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 به نام خدا

 پایه دوازدهم ادبی 3انواع سواالت از تاریخ

 1درس

 تاریخ نگاری و آشنایی با گونه های منابع دوره معاصر

 ص یا غسواالت 

 یکی از ویژگی های برجسته تاریخ نگاری سنتی است. توجهی به سنجش و نقد منابع بی-1

 .تاریخ ذوالقرنین است و نویسنده شاه میرزا محمد جعفر خورموجی، از مورخان مشهور زمان فتحعلی-2

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.-1

 .  ناظم االسالم کرمانی1الف.حقایق االخبارناصری                            

 .  میرزا قلی هدایت2 ب. تاریخ ذوالقرنین                                   

 .   اعتمادالسلطنه3ج.تاریخ گیتی گشا                                       

 .   خاوری شیرازی   4د.تاریخ بیداری ایرانیان                                   

 . محمد جعفر خورموجی  5ه.صدرالتواریخ                                            

 .  محمد صادق موسوی6                                                            

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات  سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.-2

 . میرزا محمد صادق موسوی 1 الف.وی در دوره قاجار در کتاب خود امیر کبیر را ستود.                                             

 . ناظم االسالم2ب.اولین مورخی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است.                                     

 .   اعتماد السلطنه3ج.وی در دوره قاجار به ساده نویسی،حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان داد.          

 . خاوری شیرازی4با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق گویی نوشت.                                    د.تاریخ زندی را

 . خورموجی   5                                                                                                                    
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 سواالت چهار گزینه ای:

 دربار نادر شاه چه کسی بود؟مورخ -1

 الف. لسان الملک سپهر          ب.میرزا مهدی خان استرآبادی      ج.عبدالرزاق دنبلی              د.میرزا محمد صادق موسوی

 در تاریخ زندیه نگارش یافته است؟تملق کدام  کتاب با اسلوبی مصنوع به همراه -2

 ج. تاریخ گیتی گشا                 د. ناسخ التواریخ               الف. دره نادره    ب.افضل التواریخ    

 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به ریاست کدام مرکز زیر منصوب شد؟-3

 الف. دارالفنون              ب. دارالطباعه دولتی      ج.   موسسه روزنامه نگاری                        د. دارالترجمه همایونی

 م شاه قاجار می باشد؟سنده تاریخ ذوالقرنین کیست ومورخ مشهور زمان کدانوی-4

 فتحعلی شاه -فتحعلی شاه                   ب. محمد بخاری -الف. خاوری شیرازی

 ناصرالدین شاه-محمد شاه                         د. لسان الملک سپهر -ج.جعفر خورموجی

تاریخ نگار را هم الزم است که راست گفتاری پیشه کند.............فرشته را دیو نخواند و دیو را »این جمله از کدام مورخ زیر است :-5

 «فرشته نداند...

 الف. خورموجی                      ب. بیهقی         ج. خاوری              د.کسروی

 یخ نویسی عصر قاجار برداشت؟چه کسی با آگاهی از تاریخ نگاری اروپایی گام های بلندی در زمینه تار-6

 الف. خورموجی     ب. اعتمادالسلطنه         ج. خاوری         د. ناظم االاسالم

 کدام مورد بیانگر بینش در تاریخ نگاری نوین است؟-7

ر اسنادد. تاکید ب       الطین       ج. همه حانبه نگری الف.تاکید بر منابع علمی          ب.بررسی فتوحات شاهان و س  

 اولین رویدادی که بر بینش مورخان ایرانی تاثیر عمیقی گذاشت کدام بود؟-8

 الف.انقالب اسالمی             ب. جنبش ملی شدن نفت            ج. جنگ جهانی اول و دوم           د. انقالب مشروطه

الب مشروطیت به روشنی نشان داده است؟کدام کتاب زیر ضمن توجه به مردم،نقش طبقات گوناگون اجتماعی را در انق-9  

 الف.تاریخ بیداری ایرانیان               ب.حقایق االخبار                      ج. صدرالتواریخ               د. تاریخ گیتی گشا

 منظور از تراجم وتذکره ها چه کتابی است؟-11
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 د.نشریات    الف. زندگی نامه     ب. سفرنامه       ج.خاطرات         

 متون فقهی،مجله و گزارش اقتصادی به ترتیب جز کدام دسته از منابع تاریخ نگاری دوره معاصر می باشد؟-11

 الف.کتاب،نشریات،اسناد                           ب.خاطرات،تذکره،منابع آرشیوی        

 اسنادج. زندگی نامه علما،نشریات،کتاب            د.کتاب،منابع آرشیوی،

 از کدامیک از پادشاهان قاجار سفرنامه های متعددی برجا مانده است؟-12

 ب. ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه                         الف. فتحعلی شاه و محمد شاه     

 د. ناصرالدین شاه و محمد علی شاه             ج. مظفرالدین شاه و محمد علی شاه   

  

 سواالت تکمیلی

 شیوه تاریخ نگاری افشاریه و زندیه استمرار تاریخ نویسی دوره..............................................بود.-1

 بی توجهی به علل ونتایج رویدادها از ویژ گی های تاریخ نگاری...........................است.-2

 حکومتهای .............................و.............................نگاشته شده است. تاریخ گیتی گشا و جهانگشای نادری به ترتیب در تاریخ عصر-3

 .....ترجمه آثار اروپایی آغاز شد.از زمان ولیعهدی.....................-4

 ت.تاریخ ذوالقرنین اس...مورخ مشهور دوره فتحعلی شاه و نویسنده ......یکی ازپیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی،........-5

 نخستین مورخی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است.............................نام دارد.-6

 نماینده شاخص تاریخ نگاری  جدید در عصر قاجار...................................است.-7

 .................به ایران راه یافت.نشریه به عنوان رسانه گروهی در دوره حکومت............-8

 اولین روزنامه در ایران با عنوان کاغذ اخبار توسط.......................................در تهران منتشر شد.-9

 تشریحیسواالت 

 برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را شرح دهید. .1

 ببرید.میرزا مهدی خان استرآبادی کیست؟دو اثر از وی نام  .2

 چهار ویژگی تاریخ نگاری دره نادره اثر میرزا مهدی خان استرآبادی  را بنویسید. .3

 تاریخ نگاری سنتی را با تاریخ نگاری نوین با هم مقایسه کنید.
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چه عواملی زمینه تحول اساسی و عمیق  در تاریخ   چه عواملی زمینه ساز  پیدایش تاریخ نگاری جدید در ایران شد؟یا  .4

 ی ایران ایجاد کرد؟نگاری سنت

 جنگ های ایران وروس چگونه زمینه ساز تحول در تاریخ نگاری ایران شد؟ .5

 ترجمه آثار اروپائیان با تاسیس چه مراکزی و در زمان کدام پادشاه قاجار گسترش یافت؟ .6

 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه که بود؟ .7

 ترجمه چه نقشی در تحول تاریخ نگاری داشت؟ .8

 تقدان به تاریخ نگاری سنتی هستند؟ آنان  را نام برده و در مورد آثار و دیدگاهای آنان توضیح دهید.چه کسانی اولین من .9

 این جمله از کیست و منظور وی از بیان چنین مسئله ای در انتقاد به چیست؟ در یک سطر توضیح دهید. .11

            «                                            ا دیو نخواند و دیو را فرشته نداند...تاریخ نگار را هم الزم است که راست گفتاری پیشه کند.............فرشته ر:» .11

 چیست و چه کسی آن را مطرح کرد؟« حکمت تاریخی»منظور از  .12

 آخوند زاده و آقاخان کرمانی در زمینه تاریخ نگاری جدید چه دیدگاهی داشتند؟ .13

 ریخ نگاری رضا قلی خان هدایت را مورد انتقاد قرارداد؟فتحعلی آخوند زاده به چه دالیلی شیوه تا .14

 تاریخ نگاری جدید را توضیح دهید. وش و بینش ر .15

 تاریخ نگاران جدید از نتایج تحقیقات کدام علوم در مطالعه تاریخ بهره مند می شوند؟ .16

 به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی در تاریخ کمک شایانی کرد؟ چه عواملی در دوره معاصر .17

 چه عواملی در ارتقای روش تاریخ نگاری جدید در ایران تاثیر بسزایی داشت؟ .18

 ؟اساس کار تاریخ نگاری سنتی بر چه اساسی است.؟ و در تاریخ نگاری نوین چه مواردی مورد بررسی قرار می گیرد .19

 گونه های منابع تاریخی دوره معاصر به چهار دسته تقسیم می شود آنها را نام برده شرح دهید. .21

 خاطرات وسفرنامه ها را باهم مقایسه کنید. چه وجوه اشتراکی دارند؟ .21

 سفرنامه ها از چه جهت در تاریخ اهمیت دارند و حاوی چه اطالعاتی هستند؟ .22

 در مورد ناظم االسالم کرمانی چه می دانید؟ .23

 چرا در دوره قاجار برخی از نشریات خارج از ایران چاپ می شد؟ .24

 امه وقایع اتفاقیه را چاپ کرد و بعدا این روزنامه با چه نامی تغییریافت؟امیرکبیر به چه منظوری روزن .25

 اولین و دومین روزنامه در ایران با چه عناوینی وتوسط چه کسانی به چاپ رسید؟ .26

 نشریات چگونه در تاریخ نگاری حائز اهمیت هستند؟ .27

 اسناد و منابع آرشیوی شامل چه منابعی هستند؟آنها را نام ببرید. .28

 به چه مکانی گفته می شود؟و علت تشکیل آن چیست؟آرشیو  .29

 اسناد حاوی چه اطالعاتی هستند؟ .31

 بینش تاریخ نگاری نوین ایران بر چه محورهایی استوار بود؟ .31

 نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید. .32
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 روی خط زمان زیر ترسیم کنید. شش مورد از وقایعی که بر بینش مورخان ایرانی تاثیر عمیقی گذاشت را .33

 پاسخ

 

 هـای نمـونـه پرسـش

 نویسی سنتی ایران چه بود؟  های تاریخ ویژگی .1

 نگاری نوین ایران چگونه فراهم شد؟ های پیدایش تاریخ زمینه .2

 .نگاری سنتی را توضیح دهید نگاری نوین و تفاوت آن با روش تاریخ های روش تاریخ ویژگی .3

 ایران برچه محورهایی استوار بود؟نگاری نوین  بینش تاریخ .4

 .نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید .5

 

 

 2درس

 دوره معاصر ایران و جهان در آستانه 

 بخش اول:ایران

 سواالت ص وغ

 .عادل شاه و ابراهیم شاه دو تن از جانشینان نادر افشار بودند .1

 نام داشت.  آخرین فرمانروای زند فتحعلی خان زند .2

 رمت آرامگاه سعدی و حافظ در دوره کریم خان زند صورت گرفت.م .3

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1
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 محمد حسن خان .1    از سران ایل بختیاری               الف.

 کریم خان .2         از جانشینان نادر                ب.

 تهماسب قلی                   .  3                     رئیس ایل قاجار     ج.

 ابوالفتح خان   .4           از سران ایل زند               د.

 ابراهیم شاه  .5                                                

 ت سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با کلما .2

    .کاخ خورشید1        از شاعران سبک خراسانی            الف.

 صائب تبریزی  .2                         افشاریهاز بناهای دوره ب.

 حافظ  .3                                                        

 . حمام وکیل4                                                       

 

 سواالت چهار گزینه ای:

 و غرب ایران توسط کدام کشورها اشغال شد؟ لبعد از سقوط صفویه بخش هایی از شما .1

 الف. روسیه و هند            ب. انگلیسی و روسیه               ج. روسیه و عثمانی              د. انگلیس و عثمانی

 کومت شاهرخ افشار توسط چه کسی از میان برداشته شد؟ح .2

 الف. کریم خان زند                ب. محمدحسن خان قاجار    ج. عادل شاه               د.آقامحمدخان قاجار

 وی از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل مردم یا وکیل الرعایا نامید. .3

 ب. کریم خان زند               ج. فتحعلی خان قاجار           د. عادل خان         الف. فتحعلی خان زند         

 چه عاملی در دوره نادر نابسامانی اقتصادی را تشدید کرد؟ .4

 الف. جنگ های داخلی            ب. جنگ های خارجی   ج. حمالت عثمانی                  د. مالیات های سنگین

 ادبی یا سبک اصفهانی بیشتر به سبک................................شعر می سرودند.شاعران نهضت بازگشت  .5

 الف. سبک عراقی                  ب. سبک خراسانی                    ج. سبک هندی               د. سبک سعدی 



7 
 

 

 کدام بنا مربوط به دوره کریم خان زند می باشد؟ .6

 باغ دلگشا     ب.کالت                    ج.شمس العماره             د.الف. کاخ خورشید            

 مکتب نقاشی شیراز از چه دوره ای شکل گرفت؟ .7

 الف.زندیه     ب. افشاریه          ج. مغوالن                د.صفویه

 دوره شکل گیری و اوج رونق مکتب نقاشی شیرازبه ترتیب در چه دوره هایی است؟          .8

 زندیه -زندیه         د. افشاریه -مغول            ج. صفویه-زندیه          ب. زندیه -الف. مغول

 سواالت تکمیلی

 بعد از سقوط صفویه سرداری از ایل...................به نام نادر اسب خود را برای نجات ایران زین کرد. .1

ین،نادر از ایل افشار و.....................از ایل قاجار به تهماسب فرزند به دنبال تسلط افغانها بر اصفهان و قتل شاه سلطان حس .2

 شاه سلطان حسین صفوی پیوستند.

 بعد از مرگ نادر قلمرو حکومت وی محدود به شهر................................شد. .3

 ...........برقرار کرد.کریم خان زند برای کسب قدرت اتحادی با دوتن از سرداران ایل.................... .4

لطفعلی خان زند به دلیل غرور،اشتباهات نظامی و روی گردانی بزرگان دربارش به ویژه ....................از آقا محمد خان قاجار  .5

 شکست خورد.

 ..بود.شیوه اداره ایاالت ،والیات ،شهرها و روستاها در عصر افشاریه و زندیه همانند دوره......................... .6

 در دوره کریم خان زند دو شهر................... و.................... به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند.  .7

بعد از سقوط صفویه در زمان حکومت.............................. آرامش و ثبات نسبی ایجاد شد و فعالیت های علمی و آموزشی  .8

 شاعر سبک خراسانی را نام ببرید. چهارکمی رونق گرفت.

 نوعی از بناها با کاربرد تفریحی در دوره زند گسترش یافت که به..........................................معروف بود. .9

 

 تشریحیسواالت 

 فروپاشی صفویه وسقوط اصفهان چه پیامدی داشت و چرا افغانها نتوانستند حاکمیت مقتدری تشکیل بدهند؟ .1

 در عصر صفویه بخشی از  ایل افشار به نواحی شمال مرزهای خراسان کوچانده شد؟چرا  .2

  اقدامات نادر را  از زمانی که در رکاب تهماسب دوم بود تازمان مرگ، روی خط زمان ترسیم کنید. .3

 پاسخ
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 اقدامات نادر را فهرست وار بنویسید. .4

 تشکیل شد؟شورای دشت مغان به دعوت چه کسی و باحضور چه کسانی  .5

 شرایط نادر برای پذیرش سلطنت در شورای مغان چه بود؟ .6

 چرا تالش نادر برای حل  اختالف مذهبی با عثمانی به نتیجه نرسید؟ .7

 نادر چه نقشی در  حفظ موجودیت کشور بعد از سقوط صفویه داشت و عوامل ناکامی وی در ایجاد ثبات پایدار چه بود؟ .8

 ثبات و امنیت پایدار در ایران توفیقی نیافت؟چرا نادر شاه افشار برای ایجاد  .9

 با مرگ نادرشاه چه کسانی در عرصه رقابت  پدیدار شدند و نهایتا جانشینان نادر چه کسانی بودند؟ .11

 چهار تن از سرداران و سران ایالت و طایفه هایی که بعد از مرگ نادر مدعی قدرت بودند نام ببرید.  .11

 قدرت چه اقداماتی انجام داد؟کریم خان زند که بود و برای کسب  .12

 چرا در تاریخ نام ونشان نیکی از کریم خان بر جامانده است؟ .13

 چهار مورد از خصوصیات اخالقی کریم خان زند که موجب شده نام نیکی از وی بر جا بماند را برشمرید. .14

 رگزیدند؟کریم خان زند و نادر شاه هر کدام چه شهرهایی را به عنوان مرکز حکومت و خزاین خود  ب .15

کریم خان زند با هم مقایسه کرده ،نقاط مشترک و تفاوت ها را بعد از مرگ وضعیت ایران را بعد از مرگ نادر شاه افشار و  .16

 نیز بنویسید.

 نتایج کشمکش ها و آشوب های جانشینان کریم خان زند چه بود؟ .17

 ند؟چرا لطفعلی خان زند با وجود شجاعت و لیاقت نتوانست سلسله زند را حفظ ک .18

 آقامحمد خان قاجار به عمر کدام حکومت های ایران خاتمه داد؟ .19

ویژگی های مثبت و منفی دو حکومت افشاریه و زندیه را در تاریخ سیاسی،اجتماعی و اقتصادی  ایران با هم مقایسه  .21

 کنید.

 رد بررسی قرار دهید.روابط خارجی ایران را از نظر سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی در دو دوره افشاریه و زندیه مو .21

 دوره نادر شاه افشار جان التون انگلیسی به چه منظور استخدام شد؟در .22

 چرا نظام اداری و سیاسی ایران در دوره افشاریه و زندیه  اعتبار و قوت سابق را نداشت.در این مورد توضیح کامل دهید. .23

 را مورد بررسی قرار دهید.وضعیت اقتصاد،تجارت و کشاورزی ایران در دو دوره افشاریه و زندیه  .24

 را بعد از سقوط صفویه اقتصاد وکشاورزی ایران دچار رکود شد؟چ .25
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 در دوره افشاریه علت کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی چه بود؟ .26

 عوامل موثر در رونق اقتصادی دوره کریم خان زند را نام ببرید. .27

 دچار شد؟با سقوط صفویه علم و حوزه های علمیه به چه وضعیتی  .28

 چه عواملی در دوره نادر  و در دوره کریم خان زند به ترتیب موجب رونق معماری شد؟ .29

 در دوره نادر در زمینه معماری چه اقداماتی صورت گرفت؟ .31

 اقدامات عمرانی کریم خان زند در زمینه معماری چه بود؟ .31

 د؟در دوره کریم خان زند چه تجول بزرگی در عرصه نقاشی و نگارگری ایجاد ش .32

 سه نقاش برجسته سبک نقاشی شیراز را نام ببرید. .33

 هنر و معماری ایران در دو دوره افشاریه و زندیه را با هم مقایسه کنید. .34

 وضعیت سیاسی و نظامی ایران در دوران افشاریه و زندیه را با عصر صفویه مقایسه کنید .35

 کنید بیان سطر 5 در ایران تاریخ در او نقش و نادر شخصیت ٔەقضاوت خود را در بار .36

  .ایران در دوران افشاریه و زندیه را توضیح دهید )دیوانساالری(علل، آثار و نتایج ضعف و ناکارآمدی نظام اداری  .37

 نقشه های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و ایران در عصر زندیه را مقایسه و تفاوت های آنان را با ذکر دلیل بیان کنید. .38

 
 

 بخش دوم: جهان

 سواالت ص وغ       

 جورج واشنگتن است. نخستین رئیس جمهور آمریکا .1

 انقالب فرانسه در آغاز منجر به برپایی  نظام جمهوری شد. .2
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 سواالت جور کردنی

 سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. عباراتهرکدام از کلمات سمت چپ اگر با 

 روسو.1                              بارزه با خرافات سخن می گفت. از اطاعت انسان از عقل و مدر فرانسه چه کسی الف. 

 جان الک .2                                          کرد.  از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع میدر فرانسه چه کسی ب.

 ولتر. 3                                د.  شمر تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی میج. در فرانسه چه کسی 

 مونتسکیو .4                                                                                                                                                                      

 سواالت چهار گزینه ای:

 کسی تاسیس شد؟گورکانیان هند توسط چه  .1

 الف. تیمور گورکانی         ب. محمد بابر                ج. چنگیز مغول           د. هوالکوخان

 استعمارگران چگونه بخش هایی  از هند را تصرف کردند؟ .2

 قومی  -الف. با حمله نظامی                                    ب. با دامن زدن به اختالفات مذهبی

 خذ امتیازات تجاری و گمرکی                  د. با  غارت وسیع سرزمین هند ج.با ا

 رقابت شدید استعمارگران در هند به پیروزی کدام کشور انجامید؟ .3

 الف.فرانسه                     ب. پرتغال                ج. انگلستان      د. هلند

 هندی ،دولت انگلستان رسما هند را جزئی از قلمرو خود اعالم کرد.بعد از سرکوب شورش........................... .4

 الف.زنان                ب. سربازان                        ج. روحانیون                د. کشاورزان

 انگلستان در دوران حکومت چه کسی به قدرت اول جهان تبدیل شد؟ .5

 ج. ملکه الیزابت             د. ملکه ویکتوریا                                             جرج ششم       الف. چارلز یکم          ب.

 ملکه ویکتوریا چگونه توانست بر بخش های وسیعی از آفریفا،اقیانوسیه ،آسیا و آمریکای شمالی دست یازد؟ .6

 اتکا بر نیروی دریایی قدرتمند                 الف. با حمالت پی در پی  نیروی زمینی                              ب. با

 ج.از طریق پیوند های خانوادگی                                  د.به کمک  تبلیغات مذهبی و دینی  

 در فرانسه چه کسی از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد؟ .7
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 کیو                      د.کانتالف. ولتر         ب. روسو                    ج. مونتس 

 مردم فرانسه در چه سالی  و با حمله به کدام زندان انقالب خویش را آغاز کردند؟ .8

 /ورسای1798/زندان باستیل                          ب. 1789الف.

 /  ورسای1788/زندان باستیل                          د. 1897ج. 

 ل در چه صنایعی ایجاد شد؟با انقالب صنعتی نخستین تحو .9

 الف. بافندگی و نساجی                 ب. حمل ونقل                     ج. کشاورزی          د. تولیدات صنعتی

 سواالت تکمیلی

 میالدی کشور.................................لقب مرد بیمار اروپا گرفت. 19در قرن  .1

 زبان فارسی در.................................نقش مهمی داشت.حکومت گورکانی در گسترش اسالم و  .2

 نخستین کشورهای استعمارگری که وارد هند شدند...................................و.....................................بودند. .3

 ..............فعالیت استعماری خود را گسترش دادند.استعمارگران با تاسیس شرکت های بزرگ  تجاری با نام......................... .4

 انقالب در اصل  یک اصطالح ............................بوده است. .5

 تنها رئیس جمهور انگلستان.........................................نام دارد. .6

 ا انگلستان شدند وبه استقالل رسیدند.مردم آمریکا به رهبری .................................... وارد جنگ ب .7

 روسو  تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی می دانست و بر اهمیت................................تاکید می کرد. .8

 انقالب فرانسه منجر به اعدام .............................................و همسرش ماری آنتوانت شد. .9

 با اختراع و تکمیل ماشین بخار در کشور..................................آغاز شد. انقالب صنعتی .11

 تشریحیسواالت 

 سه حکومت مسلمان در سده های هفدهم تا نوزدهم را نام برده، عمده ترین دالیل  ضعف آنان را بنویسید.     .1

 گذراند.دولت عثمانی هم زمان با روی کار آمدن افشارها دورانی از ضعف را می  .2

 م. بر کدام بخش های جهان حکومت می کرد؟ 18دولت عثمانی در قرن  .3

 چه  عواملی سبب اصلی ضعف عثمانی در قرن هیجدهم بود؟ .4

 در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند؟ بهانه ایو با چه  علتکدام کشورهای اروپایی و به چه  .5

 ت. این مورد را تجزیه و تحلیل کنید.میالدی عثمانی لقب مرد بیمار اروپا گرف 19چرا در قرن  .6

 عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان را ذکر کنید. .7

 در مورد کمپانی هند شرقی توضیح دهید. .8
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 انقالب از چه زمانی وارد فرهنگ سیاسی اروپاییان شد و به چه معناست. .9

 هدف اصلی غالب انقالب های سیاسی چیست؟ .11

 از این عنوان استفاده کردند؟ استعمار به چه معناست و چرا اروپاییان .11

 در مورد انقالب باشکوه در انگلستان توضیح دهید و بزرگترین دستاورد آنم را بنویسید. .12

 چه عاملی آمریکاییان را به سوی جنگ با انگلستان کشاند؟ 18در قرن  .13

 آمریکا چگونه قلموش را گسترش داد و به پیشرفت های وسیع رسید؟ .14

 را نام ببرید و در مورد آن ها توضیح دهید. 18نسه در قرن سه طبقه اجتماعی جامعه فرا .15

 طبقه ممتاز در فرانسه شامل چه کسانی بود و چه امتیازی داشتند؟ .16

 طبقه متوسط در فرانسه غالبا از چه افرادی تشکیل می شد؟ .17

 طبقه فقیر چه کسانی را عامل بدبختی و سیه روزی خود می دانستند؟ .18

 وضیح دهید.در مورد کرامول وچارلز یکم ت .19

 را نام ببرید. 18سه تن از مشهورترین روشنفکران فرانسه در قرن  .21

 دائره المعارف نویسان در تاریخ فرانسه به چه کسانی می گفتند؟ .21

 دیدگاه ولتر در مورد روشنگری مردم چه بود؟ .22

ا برانگیخت و منجر به چه عاملی  نقش بزرگی در پیدایش انقالب  فرانسه داشت و  کدام عوامل در فرانسه خشم مردم ر .23

 انقالب شد؟

 چرا بعد از پیروزی انقالب فرانسه کشورهای اروپایی به فرانسه حمله ور شدند؟ .24

 ناپلئون بناپارت که بود؟ .25

 انقالب صنعتی یعنی چه و تا قبل از آن عامل اصلی تولید چه بود؟ .26

 انقالب صنعتی چه دگرگونی هایی در جهان ایجاد کرد؟ .27

 تماعی انقالب صنعتی را نام ببرید.اج -دو پدیده اقتصادی .28

 انقالب صنعتی چه  پیامدها و مشکالتی را به وجود آورد؟ .29

 پتر چگونه روسیه را به قدرت بزرگی تبدیل کرد و برنامه های وی برای قدرتمند شدن روسیه چه بود؟ .31

 ند؟روسها به دنبال اجرای برنامه های پتر در کدام قسمت های جهان اقدامات نظامی انجام داد .31

 انگلستان چه تأثیراتی بر اروپای قرن هجدهم گذاشت؟   نقالب باشکوه به نظر شما ا .32

 بزرگ فرانسه چه بود؟  نقالبعلل اجتماعی ــ سیاسی و فکری و فرهنگی ا .33

 داشت؟ پیامدهایی و آثار چه صنعتی انقالب .34
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 هـای نمـونـه رسـشپ

 .را با عصر صفویه مقایسه کنید وضعیت سیاسی و نظامی ایران در دوران افشاریه و زندیه .1

 کنید. بیان سطر 5 در ایران تاریخ در او نقش و نادر شخصیت باره قضاوت خود را در  .2

  .ایران در دوران افشاریه و زندیه را توضیح دهید )دیوانساالری(علل، آثار و نتایج ضعف و ناکارآمدی نظام اداری  .3

 اتی بر اروپای قرن هجدهم گذاشت؟ ب شکوهمند انگلستان چه تأثیرالبه نظر شما انق .4

 ب بزرگ فرانسه چه بود؟ العلل اجتماعی ــ سیاسی و فکری و فرهنگی انق .5

 ب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت؟الانق .6

 3درس

 سیاست و حکومت در عصر قاجار

 )شاهتا پایان سلطنت ناصرالدیناز آغاز)(

 سواالت ص وغ

 با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی گذشت. سال های نخست سلطنت فتحعلی شاه به مقابله .1

 آقامحمد خان قاجار به عمر دو حکومت افشار و زند خاتمه داد. .2

 بعد از فتحعلی شاه ،محمد علی شاه به قدرت رسید. .3

 .بر تخت شاهی نشست میرزا تقی خان فراهانی میرزا با درایت مظفرالدین پس از مرگ محمدشاه، ولیعهد او  .4

 آن داشتند.  ها و خدمتکاران نفوذ زیادی در دربار و بیرون از زنان حرمسرا به همراه ندیمهقاجار  در دوره .5

 .کردند رفتار می منصفانه با زیردستان خود  دوره قاجار والیان و حکام  .6

 جهانی بود. ت نظامالکشور عثمانی یکی از مسیرهای آشنایی ایرانیان با پیشرفتهای اروپا و تحو .7

 .افغانستان و هرات را از ایران جدا کردقاجار، حکومت به پاریس ٔەجام با تحمیل معاهدسرانروسیه  .8

 رسیدگی می کرد. به تخلفات و جرایم سیاسی محاکم شرع در دوره قاجار  .9

 

 سواالت جور کردنی
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 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 گلداسمیت. 1                  گهای ایران و روس                  دور اول جنالف.

 کنشتاینفین  .2                                         خوارزم و ماوراءالنهرجدایی ب.

 پاریس.3                  دور دوم جنگ های ایران و روس                  ج.

 ترکمانچای .4                             جدایی مناطقی از سیستان وبلوچستاند.

 ارزنه الروم  .5                   عهدنامه ایران و فرانسه                              ه.

 آخال  .6                     قرارداد ایران و عثمانی                              و.

 گلستان. 7                                                                                 

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

 .  حاج میرزا آقاسی1        الف.تربیت یافته قائم مقام                                                            

 .  میرزا تقی خان2               سلک محمد شاه                                          ب.معلم درویش م

 .  حاج ابراهیم کالنتر3                 ج.از هواداران ستم دیده سید جمال الدین اسد آبادی                 

 .  میرزا رضا کرمانی4                                                                                                    

 

 

 سواالت چهار گزینه ای:

 علت حضور آقا محمد خان در دربار کریم خان زند چه بود؟ .3

 الف. به جهت  مشورت دادن به کریم خان                           ب. به عنوان گروگان به سر می برد.

 ن بود.                              د.آقامحمد خان در برپایی حکومت زند نقش داشت.ج. چون برادرزاده همسر کریم خا

 بعد از عزل قائم مقام فراهانی چه کسی جانشین وی شد؟ .4

 الف. ابوالقاسم فراهانی                ب. میرزا تقی خان فراهانی         ج. حاج میرزا آقاسی             د. میرزا شفیع مازندرانی

 بود؟  وزارتخانهچند   ظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود بهن .5
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 الف. سه              ب. دو             ج.   شش               د. چهار

 ی عصر قاجار به ریاست کدام مقام زیر  بود؟ ها ترین  وزارتخانه ترین و گسترده پرسابقه .6

 الممالک          ج. معیرالممالک            د.صدراعظم الف. مستوفی الممالک             ب. منشی

 در دوره کدام پادشاه قاجارتشکیل و به کدام کشور واگذار شد؟ بریگاد قزاق .7

 روسیه-انگلیس        د. ناصرالدین شاه-فرانسه        ج. مظفرالدین شاه-روسیه       ب. ناصرالدین شاه-الف. مظفرالدین شاه

 کسی روس ها گرجستان را تصرف کردند؟در زمان جکومت چه  .8

 الف.آقامحمد خان           ب. نادرشاه              ج. لطفعلی خان         د. فتحعلی شاه             

 روسیه بر اساس کدام قرارداد زیر صورت گرفت؟به اتباع  )کاپیتوالسیون(دادن حق مصونیت قضایی  .9

 ج. دارسی           د. آخال               الف. ترکمانچای           ب. گلستان  

 ،در دوره قاجار چه بود؟ ها به ایران توجه بیشتر انگلیسیعلت  .11

 ب. تسلط بر بازارهای ایران و نفوذ تجاری                     ستعماری انگلستان بر هندوستان الف. سلطه ا

 د. مقابله با نفوذ نظامی روسیه  در ایران    ج. همسایگی ایران با روسیه و رقابت شدید انگلستان         

 خوارزم و بخشی از بلوچستان به ترتیب طی کدام قراردادها از ایران جداشد؟ .11

 ترکمانچای-گلستان-پاریس         د -ترکمانچای -گلداسمیت       ج-آخال             ب.آخال -الف.پاریس

 خاک هندوستان کردند؟انگلیسی ها کدام مناطق را از ایران جدا و ضمیمه  .12

 الف. ماوراءالنهر                    ب. مناطقی از سیستان                   ج. خوارزم                  د.اران

 ند؟کدام امتیازات زیر شد ها در رقابتی تنگاتنگ با روسها، موفق به گرفتن شاه، انگلیسی در دوران سلطنت ناصرالدین .13

 شیالت شمال                         د. بریگادقزاق-ب. بانک شاهنشاهی            ج             الف بانک استقراضی    

 کدام پیمان های زیر با انگلستان منعقد نشده است؟ .14

 الف. مجمل             ب. مفصل               ج.پاریس             د.آخال

 تصرف کرد و در صدد حمله به کدام کشور برآمد؟ ناپلئون برای ضربه زدن به انگلستان کدام کشور را .15

 الف. مصر وایران                   ب. مصر و سودان                 ج. مصر و هند                     د. مصر و قبرس
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 باستان شناختی در دوره قاجار به کدام کشور اعطا شد؟ های واگذاری امتیاز کاوش .16

 لیس      ج. اسپانیا                  د. فرانسهالف.روسیه           ب. انگ

 

 سواالت تکمیلی

در دوران سلطنت نسبتا طوالنی فتحعلی شاه،حکومت قاجار  از یک سو با تهاجم گسترده..............و از سوی دیگر با رقابت   .17

 دولت های انگلستان و............... برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه شد.

 .دست گرفت زمام امور را به ..................................اش  پس از مرگ آقامحمدخان، برادرزاده .18

الیق موجب شد  تعهدی برگزیده بود، اما مرگ زودهنگام این شاهزاده الیرا به و ..................................شاه پسرش  فتحعلی .19

 .اس میرزا برسدیتعهدی به محمدمیرزا، فرزند عبالمقام و

سرکوب چند تن از عموها و برادران خود که ا و ب .....................................شاه با تدابیر  محمدمیرزا پس از مرگ فتحعلی .21

 .مدعی سلطنت بودند، به تخت پادشاهی نشست

 در محاکم شرع..................................به قضاوت می پرداختند. .21

 .بر تخت شاهی نشست ..................................حمدشاه، ولیعهد او ناصرالدین میرزا با درایت پس از مرگ م .22

 .مقام صدراعظمی برگزید به ..........................خان را با لقب  شاه جوان در آغاز سلطنتش، میرزا تقی ناصرالدین .23

 گرفت.قرار..................................و.........................قدرتهای در دوران صدارت میرزا آقاسی، حکومت قاجار تحت نفوذ  .24

 .........................بود.آذربایجان به مرکزیت شهر تبریز همواره به عهدهدر دوره قاجار اداره ایالت  .25

یران با تمدن غربی وزارتخانه های دیگری نیز ا ههتحت تأثیر مواج قاجار و در زمان حکومت.............................در دوران  .26

 تشکیل شد. 

 .بود.................................، وزارت مالیه به ریاست ی عصر قاجار  ها ترین  وزارتخانه ترین و گسترده پرسابقه .27

یت توان جنگی و دفاعی کشور جدید و تقو نظامی دارالفنون، اخذ و اشاعه دانش از تأسیس.......................یکی از مقاصد  .28

 .بود

ای را به هدف تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی  طلبانه ، سیاست توسعه.................................دولت روسیه از زمان  .29

 د.آغاز کر

 به انعقاد پیمان..................................انجامید. دور اول جنگهای ایران و روس .31

 ی ایران و روس .............................بود.ها سپاه ایران در جنگفرمانده  .31

 .قرار گرفتبعد از اتمام جنگ های ایران و روس رود ........................... مرز دو کشور  .32

 .فتدر فرانسه قدرت گر ........................................زمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران،  هم .33

 د.از سوی فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آم نظامیپس از عهدنامه.........................................هیئتی  .34
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 جدول زیر را تکمیل کنید. .35

 موضوع امتیاز یا قرارداد نام کشور نام امتیاز یا قرارداد

اری از معادن (جز طال و نقره و سنگهای حق احداث راهآهن، بهرهبرد ....................... رویتر

سال و ادارة  70قیمتی) و جنگلها و احداث کانالهای آبیاری به مدت 

 سال 25گمرکات به مدت 

 انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو ......................... رژی

 جدایی خوارزم روسیه ....................

 

 ............................... انگلستان پاریس

 تشریحیسواالت 

 آقامحمد خان به چه منظور به خراسان حمله ور شد؟ .1

 کدام اقدام آقا محمد خان قاجار در خور ستایش است؟ .2

 چرا در تاریخ از آقامحمد خان به نکویی یاد نمی شود؟ .3

 خط زمان نشان دهید.با رسم  ترتیب  پادشاهان قاجار را  .4

 مقام فراهانی بدبین شد؟چرا محمد شاه نسبت به قائم  .5

 با توجه به خط زمان زیر اقدامات آقامحمد خان قاجار از زمان مرگ کریم خان زند تا پایان زندگی وی را تکمیل کنید. .6

 چرا اصالحات امیر کبیر به نتیجه مطلوب نرسید؟ .7

 ؟مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت معزول و مقتول شد قائمچرا  .8

 چه کسی را به صدارت برگزید و وی )صدراعظم(چه اقداماتی انجام داد؟ آغاز سلطنتش شاه جوان در ناصرالدین .9

 را صرف چه اموری می کرد؟شاه در واپسین سالهای حکومت، بیشتر وقت خود ناصرالدین .11

 شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟ ب مشروطهقالنظام حکومتی ایران تا پیش از اندر  .11

طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و  توانستند به در عمل نمیصر قاجار،شاهان چرا در نظام استبدادی ایران ع .12

 ؟کار بندند اختیارات نامحدود خود را به
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 در نظام استبدادی ایران عصر قاجار،چه عواملی قدرت شاه را محدود می کرد؟ .13

 در حکومت قاجار بعد از شاه چه مقامی قرار داشتد و دارای چه اختیاراتی بود؟ .14

 از میان چه کسانی انتخاب می شدند؟ عمدتادر عصر قاجار  ات، شهرها و روستاها الیت و والو حاکمان ایا والیان .15

 تا چه حد اختیار داشتند؟ اتالیت و والحاکمان ایادر دوره قاجار .16

 ؟گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودندشاهان قاجار از چه طرقی به دنبال  .17

 ر قاجار تا پیش از مشروطه در مورد  جایگاه سه گروه زیر توضیح دهید:در نظام سیاسی و اداری ایران عص .18

 :شاه

 :صدر اعظم

 :حاکمان ایاالت 

 ها بود؟ وزارتخانهکدام ظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به ن .19

 وضعیت وزارتخانه هایی که در دوره ناصرالدین شاه تشکیل شد عموما چگونه بود؟ .21

 ر  عهده دار چه مسئولیت ها و وظایفی بودند؟در عصر قاجا مستوفیان .21

 در مورد تشکیالت اداری ایران در دوره قاجار به این سواالت پاسخ دهید؟  .22

 گسترده ترین وزارتخانه چه نام داشت و توسط چه کسی اداره می شد؟ .23

 چهار وزارتخانه قدیمی این دوره را نام ببرید؟ .24

 این تشکیالت اضافه شد؟چرا در دوره ناصری وزارتخانه های دیگری به  .25

 ؟ نام برده توضیح دهید.تشکیل شده بودی محاکم چه سازمان قضایی عصر قاجار از  .26

 محاکم عرف و شرع دوره قاجار را با هم مقایسه کنید. .27

 ایران در عهد آقامحمد خان به چه صورتی بود؟ ت نظامیالرتش و تشکیا .28

 ؟حهای مدرن کندالران را تجدید سازمان و مجهز به سرتش ایعباس میرزا چرا و به چه شیوه ای تصمیم گرفت ا .29

 تالش های عباس میرزا  برای تجدید سازمان ارتش به خاطر پیمان شکنی روسیه و بد عهدی انگلیس بی نتیجه ماند. .31

 بریگاد قزاق چگونه شکل گرفت و چه وظایفی داشت؟ .31

 چه عواملی سرآغاز جنگ های ایران وروسیه شد؟ ؟ یاآید اقدام سرآغازی بر جنگهای ایران و روسیه به حساب می کدام  .32

 چه بود؟ های ایران و روس دور اول جنگعلت شکست ایران در  .33

 علل آغاز جنگ های دور دوم ایران و روس چه بود؟ .34

 چه عواملی در شکست ایران در دور دوم جنگ های ایران و روس تاثیرگذار بود؟ .35

 چه سرانجامی داشت؟دور دوم جنگ های ایران و روس چگونه آغاز شد و  .36

 چه مناطقی از ایران جداشد؟ قراردادهای گلستان و ترکمانچایدر نتیجه  .37

 خزر محروم شد. گلستان از داشتن کشتی جنگی در دریایایران در عهدنامه  .38
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 تعهدات ایران طبق معاهده ترکمانچای چه بود؟ .39

 طبق عهد نامه آخال چه مناطقی از ایران جدا شد.  .41

 تصادیی که دولت روسیه در عصر قاجار کسب کرد را نام ببرید.امتیازات تجاری و اق .41

 ها بود؟ وزارتخانهکدام ظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به ن .42

 وضعیت وزارتخانه هایی که در دوره ناصرالدین شاه تشکیل شد عموما چگونه بود؟ .43

 ؟در عصر قاجار  عهده دار چه مسئولیت ها و وظایفی بودند مستوفیان .44

 در مورد تشکیالت اداری ایران در دوره قاجار به این سواالت پاسخ دهید؟  .45

 گسترده ترین وزارتخانه چه نام داشت و توسط چه کسی اداره می شد؟ .46

 چهار وزارتخانه قدیمی این دوره را نام ببرید؟ .47

 چرا در دوره ناصری وزارتخانه های دیگری به این تشکیالت اضافه شد؟ .48

 ؟ نام برده توضیح دهید.تشکیل شده بودی محاکم چه اجار از سازمان قضایی عصر ق .49

 محاکم عرف و شرع دوره قاجار را با هم مقایسه کنید. .51

 ایران در عهد آقامحمد خان به چه صورتی بود؟ ت نظامیالرتش و تشکیا .51

 ؟رن کندحهای مدالرتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سعباس میرزا چرا و به چه شیوه ای تصمیم گرفت ا .52

 تالش های عباس میرزا  برای تجدید سازمان ارتش به خاطر پیمان شکنی روسیه و بد عهدی انگلیس بی نتیجه ماند. .53

 بریگاد قزاق چگونه شکل گرفت و چه وظایفی داشت؟ .54

 د؟؟ یا چه عواملی سرآغاز جنگ های ایران وروسیه شآید اقدام سرآغازی بر جنگهای ایران و روسیه به حساب می کدام  .55

 چه بود؟ های ایران و روس دور اول جنگعلت شکست ایران در  .56

 علل آغاز جنگ های دور دوم ایران و روس چه بود؟ .57

 چه عواملی در شکست ایران در دور دوم جنگ های ایران و روس تاثیرگذار بود؟ .58

 دور دوم جنگ های ایران و روس چگونه آغاز شد و چه سرانجامی داشت؟ .59

 چه مناطقی از ایران جداشد؟ ستان و ترکمانچایقراردادهای گلدر نتیجه  .61

 خزر محروم شد. گلستان از داشتن کشتی جنگی در دریایایران در عهدنامه  .61

 تعهدات ایران طبق معاهده ترکمانچای چه بود؟ .62

 طبق عهد نامه آخال چه مناطقی از ایران جدا شد.  .63

 د را نام ببرید.امتیازات تجاری و اقتصادیی که دولت روسیه در عصر قاجار کسب کر .64

 انگلیس برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران چه اقداماتی انجام داد؟ دولت دوره قاجار،در اوایل  .65

در سه دوره پادشاهی فتحعلی شاه،محمدشاه و ناصرالدین شاه چه   های شرق ایرانبرای جداکردن سرزمینانگلیسی ها  .66

 تالش هایی کردند؟

 ید؟در مورد معاهده پاریس توضیح ده .67
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 قرارداد گلد اسمیت چه قراردادی است؟ .68

 به سواالت پاسخ دهید:با توجه به نقشه زیر  .69

 از ایران جدا شد ،روی نقشه  بنویسید. گلد اسمیت و قرارداد  قسمت هایی که طبق عهدنامه گلستان الف. 

 داد شد؟ب. فلش ها بیانگر پیشروی کدام کشور در ایران است و نهایتا منجر به انعقاد کدام قرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سه امتیاز مهمی که در دوره ناصرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شد را نام ببرید. .71

 در دوره ناصرالدین شاه ،واکنش مردم به امتیازاتی که به انگلیسی ها داده شده بود چه بود؟ .71

 کدام بود؟ مهم ترین جنبش های مردم علیه امتیازات واگذار شده به انگلیس در دوره قاجار .72

 ؟یا چرا ناپلئون تصمیم گرفت به مستعمرات انگلیس حمله کند؟را نداشت انگلیس توان رویارویی مستقیم با چرا ناپلئون ، .73

 چرا در دوره فتحعلی شاه ،ناپلئون به ایران توجه نشان داد و سفیرانی را بخه ایران فرستاد؟  .74

 د؟علت استقبال فتحعلی شاه از نمایندگان ناپلئون چه بو .75

 سرانجام اتحاد ناپلئون و فتحعلیشاه در عهدنامه فین کنشتاین به کجا انجامید؟ .76
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 بعد از بد عهدی ناپلئون روابط ایران و فرانسه به چه صورتی ادامه یافت؟ .77

 قاجار چه بود؟ شاه و محمدشاه فتحعلیعلت تنش های نظامی بین ایران و عثمانی در دوره  .78

 ؟بخشی از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود جلب نماید چه شعاری توانست با عثمانی ه قاجار ، در اواخر دور .79

 روابط ایران و عثمانی در دوره قاجار چگونه بود؟ .81

و.......ارتباط برقرارکند و نتیجه این  ، اتریش، ایتالیا، بلژیک به چه منظور تالش نمود با کشورهای آمریکا حکومت قاجار .81

 تالش چه بود؟

 در دوره قاجار نتوانست بجز انگلیس و روس  با سایر کشورها ارتباطی مستمر برقرار کند؟چرا حکومت ایران  .82

 هـای نمـونـه پرسـش

 ایران با کشورهای اروپایی روسیه و انگلستان در عصر قاجار چه تفاوتهای اساسی داشت؟ شرایط سیاسی ــ نظامی .1

 دند؟ چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود نبو .2

 ترین آثار و پیامدهای زیانبار عهدنامة ترکمانچای چه بود؟  به نظر شما مهم .3

 ایران در دورة قاجار از چه جهاتی برای انگلستان اهمیت داشت؟  .4

ت شاه به شکس علت اساسی توجه فرانسه به ایران در زمان ناپلئون چه بود؟ و چرا روابط ایران و فرانسه در زمان فتحعلی .5

 .ابع مورد استناد در این درس را استخراج و فهرست کنیدانجامید؟ من

 

 

 4درس

 اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

 

 سواالت ص وغ

 مخصوص کوچ نشینان بود.بری  تولید سهمدر دوره قاجار شیوه  .1

 .داخلی رو به افول نهادجنگ های  ه دنبال سقوط صفویان، هنر نگارگری نیز در سایه ب .2

 .از وضعیت بهتری نسبت به روستاییان برخوردار بودندعشایری در دوره قاجار -یجامعه ایل .3

ت جدید کشاورزی از اروپا به ایران تحولی عظیم در سبد غذایی ایرانیان الشاه با ورود محصودر دوره سلطنت مظفرالدین  .4

 د.ایجاد ش
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 خواهی و حکومت ه ویژه ترویج تفکر مشروطهآموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید، نقش مؤثر در نشر افکار نو ب دانش .5

 .قانون داشتند

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 اهناصرالدین ش -1  .کردمی ها تشویق  های بزرگ جهت نصب در کاخ به کشیدن پرده را ترین هنرمندان نقاشی برجستهوی الف.

 فتحعلی شاه -2                                 .سنت نگارگری ایرانی تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفتدر دوره وی ب.

 یرامیر کب -3                                                                     .وی از بزرگترین نقاشان دوره قاجاریه به شمار می رودج.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             محمدشاه                                                                                                                       -4  کرد.زیادی  به ویژه در مقطع ابتدایی کوشش   های جدید های عصر قاجار که برای تأسیس مدرسه از شخصیت د.

 کمال الملک-5                                                                                                                                          

 میرزا حسن رشدیه  -6                                                                                                                                 

 

 سواالت چهار گزینه ای:

 در دوره قاجار کدام شیوه تولید مخصوص اقتصاد شهری بود؟ .2

 ب.    سهم بری         ج.  شبانکارگی              د. ایلیاتی                        الف.     خرده کاالیی

 کدام کشور صدمه زیادی به اقتصاد ایران عصر قاجار وارد کرد؟ت صنعتی الهای اروپایی، به ویژه محصواالک .3

 د.ایتالیا          الف.     فرانسه                         ب.    آمریکا         ج.   انگلستان  

 کدام محصول بود؟ های وسیعی از ایران زیر کشت در آستانه جنگ جهانی اول زمین .4

 الف.    پنبه                         ب.  کنف           ج.     جو          د. ذرت

 د؟کدام محصول کشاورزی برای اولین بار از اروپا وارد ایران شسلطنت ناصرالدین شاه در دوره  .5

 د.پنبه و نخود           زمینی نخودفرنگی و سیبب.  گوجه فرنگی و پنبه    ج.            ابریشم، تریاکالف.     

 ؟صادرات فرش در دوران قاجار شدرونق سبب رشد تولید و چه عواملی  .6

 .همه مواردد   تولید و تجارتگذاری خارجی در  سرمایه  ج.    رکود صنعت صادرات ابریشم   ب.    ارزانی نیروی کار   الف.
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 ؟گذاران خارجی دایر شد کارگاههای کوچک و بزرگ فرش توسط تجار داخلی و سرمایه دوره قاجار در کدام شهرها ،در  .7

 الف. اراک وتبریز          ب.    تهران و آذربایجان         ج. تبریز وشیراز               د.مشهد  و اصفهان

 و به در خواست کدام شاه قاجار نوشته شده است؟اسرارالحکم اثر کیست  .8

 الف.   مال علی نوری           ب.  مال عبداهلل زنوزی           ج. مالصدرا              د.مالهادی سبزواری

 کدام بنای زیر به شیوه بنای کارت پستالی ساخته شده است؟ .9

 هلستون            د.شمس العمارهالف. کاخ گلستان    ب.    کاخ صاحبقرانیه         ج.   چ

 

 سواالت تکمیلی

 د.بودن..........................اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی شهرها در عصر قاجار هسته  .11

 .شهای زیادی به منظور احیای صنایع دستی ایران صورت گرفتتال ...................................صدارت در دوره  .11

 .شدند تشویق می .......................شاه برای مقابله با قحطی، کشاورزان به کشت  در زمان مظفرالدین .12

 ......................................بود.فلسفی تهران موسس حوزه  .13

 .شد ساخته می ......................بیشتر به تقلید از بناهای  «کارت پستالی»بناهای .14

 .اروپایی در ایران تأسیس شد ........................... های جدید توسط مدرسه نخستین .15

 ..............................نام داشت.عالی یا دانشگاه ایرانیمدرسه   نخستین .16

 .گسترش پیدا کرد ه...............................قاجارهنر تعزیه در دور .17

 .رواج یافت .............................و..........................زرگداشتهای باستانی داشت در عصر صفوی برای ب تعزیه که ریشه در آیین .18

 ها که با تخته آن را می مراسم شادی در روی حوضخانه ............................و............................در عصر قاجار در نمایشدو  .19

 .شد ها اجرا می خانه پوشانیدند و یا در برخی قهوه

 

 تشریحیواالت س

 جامعه ایران در عصر قاجار در قالب سه شیوه  می زیستند  آنها را نام ببرید. .1

 در دوره قاجار دو شیوه روستایی و ایلی را با هم مقایسه کنید. .2

 جامعه روستایی در دوره قاجار از چه کسانی تشکیل می شد و  در چه وضعیتی بود؟ .3

 ه بود؟وضعیت ایالت و عشایر در دوران قاجار چگون .4

 .کردند، روحانیون بودند های اجتماعی عصر قاجار که در شهرها و روستاها زندگی می یکی از گروه .5
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 گروه های اجتماعی در شهرهای دوره قاجار شامل چه کسانی بود؟ .6

 ؟ل داشتندالنظر مالی از حکومت استقچرا در دوره قاجار روحانیون  از  .7

 وضعیت روحانیون در دوره قاجار چگونه بود؟ .8

 ؟کردند ت خود شدیدا احساس تعلق و افتخار میالافراد نسبت به محدر دوره قاجار چه عواملی موجب می شد که  .9

 منظور از راسته در بازار چیست؟ .11

 سه شیوه تولید در نظام اقتصادی عصر قاجار را شرح دهید؟ .11

 چه شیوه ای است آن را شرح دهید. بری تولید سهمشیوه  .12

 توضیح دهید.شیوه تولید شبانکارگی را  .13

 شیوه تولید خرده کاال به چند دسته تقسیم می شود آن را شرح دهید. .14

 ؟دستی در ایران هستیم شاهد رشد و رونق صنایع به چه دلیل در اوایل دوره قاجار .15

 را شرح دهید. و تأثیر واردات خارجی بر آنایران در آغاز دوره قاجار  وضعیت صنایع  .16

 که در دوره قاجار با کیفیت خوب تولید می شد نام ببرید.چهار مورد از صنایع دستی ایران  .17

 برود؟صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط چه عواملی موجب شد  در دوره قاجار  .18

 چهار شهر مهم اقتصادی ایران در دوره قاجار را نام ببرید. .19

 رید.چهار نمونه از محصوالت صادراتی بخش کشاورزی ایران در عصر قاجار را نام بب .21

 ؟موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شدکدام حادثه  در عصر قاجار  .21

 ؟به روند افزایش صادرات پنبه کمک کردنددر عصر قاجار چه کسانی و با چه اقداماتی  .22

 وضعیت کشاورزی ایران در عصر قاجار را شرح دهید. .23

 ت؟چه پیامدی داشتجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار .24

 قاجار را مورد بررسی قراردهید. دوره فرش در وضعیت  .25

 چه شهرهایی بود؟ قاجار دوره بافی در  ترین مراکز قالی مهم .26

 در آغاز دوره قاجار به چه صورتی بود؟ شرح دهید. ظام تعلیم و تربیتن .27

 دوره قاجار را نام ببرید.مراکز علمی و آموزشی مهم و بزرگ دو مورد از  .28

 در عصر قاجار را شرح دهید.وضعیت علم فلسفه  .29

 به چه منظور و به امر کدام شاه قاجار از اصفهان به تهران عزیمت کرد؟ علی نوریال م .31

 حوزه فلسفی تهران موجب توسعه کدام مکاتب فلسفی شد؟ .31

 که بود؟ هادی سبزواریال حاج م .32

 چه هدفی شکل گرفت؟در دوره قاجار کدام مدرسه بود وبا همت چه کسی و با  های جدید گل سرسبد مدرسه .33

 دارالفنون در چه رشته هایی به فعالیت می پرداخت؟ .34

 در ایران عهد قاجار توضیح دهید. مراکز آموزشی جدیددر مورد  .35
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 که بود و با چه هدفی به تاسیس مدرسه پرداخت؟  میرزا حسن رشدیه .36

 ترتیب سه مورد از مدارس قاجاریه را روی خط زمان زیر نشان دهید. .37

 مدارس میسیونرهای اروپایی ،مدرسه دارالفنونمدارس رشدیه،

 

 

 

 تحت چه شرایطی تحول اساسی یافت؟ نقاشی در عصر قا جاریه .38

 در مورد وضعیت نمایش در عصر قاجار توضیح دهید. .39

 چه مضامینی را به گوش مقامات می رساندند؟ هنرمندان با استفاده از نمایش کمدیدر دوره قاجار  .41

 ؟ و در کدام دوران تداوم یافت؟نظیری برخوردار بود دوران از درخشش بیکدام  ی در مالسنت معماری ایرانی اس .41

 به چه بناهایی گفته می شد؟ »کارت پستالی»بناهای در عصر قاجار  .42

 د؟مؤثر بو عصر قاجار  گسترش سبک معماری اروپایی در ایرانچه عواملی در  .43

 .ساخته شدند یران دوره قاجار در ا تحت تأثیر معماری اروپاییچهار بنا نام ببرید که  .44

 قاجار را شرح دهید. دوره معماری در به طور اجمال وضعیت  .45

 

 هـای نمـونـه  رسـشپ

  کنید؟ ارزیابی می چگونه قاجار هرا در دور ایران خارجی تجارت وضعیت .1

  بود؟ محورهایی استوار چه بر قاجار دورهتولیددر  نظام .2

 می کنید؟ ارزیابی قاجارچگونهعصر  بر معماری را تأثیر عناصر فرنگی .3

 . کنید و تحلیل تجزیه را در عصر قاجاریه نگارگری وضعیت .4

 .بررسی کنید قاجار دورهرا در  صنعت فرش رشدو ترقی علل .5
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   5درس

 ب مشروطهالانق

 سواالت ص وغ

 .را تشکیل دادند »روشنفکران»گروهی موسوم به ته رفته، نخستین هسگ یرانیان فرنا .1

 اه به ضرب گلوله  ناظم االسالم کرمانی  به قتل رسید.ناصرالدین ش .2

 .گشایش یافت محمدعلی شاه نخستین دوره مجلس شورای ملی با حضور  .3

 بود ب مشروطهالدیگر از نتایج مهم انقیکی  (وزیر نخست)الوزرا  تشکیل هیئت وزیران به ریاست رئیس .4

 توسعه فعالیت روزنامه نگاری بود.ت،ب مشروطه که خیلی زود به بار نشسالی از دستاوردهای انقیک .5

 .را به دار آویختند و به شهادت رساندند شیخ محمد واعظ نفر از آزادیخواهان از جمله  41در تبریز بیش از روس ها  .6

سوئد را به استخدام دولت ایران کارشناس امور اداری ــ مالی به ریاست مورگان شوستر از کشور مجلس اول چندین  .7

 درآورد.

 جور کردنی سواالت

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 

 قانون اساسی الف.                             .ب مشروطه که خیلی زود به بار نشستالی از دستاوردهای انقیک.1

 روزنامه نگاری ب.                    هخواهان پس از صدور فرمان مشروط های شاخص مشروطه یکی از اقدام. 2

                                                                                  سیدکاظم طباطبایی   پ.                          که مخالف جریان مشروطه خواهی بود. از مراجع بزرگ ساکن نجف .3 

 هیئت وزیران.                                  ت.  نظام مشروطه برخاستندنقالب و از مراجع نجف که به دفاع از ا.4

 کاظم آخوند خراسانیث.  محمد                                                                                                                

 سواالت چهار گزینه ای:

های اعتراضی در  خواهی ایران و جنبش این اندیشمند مبارز مسلمان، تأثیر زیادی بر جنبش مشروطهافکار و اقدامات  .2

 .می گذاشتالدیگر کشورهای اس

 الدین اسدآبادی سیدجمال د.      میرزا فتحعلی آخوندزادهج.    میرزا صالح شیرازیب.       میرزا عبدالرحیم طالبوفالف.  

 ؟عطف و رویدادی مهم بودنقطه  این شخصه شدن ه باور برخی از مورخان، کشتب .3
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 ناصرالدین شاهد.          الدین اسدآبادی سیدجمالج.           میرزا رضای کرمانیب.      مظفرالدین شاه   الف.   

 انقالب مشروطه در زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ .4

 محمدعلی شاه            د.مظفرالدین شاهالف.    ناصرالدین شاه           ب.    فتحعلی شاه         ج.   

 ؟های پراکنده در شهرهای مختلف ایران شد شورشکدام مورد بارها در دوره قاجار موجب  .5

 الف.واگذاری امتیازات        ب.   کمبود و گرانی نان          ج. فروش مناصب حکومتی               د.استبدادشاه

 امتیاز رویتر شد؟کدام پادشاه قاجار مجبور به لغو  .6

 الف.   ناصرالدین شاه  ب.  مظفرالدین شاه           ج.  محمدعلی شاه             د.احمدشاه

 فرمان مشروطه در چه تاریخی و توسط چه کسی صادر شد؟ .7

ج.                              1285   مرداد 14شاه در  مظفرالدینب.                          1285   مرداد 14در الف.    ناصرالدین شاه 

  1324   مرداد 14در د. ناصرالدین شاه                               1258  مرداد 14شاه در  مظفرالدین.  

 ؟حریر درآمدچه کسی به  رشته ت ترین آثار در تأیید مشروطه توسط یکی از شاخص .8

 هلل نوریا شیخ فضل د.    سیدکاظم طباطبایی یزدیج.         میرزای نائینیب.        شیخ عبداهلل مازندرانی الف.    

 کدام شاه قاجار علیه  مجلس کودتا کرد؟ .9

 الف. محمد شاه   ب. محمد علی شاه        ج. احمدشاه                د. فتحعلی شاه

 .و مستبدان شدواهی و مقاومت در برابر استبداد خ پایگاه آزادیبعد از به توپ بسته شدن مجلس کدام شهر ، .11

 الف. تبریز         ب. اصفهان     ج. رشت         د. قزوین  

 .خان بختیاری را به هواداری از مجلس و مشروطه فراخواند ایل بعد از به توپ بسته شدن مجلس ،چه کسی  .11

 رخان سردار ملیالف. صمصام السلطنه            ب. محمد ولی خان تنکابنی  ج. علی قلی خان سرداراسعد    د. ستا

در عملیاتی  چه کسانی موفق شدند ی با هدایت النسرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد و مجاهدان گی .12

 کنند؟هماهنگ تهران را فتح 

 الف.ستارخان و باقرخان                                       ب. محمد ولی خان و سردار اسعد         

 السلطنه و یپرم خان                               د. سپهدار و یپرم خان ج. صمصام     

 بعد از فتح تهران محمد علی شاه به کجا پناهنده شد؟ .13
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 الف. سفارت روسیه                     ب. سفارت انگلیس               ج. سفارت آمریکا              د. سفارت فرانسه

 کدام گروه های زیر بود؟ر در اختیار بیشتمشروطه  بالرهبری انق .14

 وران، زنان و کارگران  اصناف و پیشه ب.                                       روحانیان، بازرگانان، روشنفکران الف.

 نورا روحانیان، روشنفکران ، اصناف و پیشه د.                          وران بازرگانان، روشنفکران، اصناف و پیشه ج.

 سواالت تکمیلی

 .ایستادند و................... عطای امتیازهای رویترمردم با کمک روحانیون و بازرگانان در مقابل ا .15

 سهم بسزایی در آگاهی بخشی به مردم و آشنا ساختن آنها با مفاهیم جدید سیاسی داشتند در عصر قاجار........................ .16

 .........................................بود.میرزا رضا کرمانی از مریدان... .17

 .بود ....................................خواهان پس از صدور فرمان مشروطه، تدوین  های شاخص مشروطه یکی از اقدام .18

 .اقتباس شده بود ...............................کشورهای فرانسه و صدر مشروطه از  اصول قانون اساسی عمده  .19

 بعد از به توپ بستن مجلس آیت اهلل..........................و.............................تبعید شدند. .21

 .حریر درآمد...........................به رشته تترین آثار در تأیید مشروطه توسط یکی از شاخص .21

  ترتیب پادشاهان قاجار را در خط زمان زیر تکمیل کنید. .22

 

 

 .قرار داشتند .............................و  ............................. آذربایجانی  در رأس مجاهدانتوپ بسته شدن مجلس بعد از به  .23

 .........................داران بزرگ به نام  خواهان با جلب حمایت یکی از زمین ن مشروطهالدر گی بعد از به توپ بسته شدن مجلس ، .24

 .گرفتند قدرت را به دست

 به قصد تسخیر پایتخت شهر........................جنگاوران ایل بزرگ بختیاری پس از تصرف بعد از به توپ بسته شدن مجلس ، .25

 .به حرکت درآمدند

 .اختصاص داشت........................ول مجلس شورای ملی به نمایندگان ره  اهای دو ترین نطق بیشترین و داغ .26

به ریاست مورگان شوستر از کشور آمریکا و تعدادی کارشناس نظامی  .............................کارشناس چندین مجلس دوره اول  .27

 درآورد.به استخدام دولت ایران  .................................................سوئدی برای تأسیس 
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 تشریحیسواالت 

 چه بود؟  ب مشروطهالآرمان و هدف انق .1

 الب مشروطه ایرانیان برای نخستین بار خواهان چه بودند؟در انق .2

 انقالب مشروطه تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفت؟ و در چه بخش هایی قابل بررسی است؟ ها و علل متعدد زمینه .3

 انقالب مشروطه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. ها و علل سیاسی زمینه .4

 الب مشروطه چه بود؟انق ها و علل سیاسی زمینهاز بعد داخلی  .5

 سه صدر اعظم نوگرای دوره قاجاریه را نام ببرید. .6

 انقالب مشروطه چه بود؟ ها و علل سیاسی زمینهدر عرصه خارجی   .7

 ؟وارد کرد قاجار   و حیثیت حکومتمهلکی بر اعتبار ضربه در عرصه خارجی  چه مسائلی  .8

 کرد؟ له قاجار را آشکارحقارت و ضعف سلسچه واقعه ای  1913در سال .9

 انقالب مشروطه را مورد بررسی قرار دهید. ها و علل اقتصادی زمینه .11

 انقالب مشروطه را فهرست وار بنویسید. ها و علل اقتصادی زمینه .11

 پاسخ

 های مختلف از دست رفتن مناطق حاصلخیز در عهدنامه (1

 ه تجاریاعطای حقوق ویژ (2

 واگذاری امتیازات اقتصادی گوناگون به بیگانگان (3

 یهای خارجالرویه کا واردات بی (4

 عدم حمایت دولت از صنایع داخلی (5

 های نساجی به ویژه کارگاه رکود و تعطیلی صنایع محلی (6

 افزایش بیکاری و فقر و کاهش بیشتر ارزش پول ایرانی (7

 کمبود و گرانی آذوقه به خصوص نان (8

 ها و استقراض از روسیه و انگلستان بردن مالیات الاقدام به فروش مناصب حکومتی با (9

 های بیگانه بر تجارت خارجی و منابع اقتصادی کشور دولتسلطه  (11

 ه قاجار را برشمرید.عوامل مؤثر بر ضعف و انحطاط اقتصادی ایران در دورسه مورد از جمله  .12
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در دوره قاجار شد و این مسئله چه نتیجه ای  های نساجی به ویژه کارگاه  باعث رکود و تعطیلی صنایع محلیچه عاملی  .13

 ت؟ در بر داش

 

 چه اقداماتی دست می زد؟ ، حکومت قاجار برای تأمین مخارج روزافزون خود بهبد اقتصادی  در شرایط .14

 انقالب مشروطه را شرح دهید. ها و علل فکری و فرهنگی زمینه .15

 را شرح دهید. مالدین اس ستیزانه خواهانه و ظلم  های عدالت آموزه .16

وران قاجار را در وقایع های سیاسی ــ اجتماعی د مان شیعی در خیزشعال می و نقشالهای اس تأثیر آموزهسه مورد از  .17

 اجتماعی نام ببرید. -سیاسی 

 .بود ....................................می و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، الیکی از منادیان بیداری و وحدت اس .18

ستیزی و مبارزه با  روحیه عدالتخواهی، ظلم بسزایی در برانگیختن نقشچه عواملی   میالدر طول دوران تاریخ ایران اس .19

 ؟طلبی بیگانگان داشته است سلطه

انتقادی در عصر قاجار نقش داشت را فهرست وار بر  حکومت و نشر آثار درباره های نو  ترویج اندیشهعواملی که در  .21

 شمرید.

 پاسخ

 های فکری و سیاسی اروپاالب انق (1

 اروپایی ایران با کشورهایمواجهه گسترده  (2

 و کنجکاوی در علت شکست های نظامی ایران از روسیه شکست (3

 روش کشورداری و حکومت مبتنی بر قانون در اروپا آشنایی با  (4

 ورود صنعت چاپ به ایران، رونق نشر کتاب و نیز انتشار روزنامه (5

 انتقادی نقش داشت؟حکومت و نشر آثاررد در مو های نو ترویج اندیشهچگونه در های نظامی ایران از روسیه، شکست .21

 با اروپا چگونه آغاز و گسترش یافت؟ باب ارتباط و آشناییدر دوره قاجار  .22

 در ارتباط با آشنایی با اروپا آنچه بیش از همه نظر ایرانیان  را به خود جلب کرد چه بود؟ .23

 را نام ببرید.مشهورترین روشنفکران عصر قاجار چهارتن از  .24

منتشر می شد علت عقب ماندگی ایران را در چه  در داخل و خارج هایی که  و روزنامه ها کتاب نویسندگان در عصر قاجار .25

 می دانستند؟

 جانشین ناصرالدین شاه که بود ودارای چه خلق و خویی بود؟ .26

 در دوره مظفرالدین شاه دست به چه اقداماتی زدند؟منتقدان و مخالفان، .27
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 حق،چه کسانی نظام نامه انتخابات را نوشتند و در این نظام نامه چه کسانی از  طهفاصله پس از صدور فرمان مشروالب .28

 کردن محروم شدند؟ انتخاب شدن و انتخاب

 اول مجلس شورای ملی را نام ببرید. های مهم دوره مصوبهچهار مورد از مهم ترین  .29

ود در این مورد و چگونگی انتخاب آن تشکیل هیئت وزیران و انتخاب نخست وزیر ب ب مشروطهالاز نتایج مهم انقیکی  .31

 توضیح دهید.

 در مورد تدوین قانون اساسی و هم چنین علت تدوین متمم قانون اساسی در صدر مشروطه توضیح دهید. .31

 در مورد فعالیت روزنامه نگاران در صدر مشروطه و مضامینی که مطرح می کردند به طور کامل توضیح دهید. .32

 نقالب مشروطه چه بود؟وچه مسائلی رابطه دربار با مجلس را خصمانه تر کردنسبت به ا محمدعلی شاهموضع  .33

 ؟ترین شکل کشته شدند دستگیر و به دستور شاه مستبد به فجیعبعد از به توپ بستن  چه کسانی  .34

 به چه دوره ای گفته می شود. توضیح دهید.استبداد صغیر .35

 و موضوع آن چه بود؟اصل دوم متمم قانون اساسی به پیشنهاد چه کسی تصویب شد  .36

 (طباطبایی و بهبهانی)خواه پایتخت  ش پیوندش را با دو مجتهد مشروطه1286در اواسط سال چرا شیخ فضل اهلل نوری  .37

 ؟خواهان بست گسست و کمر همت به مخالفت با مشروطه

 را نام ببرید. خواه پایتخت دو مجتهد مشروطه .38

 توضیح دهید.قدرتمند صدر مشروطه را  دو جریان فکری ــ سیاسی .39

 مخالف انقالب مشروطه چه کسانی  بودند و دست به چه اقداماتی زدند؟ جریان فکری اعضای .41

 این جمله از کیست و در وصف کدام مقطع از تاریخ ایران می باشد:« .41

ر آن می که ستارخان د کوچه ایاز ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان تبریز، از تبریز کوی امیرخیز و از کوی امیرخیز  .42

  .»کوچه به کوی، کوی به تبریز، تبریز به ایالت و ایالت به ایران مبدل شد جنگید؛ سپس 

 کرد؟ مهیای خیزش علیه حکومت محمدعلی شاهبعد از به توپ بسته شدن مجلس ،چه مسائلی آزادی خواهان را  .43

 استبداد صغیر چگونه پایان یافت توضیح دهید .44

 فتح کنند و به دوره استبداد صغیر خاتمه بخشند؟ چه گروه هایی موفق شدند تهران را .45

 اقدامات فاتحان تهران بعد از فتح تهران را بنویسید. .46

 اتی به دنبال داشت؟آثار و تبعچه خواهان،  هلل نوری به دست مشروطهل اشهادت شیخ فض .47

 در چه شرایطی انجام شد؟ هلل نوریل اشیخ فض ،اعدام مجتهد طراز اول تهران .48

 چه نقشی در انقالب مشروطه داشتند؟و قشر کارگر (داران گران و مغازه صنعت)وران  اصناف و پیشه .49

 در انقالب مشروطه زنان چه نقشی داشتند؟ .51

 و قشر کارگر را در انقالب مشروطه مورد بررسی قرار دهید. وران اصناف و پیشه نقش زنان ، .51

چه بود؟آنها را مورد بررسی  ه دست گرفتن قدرتخواهان پس از فتح تهران و ب مشروطه تالها و مشک ترین چالش عمده .52

 قرار دهید.
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 ،چه تاثیر بر ایجاد چالش و تنگنا در به ثمر رسیدن آرمان های مشروطه خواهی داشت؟فرهنگ کهن استبدادی .53

چه نقشی در ایجاد چالش و تنگنابر سر راه قدرت مشروطه داشت و  ت منظم و منسجم اداری و اقتصادیالفقدان تشکی .54

 وره اول برای رفع این مشکل چه اقدامی انجام داد؟مجلس د

 که بود وبه چه منظوری به ایران آمد و سرانجام کارش در ایران چه شد؟مورگان شوستر .55

 دوره مشروطه را فهرست واربرشمرید.ت اقتصادی و مالی الفقدان سازمان اداری و نظامی کارآمد و مشکپیامدهای زیانبار  .56

 پاسخ

 ی وجو نداشت.ت منسجمالوزارتخانه و تشکی  با وجود هیئت وزیران .1

 .کار گردآوری درآمدهای حکومتی مختل بودخزانه خالی و  .2

 روس وانگلیس در امور داخلی ایران دخالت می کردند و روسیه ایران را  تهدید نظامی کرد. .3

 .قدرتشان را گسترش دادند و  قدرت دولت مرکزی متزلزل شد تالمتنفذان محلی به ویژه سران ای .4

 سران ایالت با بیگانگان بخصوص با انگلستان ارتباط برقرار  کردند. .5

 دو مورد از جنایات روس در تبریز و مشهد را بنویسید . .57

 انگلستان را  در دوران سرنوشت ساز آغاز مشروطه بنویسید. سیاست مزورانهسه مورد از  .58

 .در این مورد توضیح دهید.خارجی بودکی از عوامل تأثیرگذار بر ناکامی حکومت مشروطه، مداخله و فشار ی .59

 پرسش های نمونه

 .کنید و تشریح راتحلیل مشروطه بالانق شکل گیری سیاسی زمینه ها و علل .1

 شد؟ مشروطه بالزمینه ساز انق چگونه اقتصادی عوامل .2

 یافت؟ ایران اشاعه در چگونه و بود؟ چه مشروطه خواهیو سرچشمه اندیشه خاستگاه  .3

 .ب مشروطه را فهرست کنیدالمهم انقچهار اثر و دستاورد  .4

 .ت منظم و منسجم اداری چه تأثیری بر عملکرد حکومت مشروطه داشت؟ توضیح دهیدالنبود تشکی .5

    6درس

 جنگ جهانی اول و ایران
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 سواالت ص وغ

  میانه جنگ از متفقین جدا و به متحدین پیوست. در نیز ایتالیا .1

گرا در شهر سارایوو، مرکز بوسنی، اتریش به حکومت  ت یک صرب ملیدس در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به .2

 .ن جنگ کردالصربستان مستقل اع

 

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 ف.سیمون بولیوارعلیه فرانسه                             ال مبارزات مردم الجزایر.رهبر 1

 ب. مهدی سودانی                   تینالطلبی مردم آمریکای الل جنبش استق.رهبر 2

 .رهبر استقالل طلب جنبش ضد استعماری هند                      ج.امیر عبدالقادر3

 گاندی .رهبر مردم سودان در مقابل انگلیس                                    د.4

 ه. نهرو                                                                                   

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

 ناصر دیوان کازرونیالف.                               1919قرارداد ترین مخالفان یکی از جدی.1

 آیت اهلل مدرس  ب.                                                         1919عاقد قرارداد.2

 وثوق الدوله ج.فرمانده مردم تنگستان و دشتستان                                      .3

 س علی دلواریرئی د.                                                        رهبر مردم کازرون.4

                                                                                 

 سواالت چهار گزینه ای:

 به کدام کشورها حمله ورشد؟ های مهم، بارها با هدف رسیدن به دریاهای گرم و آبراه.م 19ارتش روسیه در طول قرن  .3

 ب.عراق و عثمانی                  ج.ایران و عثمانی               د. بالکان و عثمانیالف. فرانسه وایران                  
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 ؟، برای تأسیس حکومت ملی به پا خاست.م 19قرن  گرایی ملیکدام کشور زیر تحت تاثیر اندیشه  .4

 الف. ایتالیا    ب. فرانسه                ج. انگلیس                د. اسپانیا

 ؟ها منجر به نوعی توازن قدرت جدید در اروپا شد یمانکدام پ .5

 1917ب. اتحاد و اتفاق مثلث        ج. اتفاق سه گانه           د. اتفاق مثلث و قرارداد      1917الف. اتحاد مثلث و قرارداد

 لنین با کدام نظام  مخالفت می کرد؟ .6

 ج. سرمایه داری              د. لیبرالیسم دولتی      الف. سوسیالیستی                 ب. دموکراسی               

 به کدام کشورها واگذارگردید؟ آلمان هایی از خاک  بخشبر اساس پیمان ورسای  .7

 الف.فرانسه وانگلیس              ب. اتریش ومجارستان              ج.فرانسه و لهستان                د. انگلیس و اتریش

 .شد ه افسران انگلیسی داده میب مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش دادبه موجب کدام قرار .8

 1919ج. قراردادژنو                            د.قرارداد            1915ب.قرارداد             1917الف.قرارداد

 به مبارزه پرداختند؟در مقابل نیروهای انگلیسی چه کسی مردم کازرون به رهبری  .9

 ب. رئیس علی دلواری         ج.حسن وثوق الدوله      د. آیت اهلل مدرس   صر دیوان کازرونینا الف.

 

 

 سواالت تکمیلی

گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدام به نفوذ و مداخله در امور کشورهای  ا بهره.م ب19ایاالت متحده آمریکا در قرن  .11

 .کرد ................................

ها و جوامع اروپایی نضج گرفت  در بسیاری از سرزمین....................................و  .........................دو جریان فکری .م 19رن در ق .11

. 

و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و  .................امپراتوری عثمانی و بلغارستان به صف از شروع جنگ جهانی اول اندکی بعد .12

 . دیگر به جبهه ........................ پیوستندکشورهای  برخی

 نام روسیه به...................................................تغییر یافت. 1917بعد از انقالب .13

 .فیلسوف معروف آلمانی بود و.....................................نین پیرل .14

 .واگذار گردید ....................به فرانسه و  آلمان ک هایی از خا بخشبر اساس پیمان ورسای  .15
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 انجامید.و عثمانی  ....................................های به فروپاشی امپراتوریجنگ جهانی اول  .16

 . شود تأسیس .................کشور در شهر  51جامعه ملل با عضویت بیش از  .17

 .جایگزین آن گردید ...........................دوم جلوگیری نماید و بعدها جامعه ملل نتوانست از بروز جنگ جهانی  .18

 .در این جنگ کشته شدند  .................................بر اساس آمار رسمی، بیش از  .19

 شده بود. قسمت................................ایران  به عنوان منطقه تحت نفوذ روسیه  شناخته 1917بر اساس قرارداد  .21

ای جنوبی ه را در بخش ....................انگلستان گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و نیروی  .21

 .میهن ما تشکیل داد

د ربا شجاعت و شهامت در مقابل نیروهای انگلیسی نب ......................ور مردان تنگستانی و دشتستانی به فرماندهی الد .22

 کردند

ل وطن خویش تا الدر برابر متجاوزان ایستادند و از استق .............................یروهای عشایر تحت تأثیر در جنگ جهانی اول ن .23

 .سرحد جان دفاع کردند

 .بود ..................................1919قرارداد ترین مخالفان یکی از جدی .24

 ...................................بود.یکی از علل مهم سقوط دولت ضات مردم واعترا 1919مخالفت با قرارداد .25

 

 تشریحیسواالت 

کدام انقالب ها بود؟و مهم ترین این م متأثر از آثار و پیامدهای 19ت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن العمده تحو .1

 تحوالت را ذکر کنید.

 ر در جهان است در این مورد بیشتر توضیح دهید.یکی از پیامدای انقالب صنعتی گسترش استعما .2

 .م برای رسیدن به چه اهدافی همسایگان جنوبی خود را مورد حمله قرار می داد؟19ارتش روسیه در طول قرن  .3

 در کشورهای مختلف قرن نوزدهم را بنویسید. مقاومت در برابر استعمارچهار مورد از  .4

 جوامع اروپایی گذاشت؟ .م چه تاثیری بر19در قرن  گرایی تفکر ملی .5

 وضعیت ایتالیا چگونه بود و چطور توانست حکومتی ملی تشکیل بدهد؟م،19تا حدود اواسط قرن  .6

 د و با انگلستان به رقابت پردازد؟ه سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهچگونه توانست ب 19در قرن   امپراتوری آلمان .7

 اد؟ه سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهرایت چه کسانی بو د تحت هدایت 19در قرن  امپراتوری آلمان  .8

 کشورهای اروپایی تبدیل شود؟ به یکی از پیشروترینبا کدام اقدامات توانست  19در قرن  امپراتوری آلمان  .9

 علت انعقاد اتحاد سه گانه آلمان با دیگر کشورها چه بود ؟در این مورد توضیح دهید. .11

 با  اتریش و ایتالیا ،فرانسه به چه منظور و با کدام کشورها متحد شد؟ در مقابل اتحاد مثلث آلمان .11

 (بین کدام کشورها منعقد شد؟مثلث)گانه  اتحاد سه .12

 چه قراردادی است؟ در این مورد توضیح دهید.  1917قرارداد  .13
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 اتفاق سه گانه بین کدام کشورها و با چه هدفی منعقد شد؟ .14

 ید.جنگ جهانی اول را برشمر ترین علل مهم .15

 حنگ جهانی اول با کدام حادثه شروع شد؟ .16

 اندکی بعد از شروع جنگ جهانی اول کدام کشورها به متحدین و کدام به متفقین پیوستند؟ .17

 داد؟جنگ  اعالنبه آلمان آمریکا  ت متحده الایا 1917چرا در سال  .18

 در مورد انقالب روسیه به سواالت زیر پاسخ دهید؟ .19

 و در چه شرایطی رخ داد؟الف. این انقالب  به چه دلیل 

 ب.بلشویک ها که بودند؟

 ج. سه شعار اساسی لنین چه بود؟

 د.بلشویک ها درصدد جلب پشتیبانی چه گروههایی بودند؟

 ه. آخرین تزار روسیه چه نام داشت و پایتختش کجابود؟

 چه حکومتی را روی کار آورد و چه اقداماتی انجام داد؟ باللنین پس از پیروزی انقو.  

 نگ جهانی اول چگونه پایان یافت؟ج .21

 جهانی اول را نام ببرید. آثار و پیامدهای جنگ .21

 پیمان ورسای چه پیمانی است و در این پیمان در مورد آلمان چه تصمیمی گرفته شد؟ .22

 ،دربرگیرنده چه نتایجی بود؟های مغلوب در جنگ جهانی اول انعقاد یافت های صلحی که با سایر دولت پیمان .23

 رات وپیمان نامه ورسای را فهرست وار بنویسید.نتایج مذاک .24

 پاسخ

 شد. مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم 

 به فرانسه و لهستان واگذار گردید آلمانهایی از خاک  بخش. 

 های متفق غرامت بپردازند ها ملزم شدند به دولت آلمان. 

 ها ملزم شدند توان نظامی خود را محدود نگه دارند آلمان. 

 و عثمانی از بین رفت. های اتریش ــ مجارستان مپراتوریا 

 شرقی اروپای تغییر نقشه سیاسی  

  خاورمیانهسیاسی تغییر نقشه  
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 جدید کشورهای شکل گیری  

 تاسیس جامعه ملل 

 جامعه ملل به پیشنهاد چه کسی ودر کدام مذاکرات و با چه هدفی تشکیل شد؟ .25

 در مورد تاسیس جامعه ملل توضیح دهید؟ .26

 جنگ جهانی اول توضیح دهید. ات و خسارتهای انسانی و اقتصادیتلفدر مورد  .27

 در چه وضعیتی بود؟ ایران در جنگ جهانی اول .28

 موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟ .29

 از اردوکشی به ایران چه بود؟ روسیه و انگلستاندر جنگ جهانی اول بهانه  .31

 شد؟ چرا ایران در جنگ جهانی اول با وجود بی طرفی اشغال نظامی .31

 بین کدام دولت ها منعقد شد و موضوع آن چیست؟ 1915قرارداد  .32

 چرا عثمانی در جنگ اول غرب ایران را اشغال کرد؟ .33

 از چه کسانی و به چه دلیل تشکیل شد؟ دولت موقت ملیدر جنگ جهانی اول  .34

 در خالل جنگ جهانی اول را بنویسید. در برابر اشغالگرانمردم جنوب  مقاومت سه مورد از  .35

 چه نبردی است؟ »نبرد جهاد« .36

 جهانی اول برای ایرانیان  چه بود؟ آثار و نتایج جنگ .37

 چه نتیجه ای برای ایران داشت؟روسیه 1917ب الپیروزی انق .38

 توضیح دهید 1919در مورد قرارداد .39

 چه کسانی بودند وعلت مخالفتشان چه بود؟ 1919مخالفان قرارداد .41

 .نشان دادند چگونه  ن قراردادمخالفت خود را با ای 1919مخالفان قرارداد .41

 

 پرسش های نمونه

 ب صنعتی چه تأثیری در گسترش سیاستهای استعماری داشت؟الانق .1

 گرایی در اروپای مرکزی چه تأثیری در بروز جنگ جهانی اول داشت؟  های ملی جنبش .2

 گانه چرا شکل گرفت؟  اتحاد و اتفاق سه .3

 هانی اول چیست؟ ترین علت بروز جنگ ج تحلیل و قضاوت شما از مهم .4

 .کنید بیان سطر چند در است گذشته اول جهانی جنگ در ما پیشینیان بر که را آنچه و گیرید به کار را خود تخیل .5
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   7درس

 رضاشاه حکومت دورهایران در 

 

 سواالت ص وغ

 .به مهم ّ ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبدل شد آهن سراسری  در جنگ جهانی دوم راه .1

 رضاخان بود. 1299یاسی کودتایچهره س .2

 جهت اجرای کودتا پرداخت. وجو در میان نیروهای قزاق به جست،ساید فرمانده نظامی نیروهای انگلیسی در ایران  آیرون .3

 وظیفه عمومی توسط محمد رضا پهلوی به تصویب رسید. ش، قانون نظام 1314در سال  .4

 سواالت جور کردنی

 بارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با ع .1

 . آیرون ساید1                                  1299الف.چهره سیاسی کودتای

 .مدرس2                                    1299ب. چهره نظامی کودتای

 .سید ضیا3ج.مخالف سرسخت جمهوری رضاخانی                          

 . محمد طباطبایی4                                                                        

 .رضاخان5                                                                      

 سواالت چهار گزینه ای:

 به کدام اقدام دست زد؟رضاخان دردوره نخست وزیری برای زمینه سازی انتقال قدرت برای خود در کشور  .1

 شیخ خزعل را سرکوب کرد.-ارتش منظمی تشکیل داد.                                       ب-الف

 احمد شاه را به سفراروپا تشویق کرد.-خواستار نظام جمهوری در کشور شد.                        د-ج

 ؟س جمهور آن کشور به تقلید از وی به کدام اقدام دست زدرضاشاه پس از مسافرت به ترکیه وآشنایی با آتاتورک رئی .2

 دخالت روحانیت در مسائل اجتماعی را ممنوع کرد. -ب  یت پرداخت.        به اشاعه فرهنگ غربی وتبعید روحان-الف

 ر کشور شد.خواستار حکومت جمهوری د -به مبارزه با همه سنت های اسالمی پرداخت.                                 د-ج
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 سواالت تکمیلی

 

 نخست وزیری برگزید. را به ...............................ها به ناچار  ، تحت فشار انگلیسی.ش1299کودتایدر پی احمدشاه  .1

 .گرفت ...............................عنوان فرمانده ارتش، لقب  به 1299رضاخان مهره نظامی کودتای .2

 .................بود.1299مهره نظامی کودتای .3

 .................................بود.1299مهره سیاسی کودتای .4

 متصل میکرد ........................آهنی بود که بندر ترکمن را به بندر  از جمله اقدامات رضاشاه، احداث راه .5

 قیام...................................در مبارزه با کشف حجاب بود. .6

 دشمن سرسخت رضا خان...................................بود. یگانه .7

 

 سواالت تشریحی

 دست به چه اقدامی زد؟ 1299آیرون ساید که بود وجهت اجرای کودتای .1

 قدم نهایی رضاخان جهت قدرت چه بود؟ .2

 چرا رضاخان در دوره نخست وزیری حکومت جمهوری را پیشنهاد داد؟و سرانجام این پیشنهاد چه شد؟ .3

 مخالف جمهوری رضاخان که بود؟ .4

 رضاخان در غیاب احمد شاه دست به چه تبلیغاتی می زد؟ .5

 وقتی احمد شاه تصمیم گرفت به ایران برگردد واکنش دولت انگلستان چه بود؟ .6

 احداث  راه آهن توسط رضاشاه کدام بنادر را به هم وصل می کرد؟) .7

 اسکان عشایر در دوره رضاشاه چه پیامدهایی داشت؟ .8

 ؟اصلی رضاشاه از اسکان عشایر جه بود هدف .9

 چرا محبوبیت رضاخان درنگاه مردم افزایش یافت؟ .11

 رضاشاه وطرفدارانش برای حذف احمد شاه دست به چه اقداماتی زدند؟ .11

 توسط مجلس مطرح شد در مورد چه بود؟ 1314ماده واحده ای که در سال  .12

 ؟مجلس موسسان،تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد .13

 آغاز کدام  حکومت در ایران آغاز استعمار نو  است؟ .14

 رضا شاه با کدام اقدامات حکومت استبدادی را در پیش گرفت؟ .15
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 رضا شاه به چه منظوری ارتش منظم را ایجاد کرد؟ .16

 اقدامات رضاشاه در زمینه ارتش چه بود؟ .17

 هدف از احداث راه آهن در دوره رضا شاه چه بود؟ .18

 شکل کردن لباس وکشف حجاب پرداخت؟رضاشاه با چه نامی به یک  .19

 رضاشاه مهم ترین راه پیشرفت کشور را در چه می دانست؟ .21

 چرا رضاشاه مدرس را تبعید کرد؟ .21

 مدرس در ابتدا به کجا تبعید شد؟وسرانجام وی چه شد؟ .22

 هم زمان با حکومت رضاشاه چرا انگلیس در صدد برآمد آلمان را تقویت کند؟ .23

 ه آلمان را در چه می دانست؟انگلیس بهترین راه مساعدت ب .24

 ؟کدام اقدام رضاشاه به نام تمدن وتجدد ومبارزه با کهنه پرستی بود و واکنش مردم مسلمان ایران در برابر آن چه بود .25

 هدف رضاشاه از ایجاد ارتش منظم در ایران چه بود؟ .26

 

 پرسش های نمونه:

گیری رضاخان کمک  نظر شما شرایط اجتماعی به قدرت اید بیان کنید که به های قبل آموخته با توجه به آنچه در درس .1

 کرد یا برعکس؟ چرا؟ 

  کرد؟ چه ایران سیاسی صحنهرضاشاه برای حذف احمدشاه از  .2

 مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟  .3

 دامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهیداق .4

 ؟یش به آلمان را پیش گرفتتوضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرا .5

 

 

 8درس

 جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

 

 سواالت ص وغ
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 پیشنهاد دهنده تشکیل جامعه ملل بود. شوروی .1

 .ر برقرار کرد و خود را پیشوا خواندآلمان حزبی را در  نظام دیکتاتوری تکهیتلر  .2

 .ژاپن در جنگ جهانی اول به اتفاق مثلث پیوست .3

 .طرفی کرد ن بیالدرگرفت، دولت ایران اع وقتی که جنگ جهانی دوم .4

 .باقی ماند آلمان انگلستان، شوروی و  ،میهن ما تا پایان جنگ جهانی دوم  در اشغال نیروهای متفقین  .5

ت زیادی را تحمل البه خاطر کمبود و گرانی مواد غذایی به خصوص نان، مشک در طول جنگ جهانی دوم  مردم ایران .6

 .کردند

 بزرگی در جهان تبدیل شد. سال به قدرت صنعتی و اقتصادی  21آلمان غربی در کمتر از  جهانی دوم بعد از اتمام جنگ .7

 .شد  های غربی به خصوص آمریکا و انگلستان پشتیبانی می اسرائیل توسط دولت .8

 

 

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 .رهبر ایتالیا در جنگ جهانی دوم                                    الف.هیتلر1

 .نخست وزیر انگلیس                                                 ب. لنین2

 . یکی از اعضای حزب نازی                                          ج.استالین3

 د. موسولینی                                      .رهبر انقالب بلشویکی شوروی4

 ه.چرچیل                                                                             

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

                                                                          

 الف.  فاشیست                                                  کشورهای کمونیستی.1

 ب.  لیبرالیسم                                داری دارای نظام سرمایه.کشورهای 2

 بلوک غرببی توجه به دموکراسی                         ج.  گرای افراطی ملی.3

 د.بلوک شرق                                                                              
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 سواالت چهار گزینه ای:

 خروج کدام کشورها از جامعه ملل موجب بی اعتباری بیشتر آن شد؟ .3

 و انگلیس           د. ایتالیا و ژاپنالف. شوروی و آمریکا               ب. آلمان و ژاپن                 ج. فرانسه 

 بعد از مرگ لنین رقیب قدرتمند استالین که بود؟ .4

 الف. خروشچف                ب. تروتسکی                      ج. برژنسکی                 د. گورباچف 

 چه کسی به خود لقب دوچه به معنای رهبر داد؟ .5

 ج. هیتلر                     د. لنین           الف. استالین         ب. موسولینی  

 علت شروع جنگ جهانی دوم  کدام رویداد زیر می باشد؟ .6

 الف. حمله آلمان به شوروی                                   ب. اعالن جنگ ژاپن به چین

 تانج. کشته شدن ولیعهد اتریش                               د. حمله آلمان به لهس

 در جنگ جهانی دوم که بود؟ انگستان نخست وزیر  .7

 الف چرچیل                  ب.لوید جرج              ج. جرج ششم                        د. ملکه الیزابت

 باتوجه به کتاب درسی کدام جمله غلط است. .8

 بزرگی در جهان تبدیل شد. صنعتی و اقتصادی  سال به قدرت 21آلمان غربی در کمتر از  الف. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم

 .های آزاد و مردمی گسترش یافتند حکومتتوسعه پیدا کرد و  به لحاظ سیاسی دموکراسی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ب.

 .در چین بود فاشیست ها ت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن الیکی از تحو ج.

 .خود رهبری جهان غرب را برعهده گرفت آمریکا به اتکای قدرت سیاسیِ پس از جنگ جهانی دوم، د.

 در جنگ داخلی چین کدام کشور از ملی گراها حمایت می کرد؟ .9

 الف.شوروی              ب. فرانسه             ج.ژاپن             د.آمریکا

 ند؟کشور هند و الجزایر به ترتیب از زیر استعمار کدام کشورها رهایی یافت .11

 الف.انگلیس و فرانسه           ب. فرانسه و انگلیس            ج. آمریکا و انگلیس            د. انگلیس و آلمان
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 ، فلسطین تحت قیمومت کدام کشور بود؟س از جنگ جهانی اولپ .11

 الف.انگلستان                     ب.فرانسه          ج. آمریکا              د. اسرائیل

 .اسرائیل پیمان صلح امضا کرد ن رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت آمریکا باخستین .12

 الف. انورسادات                  ب. یاسر عرفات             ج. ملک عبداهلل           د. ملک فیصل

 

 

 سواالت تکمیلی

 و رهبر شوروی شد.پس از مرگ لنین.............................دبیر کل حرب کمونیست  .13

 .قرار گرفت ......................سازمان پلیس مخفی مخوفی موسوم به در دوره هیتلر برعهده  مسئولیت امنیت داخلی .14

 به انقالب..................معروف است. م19دوم قرن تحوالت ژاپن در نیمه  .15

 .ل دادندیشکتکشورهای محور را  ........................به همراه آلمان و ژاپن در فاصله دوجنگ  .16

 ....................................شدت یافت.جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و ،پس از شکست و تسلیم شدن ژاپن  .17

 .گراها پیروز شدند و جمهوری خلق چین را تأسیس کردند بر ملی ...............................ها به رهبری سرانجام کمونیست .18

 .ل کامل شدالخواستار استق ..............................ملی به رهبریکنگره  ر هندوستان حزب د .19

 ...................................نام داشت.رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین .21

 .یران با قوت و قدرت ادامه داردب اسالمی االبه ویژه پس از پیروزی انق .....................................قیام فلسطینیان علیه  .21

 

 تشریحیسواالت 

 بزرگ چه بود؟ در مورد آنها مختصرا توضیح دهید. جنگ دو فاصله جهان در مهم ترین مسائل  .1

 وضعیت صلح در جهان ناپایداربود؟های صلح ورسای، پس از پایان جنگ جهانی اول و امضای پیمانچرا  .2

 ا ضعیف بود؟جامعه ملل به چه منظور شکل گرفته بودو چر .3

 چرا بعد از حنگ جهانی اول آلمان و آمریکا دچار بحران اقتصادی شدند؟ .4

 در مورد بحران اقتصادی جهان در فاصله دو جنگ توضیح دهید. .5

 را نام ببرید.پایان جنگ جهانی اول  از  پس نظامی گرا و تک حزبی خود کامه  حکومت سه .6

 ست خارجی را توضیح دهید.اقدامات استالین در زمینه داخلی،اقتصادی و سیا .7

 استالین بر چه استوار بود؟ صنعتی اساس برنامه  .8
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 رفتار استالین با مخالفانش چگونه بود؟ .9

 چه گروهی بودند؟ رهبر آنان که بود؟ ها فاشیست .11

 موسولینی که بود و چگونه در ایتالیا به قدرت رسید؟ .11

 خود درآورد؟و مراقبت کامل مردم را تحت نظارت موسولینی رهبر ایتالیا با کمک چه ابزاری  .12

 ؟راستا صورت گرفت کدام در آفریقا در .م(1935)به اتیوپی  ایتالیا تجاوز نظامی  .13

 چگونه بود؟ روابط خارجیسیاست موسولینی در بعد  .14

 چرا تا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم مردم ایتالیا شیفته موسولینی بودند؟ .15

 ن چه بود؟نازی ها بر چه گروهی اطالق می شود؟ شعار آنا .16

 پس از خاتمه جنگ جهانی اول،چرا مردم آلمان از جمهوری آن ناراضی بودند؟ .17

 هیتلر که بود و در چه شرایطی به قدرت رسید؟ .18

 هیتلر چگونه صدر اعظم و بعد پیشوای آلمان شد؟ .19

 هیتلر در سخنرانی های انتخاباتی اش بر چه نکاتی تاکید داشت؟ .21

 امور چه اقداماتی انجام دادند؟ زمام ها پس از به دست گرفتن هیتلر و نازی .21

 ؟به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان دادکدام اقدامات هیتلر  .22

 اقدامات هیتلر را در بعد اقتصادی،نظامی و روابط خارجی مورد بررسی قراردهید. .23

 در مورد انقالب میجی در چهار سطر توضیح دهید .24

 ؟چرا در فاصله دوجنگ ژاپن به چین لشکرکشی کرد .25

 علت خروج ژاپن از جامعه ملل چه بود؟ .26

 واکنش انگلیسی ها به حمالت آلمان به کشورهای اروپایی چه بود؟ .27

 نیروهای محور در آغاز جنگ جهانی دوم چه مناطقی را تصرف کردند؟ .28

 چرا آلمانی ها به شوروی حمله کردند؟ .29

 شوروی ها چگونه توانستند حمالت آلمانی ها را متوقف کنند؟ .31

 ی باعث شد آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ شود؟چه حادثه ا .31

 حضور و ورود آمریکا را در جنگ جهانی دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. .32

 ،سرانجام جنگ در اروپا چه شد؟با ورود نیروهای ِ شوروی به برلین .33

 وضعیت پایان جنگ در ژاپن چه بود؟ .34

 قرار دهید.جهانی دوم در جهان را مورد بررسی  آثار و نتایج جنگ .35

 وضعیت ایران در جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قراردهید. .36

 به انگلستان در جنگ جهانی دوم چه بود؟ اعتراض حکومت رضاشاه علت  .37

 چرا کشور ما در جنگ جهانی دوم به اشغال متفقین در آمد؟ .38
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 ،سرانجام رضاشاه چه شد؟پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین .39

 به چه بخش هایی تقسیم شد؟ در این مورد توضیح دهید.آلمان جهانی دوم بعد از اتمام جنگ  .41

 سه مورد از تصمیمات سران متفق بعد از جنگ جهانی دوم را بنویسید. .41

 چه تصمیمی گرفتند؟ کشور در سان فرانسیسکو آمریکا 51نمایندگان بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ، .42

 سازمان ملل به چه منظور تشکیل شد؟ .43

 سرد به چه دوره ای گفته می شود؟عصر جنگ  .44

 منظور از بلوک غرب و بلوک شرق چیست؟ .45

 ؟رداختندمی په رویارویی ها چگونه بکشورهای تحت حمایت آن و در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی .46

 چگونه بسرعت انجام شد؟ بازسازی و رونق اقتصادی اروپابعد از اتمام جنگ جهانی دوم  .47

 ن بعد از جنگ جهانی دوم توضیح دهید.در مورد وضعیت ژاپن و چی .48

 درمورد استقالل کشورها از زیر سلطه استعمار بعد از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. .49

 قرن بیستم چیست؟ م درالخاورمیانه و جهان اس یکی از مسائل مهم .51

 یهودیان صهیونیست چگونه بر فلسطین مسلط شدند؟ .51

 موضوع اعالمیه بالفور چیست؟ .52

 ل گرفت ؟توضیح دهید.اسرائیل چگونه شک .53

 ؟تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب کردکدام سازمان  .54

 وارد جنگ شدند؟ در حمایت از فلسطینیان با اسرائیل کدام کشورهای عربی  .55

 

 

 :پرسش های نمونه

 .کنید بیان دوم جهانی جنگ از جلوگیری در را آن ناتوانی و ملل جامعه عوامل ضعف  .1

 های استالین، موسولینی و هیتلر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فهرست نمایید های مشترک دیکتاتوری ویژگی .2

 .رویدادهای مهم منتهی به جنگ جهانی دوم و دوران آن جنگ را بر روی نمودار خط زمان نشان دهید .3

 .ل بیاوریدالدیدگاه خود استدارزیابی شما از سیاست حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم چیست؟ برای  .4

 دوم جهانی جنگ از پس های سال در ژاپن و غربی اروپای کشورهای صنعتی و اقتصادی سریع رشد موجب عواملی چه .5

 شد؟
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 9درس

 نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

 

 سواالت ص وغ

دولت را مکلف ساختند که برای  نمایندگان مجلس شورای ملی در جریان مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، .1

 .زم را انجام دهدالاستیفای حقوق ملی در موضوع نفت جنوب، مذاکره و اقدامات 

 علیه ایران طرح کرد. المللی در مجامع بینرا  ی شکایت تهدید اقتصادی ایرانانگلیس برای  .2

 .لت ایران برشمردای مبارزه برای ملی شدن نفت را تکلیف دینی و وطنی م میهالاز طریق اعکاشانی  .3

 سواالت جور کردنی

 .هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید .1

 به نخست وزیری رسید.                                                                  الف.احمد قوام 1332.بعد از کودتا 1

 ن در مورد مسئله نفت  به سرپرستی ایشان بود.                             ب. فضل اهلل زاهدی. هیئت اعزامی به خوزستا2

 . بعد از استعفای مصدق به نخست وزیری رسید.                                                            ج.خلیل طهماسبی3

 آرا بود.                                          د. آیت اهلل کاشانی . یکی از اعضای جمعیت فداییان اسالم و عامل قتل رزم4

 ه. مهندس بازرگان                                                                                                                         

 سواالت چهار گزینه ای:

 ران کشف شد؟معادن نفت در چه قرنی در ای .2

 الف. اوایل سده نوزده             ب. اوایل سده بیست              ج.اوایل سده هیجدهم              د. اواخر سده بیستم

 دارسی واگذار شد؟ویلیام ناکس به  سال 61متیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به مدت در زمان کدام پادشاه  ا
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 شاه       ب. رضاشاه            ج. ناصرالدین شاه      د. احمدشاهالف. مظفرالدین 

ا مخالفت مؤثر خود از تصویب قرارداد ب بهه ملی به رهبری...........................در مجلس شانزدهم اقلیتی از نمایندگان عضو ج .3

 الحاقی جلوگیری کردند؟

 ج. احمد قوام         د. محمد مصدق      الف. آیت اهلل کاشانی          ب. حسین مکی        

 بعد از استعفای مصدق چه کسی به نخست وزیری رسید؟ .4

 الف. احمد قوام              ب. کاشانی                  ج. بازرگان                  د. حسین عال

 

 سواالت تکمیلی

را بیش از گذشته برای سیاستمداران و  ............ های جهانی اول و دوم اهمیت و ارزش تسلط و دسترسی به منابع جنگ .5

 .رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت

ها برای یافتن منابع نفت در مناطق مختلف ایران، با فوران کردن نخستین حلقه چاه  های انگلیسی فعالیت .6

 .درسی نتیجه بهدر..................

 .وزیر شد نخست ...........مرداد............... 28یپس از موفقیت کودتا .7

 نفت شامل شرکت های نفتی  از کشورهای آمریکا،انگلیس،فرانسه و ..........................بود. کنسرسیوم .8

 

 تشریحیسواالت 

چه  ما میهن جمله از و بیستم میالدی  به خاورمیانه  سده اوایل درتوجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع علت  .1

 بود؟

 چه نتایجی دربرداشت؟ سیاه در ایران طالی به دستیابی  .2

 س توضیح دهید.شرکت نفت پارس و انگلیدر مورد  .3

شتر یزمینه  مداخله  شرکت نفت ایران و انگلیس به صورت بازوی پر قدرت اقتصادی و سیاسی دولت انگلیسچگونه  .4

 د؟ها را در ایران فراهم آور انگلیسی

 ( و در دوره رضاشاه بین ایران و انگلستان منعقد شد توضیح دهید.ش1312م/1933در مورد قراردادی که در سال) .5

 را مختصرا شرح دهید.1321اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از شهریور  .6

 ؟اقداماتی دست زدچه محمدرضا شاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش، به  .7

 توضیح دهید. 1332تا  1321سالهای در فاصله  در مورد قدرت شاه ، مجلس ، کابینه و مطبوعات .8



48 
 

 

 سیاست موازنه منفی و سیاست موازنه مثبت را باهم مقایسه کنید. .9

 سیاست موازنه منفی چه سیاستی است؟ .11

 چرا نمایندگان مجلس سیاست موازنه منفی را طرح کردید؟ .11

 شوروی طی چه شرایطی خاک ایران را ترک کرد؟ .12

به  م نارضایتی رسمی و علنی از قرارداد نفتی با انگلستانالبه معنای اعش. 1326لنمایندگان مجلس درسا اقدامکدام  .13

 حساب می آمد؟

 میان ایران و انگلیس توضیح دهید. قراردادی الحاقیدر مورد  .14

 با چه هدفی منعقد گردید؟  1312قرارداد الحاقی به معاهده  .15

 چه بود؟ ی گس ــ گلشائیانبا قرارداد الحاق اقلیتی از نمایندگان مجلس  علل مهم مخالفت .16

 چه طرحی را پیشنهاد دادند؟ نمایندگان مخالف قرارداد الحاقی در مجلس شانزدهم، ضمن مخالفت با این قرارداد .17

 واکنش آیت اهلل کاشانی نسبت به پیشنهاد ملی شدن نفت چه بود و چه اقدامی انجام داد؟ .18

 واکنش انگلستان نسبت به طرح ملی شدن نفت چه بود؟ .19

 آرا که بود و سرانجامش چه شد؟رزم  .21

 ایران را شرح دهید؟ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفتروند  .21

 ؟داشت در زمینه نفت  أثیر بسزایی بر خیزش ملت ایران برای استیفای حقوق ملی خودکدام جنبش ها ت .22

 دکتر مصدق با حمایت چه گروههایی و به چه منظور به نخست وزیری رسید؟ .23

 چه اقداماتی انجام داد؟  ز روی کار آمدندولت دکتر مصدق پس ا .24

 را بنویسید. اقدامات انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت .25

 سه اقدام اقتصادی انگلیس برای ممانعت از ملی شدن نفت را بنویسید. .26

 اقدام سیاسی و نظامی انگلیس برای جلوگیری از ملی شدن نفت چه بود؟ .27

 چه اقداماتی انجام داد؟های  اقتصادی انگلستان  ات و تحریمدولت دکتر مصدق برای مقابله با تهدید .28

 ؟سیاسی با لندن کردرابطه  اقدام به قطعچرا دولت مصدق  .29

 استعفاداد؟ 1331چرا مصدق در تیر ماه  .31

 تیر چه بود و این قیام چه نتیجه ای دربر داشت؟ 31علت قیام  .31

 دکتر مصدق در دور دوم نخست وزیریش چه اقداماتی انجام داد؟ .32

 بین سران نهضت اختالف افتاد؟ 31از پیروزی قیام چرا بعد  .33

 مرداد شد؟ 28چه عواملی زمینه ساز کودتای  .34

 مرداد را شرح دهید. 28حادثه کودتای  .35

 ،در مورد نفت ایران چه تصمیمی گرفته شد؟مرداد 28ک سال و اندی پس از کودتای ی .36

 .مرداد را ذکر کنید 28سه مورد از مبارزات پس از کودتای  .37
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 نهضت مقاومت ملی چه تشکلی بود؟ .38

 را توضیح دهید. 1332آذر  16واقعه  .39

 چه بود؟1332آذر  16علت اعتراض دانشجویان در روز   .41

 

 

 پرسش های نمونه

 وجود آمد؟ و برکناری و تبعید رضاشاه چه تغییر و تحول سیاسی مهمی در کشور به 1321پس از شهریور  .1

 بود؟ چه منفیعلت و هدف از طرح سیاست موازنه  .2

 به چه هدفی امضا و سرانجام آن چه شد؟گلشاییان  -گس قرارداد الحاقی  .3

 ..عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را توضیح دهید .4

 صدقم دکتر دولت سقوط و مرداد 28 کودتای موفقیت بر خارجی و داخلی عوامل تأثیردیدگاه و ارزیابی خود را در باره  .5

 .کنید بیان

 

 11 درس

 مـیالب اسالانقـ

 سواالت ص وغ

 .حات در ایران مناسب دیدالاصبرای ادامه  شاه فرصت را 1341آیت اهلل کاشانی درسال با رحلت .1

خرداد ایشان را دستگیر کرده، با  15ماموران رژیم در سحرگاه  42در پی سخنرانی شجاعانه امام در عاشورای سال .2

 ه ترکیه تبعید کردند.هواپیمای نظامی ب

با انتشار اعالمیه امام مبنی بر غیر قانونی خواندن رفراندوم فرمایشی اصول شش گانه مردم تهران وقم  به تظاهرات  .3

 پرداختند.

 با حمله گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند،تهران به یک شهر نظامی مبدل شد .4

 

 

 سواالت جور کردنی
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 .رکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسیده .1

     اعالم رسمی تشکیل شورای انقالب-1                       علت تبعید امام به ترکیه                                 -الف

 هجرت امام از نجف به پاریس -2                                           پیامد چاپ مقاله توهین آمیز به امام -ب

 طالب ومردم قم 1357دی19قیام -3                               برقراری اولین حکومت نظامی  در این شهر بود.-پ

 سیونمخالفت با کاپیتوال-4                                                         1357/دی/23پیام امام در-ت

 دراصفهان1357مرداد-5                                                                                             

 پیوستن افراد نیروی هوایی به مردم انقالبی -6                                                                                              

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

 شریف امامی-1              از معافیت های قرارداد وین             -الف

 جمشید آموزگار-2                مهم ترین ماموریت بختیار بود.         -ب

 جلوگیری از ایجاد حکومت اسالمی  -3                          1357/بهمن12رویدادتاریخی -پ

 ورود امام به ایران -4     دولت آشتی ملی                                     -ت

 مصونیت محل اقامت مامور سیاسی -5                                                                  

 دخالت در امور سیاسی -6                                                                  

 

 سواالت چهار گزینه ای:

آغاز  چه کسی ، در زمان نخستوزیری 1341در سال  اصالحات ارضی حی با عنوان الهای اص نخستین مرحله از برنامه .3

 ؟شد

 الف. علم             ب. امینی           ج. مصدق        د. قوام

 خمینی )ره(برای لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی ووالیتی به کدام اقدام دست زدند؟ امام .4

 .م کردندالپرسی فرمایشی را غیرقانونی اع ای همه میهالا انتشار اعب -الف

 پرداخت. نامه با رایزنی با علمای بزرگ قم به مخالفت با این تصویب -ب
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 از شاه در این باره توضیح خواستند.   -ج

 با اعتراضات شدید دولت را وادار به عقب نشینی کرد.-د

 امام سفارش هایی  به سخنرانان مذهبی ارائه نمود؟ 42درآستانه کدام ماه درسال  .5

 شعبان -صفر                          د -محرم                    ج -رمضان                    ب-الف

 نبرد مسلحانه با رژیم شاه دست زدند؟با کدام هدف اعضای حزب ملل اسالمی به  .6

 حمایت از هیئت های موتلفه اسالمی-جلوگیری از افکار مارکسیستی مجاهدین خلق                       ب-الف

 برقراری حکومت اسالمی-در مخالفت با تصویب کاپیتوالسیون                                         د-ج

 قاطعانه در مقابل رژیم پهلوی ایستاد؟ 1343خمینی باردیگر در سال  به دنبال کدام رویداد امام .7

 تصویب قانون کاپیتوالسیون -تصویب قانون انجمن های ایالتی و والیتی                      ب-الف

 به هجری شمسیتصویب جایگزینی تقویم شاهنشاهی -تصویب جشن های مکرر                                                  د-ج

 کدام یک از روحانیون زیر در زیر شکنجه رژیم پهلوی به شهادت رسیدند؟ .8

 و آیت اهلل طالقانی         آیتاهلل غفاری ب.     آیتاهلل سعیدی و آیتاهلل غفاری الف.

 د. آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل طباطبایی        آیتاهلل سعیدی ج.آیت اهلل مفتح و

 ی را با عنوان دولت آشتی ملی روی کار آورد؟رژیم پهلوی چه کس .9

 الف.ازهاری              ب. آموزگار                ج. بختیار د. شریف امامی

 به کدام اقدام دست زد؟ 1357با اوج گیری سریع انقالب اسالمی درکشور،حکومت آموزگار در مرداد .11

 طالب ومردم قم را به گلوله بست.-ب                         از نخست وزیری کناره گرفت.                        -الف

 قیام مردم تبریز را به خاک وخون کشید.-در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.                                        د-ج

ه به امریکا در کشورهای هدف امریکا از فضای باز سیاسی با روی کار آمدن کارتر،در مورد حکومت های دیکتاتوری وابست .11

 جهان سوم کدام بود؟

 جلوگیری از نفوذ شوروی در کشورهای جهان سوم -ب            دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان     -الف

 جلوگیری از قدرت یابی بیش از حد حکومت های دیکتاتور -د   جلوگیری از نفرت بیش از حد مردم جهان از دولت امریکا   -ج
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 با برکناری هویدا از نخست وزیری جمشید آموزگار با دست یابی به نخست وزیری به کدام اقدام دست زد؟ .12

 سرکوب حرکت های مسلحانه -ب  سی را ایجاد کرد.         با انتقاد از گذشته  فضای باز سیا-الف

 عده ای از رجال وسرمایه داران وابسته به رژیم دستگیری-د                  شاهی                تغییر تاریخ هجری به شاهن-ج

 ، کدام مطلب زیر را به امریکا فهماند؟57راه پیمایی تاسوعا وعاشورای سال  .13

 امریکا باید به دنبال نخست وزیری دیگر باشد.-دولت نظامی زاهدی نتیجه بخش نبود.                              ب-الف

 مردم ایران با زور وادار به تسلیم می شوند.-ستند.                               دمردم ایران دارای وحدت کلمه ه-ج

 حکومت پهلوی کدام گزینه زیر را به بهانه عدم همخوانی با فرهنگ ایرانی،منسوخ کرد؟ .14

 تاریخ هجری قمری -4تاریخ ایران اسالمی            -3تاریخ هجری شمسی           -2تاریخ ایران باستان                -1

 شهریور در تهران کدام بود؟ 17م عکس العمل رئیس جمهور امریکا پس از جنایت هولناک رژیم پهلوی در قیا .15

 به سیاست شعار دفاع از حقوق بشر روی آورد.-2                           به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد. -1

 خواستار برقراری حکومت نظامی برای  سرکوب مردم گردید. -4   دم گردید. خواستار کاهش فشار وخودداری از سرکوب مر-3

 بعد از برگزاری چه مراسمی بود؟ 57اوج راهپیمایی های مرم تهران در شهریور  .16

 چهلم شهدا مراسم -نماز جمعه                   د -مراسم تاسوعا وعاشورا                           ج -نماز عید فطر           ب -الف

 

 سواالت تکمیلی

 .، در زمان نخستوزیری علی امینی آغاز شد1341در سال  ........................حی با عنوان الهای اص نخستین مرحله از برنامه .17

 بعد از برکناری علی امینی..................................نخست وزیر شد. .18

ی را مقدمه ای برای تضعیف ........................................و افزایش امام خمینی الیحه انجمن های ایالتی ووالیت .19

 .......................................در ارکان حکومت پهلوی می دانست.

ک و به خا ...................اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران برپا شد و مردم در قم، تهران و در پی دستگیری امام ، .21

 .خون کشیده شدند 

 ماه به.............................فرستاده شدند. 11امام بعد از تبعید به ترکیه پس از  .21

 .دادند نیز در چارچوب قانون اساسی به مبارزات خود ادامه می و............................... نهضت آزادی .22

 ....و...................................تاثیر زیادی بر اوضاع ایران گذاشت.مرگ مشکوک دوچهره محبوب یعنی...................... .23
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 .حکومت نظامی برقرار کردشهر.....................در  1357ا گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ب .24

 رسید.به نخست وزیری  ...................................امامی  با شعار  جعفر شریف .25

 

 تشریحی سواالت

در ایران با چه  دولت آمریکا برنامه های اصالحی 1341دهه  تا اوایل 1332مرداد  28های پس از کودتای  سالفاصله در  .1

 اهدافی اجرا شد؟

آمریکا برای حفظ حکومت پهلوی و تداوم سلطه 1341دهه  تا اوایل 1332مرداد  28های پس از کودتای  سالفاصله در  .2

 یشنهاد یا اجرا کرد؟خود چه برنامه هایی را پ

 عمده ی تغییراتی  که در الیحه انجمن های ایالتی و والیتی ایجاد شد شامل چه موضوعاتی بود؟ .3

 ابتدا کدام نخست وزیر شاه مامور اجرای اصالحات ارضی بود ونتیجه چه شد؟ .4

 مطرح شدومورد حمایت کدام کشورها قرار گرفت؟ چه کسیوتوسط عنوانی اصول شش گانه تحت چه  .5

 چرا امام خمینی  با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی مخالفت کردند؟ .6

 در مقابل رژیم پهلوی چه بود؟ 41اولین فعالیت سیاسی امام خمینی)ره(در جایگاه مرجعیت شیعه در سال .7

 سرانجام الیحه انجمن های ایالتی ووالیتی چه شد؟ .8

 واکنش امام نسبت به اصول شش گانه شاه چه بود؟ .9

 ا ومردم نسبت به اعالمیه امام مبنی بر  تحریم رفراندوم چه بود؟واکنش علم .11

 واقعه مدرسه فیضیه را شرح دهید. .11

 را عزای عمومی اعالم کرد؟ 42چرا امام نوروز سال .12

به سخنرانان مذهبی  چه بود و در مقابل رژیم پهلوی سخنرانان را به چه نکاتی  42سفارش  امام در آستانه محرم سال .13

 ملزم کرد؟

 چه بود؟ 42دستگیری امام در عاشورای سال  علت .14

 چه بود؟ 42واکنش مردم نسبت به دستگیری امام در عاشورای سال  .15

 چیست وچه نتیجه ای در بر داشت؟ 42خردادسال15علت قیام  .16

 در اعتراض به دستگیری امام دست به چه اقدامی زدند؟ 42مردم تهران درسال  .17

 ا بر همگان آشکار نمود؟چه مسائلی ر 42سخنرانی امام در عاشورای .18

 آزاد کند؟ 43ماه حبس وحصر امام ،ایشان را درفروردین سال 11چه عاملی باعث شد که رژیم بعد از  .19

 در مورد توافق نامه وین توضیح دهید. .21

 توافق نامه وین چه تفاوتی با کاپیتوالسیون دارد؟ .21

 واکنش امام نسبت به کاپیتوالسیون چه بود؟ .22
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 به مخالفت قاطعانه وصریح امام نسبت به کاپیتوالسیون چه بود؟واکنش رژیم پهلوی نسبت  .23

چه های اقتدار خود به  وزیری امیرعباس هویدا، در جهت تقویت و تحکیم پایه ی نخستالندر دوران طورژیم پهلوی  .24

 ؟اقداماتی دست زد

 ؟تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کردچرا حکومت پهلوی  .25

 یم پهلوی در دوران نخست وزیری هویدا چه بود؟اقدامات فرهنگی رژ .26

 به چه صورتی بود؟ خمینی فعالیت سیاسی در طول دوران تبعید امام .27

 در عرصه مبارزه فرهنگی با رژیم پهلوی چه کسانی فعالیت می کردند و فعالیت آنان بر چه اصولی متکی بود؟ .28

 برید.ی مبارزه با حکومت پهلوی را نام بهای فرهنگ معروفترین چهره .29

 یی که  در دوران حکومت پهلوی به مبارزه مسلحانه دست زدند را نام ببرید.معروفترین گروهها .31

 مبارزه فرهنگی علیه شاه با اتکا به چه مسائلی صورت می گرفت؟ .31

 چه کسانی ودر چه مراکزی در عرصه مبارزه فرهنگی علیه حکومت پهلوی نقش فعالی داشتند؟ .32

 محور کار خود قرار دادند؟ هیئت های موتلفه چه اموری را .33

 مهم ترین اقدام هیئت موتلفه اسالمی چه بود؟ .34

 حسنعلی منصور توسط چه فردی واز کدام گروه ترور شد؟ .35

 سازمان مجاهدین خلق چه گروهی بودند؟ .36

 مجاهدین خلق به چه افکاری تمایل داشتند؟ .37

 مجاهدین خلق از کدام گروه جدا شدند؟ .38

 شکنجه ساواک به شهادت رسیدند نام ببرید. دوتن از روحانیون مبارزی که تحت .39

 سازمان چریک های فدایی خلق چه گروهی بودند؟ .41

 چگونه بود؟ 1356وضعیت رژیم پهلوی ومردم ایران درسال .41

 به بعد چه بود؟ 1351پیامد افزایش پول نفت از سال .42

 نشانگر چه بود؟   1356نتیجه انقالب سفید شاه درسال  .43

 چگونه بود؟ 1356یان درسالوضعیت گروه های سیاسی وزندان .44

 کارتر از کدام حزب وبا چه شعاری به ریاست جمهوری امریکا رسید؟ .45

 در تبعیت از سیاست فضای باز سیاسی شاه چه اقداماتی انجام داد؟ .46

 شاه به منظور کاستن از نفرت مردم مجبور به تبعیت از کدام سیاست امریکایی ها شد؟ 56در سال  .47

 تاثیری بر اوضاع ایران گذاشت؟ مرگ مشکوک دکتر شریعتی چه .48

 کدام شخص قبل از انقالب اسالمی در طرد افکار مارکسیستی وبیداری نسل جوان نقش داشت؟ .49

 دکتر شریعتی که بود؟ .51

 موج تازه ای ازاعتراض ونفرت نسبت به حکومت پهلوی را ایجاد کرد؟1356کدام حادثه درآبان  .51
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 روند انقالب گذاشت؟مرگ مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی چه تاثیری بر  .52

 دی مردم قم چیست؟19علت قیام .53

 به چه دلیل قیام کردند؟ 1356مردم تبریز در بهمن سال .54

 واکنش امام به نخست وزیری شریف امامی چه بود؟ .55

 رئیس جمهور آمریکا بعد از کدام جنایت حکوکت پهلوی به صراحت از او حمایت کرد؟ .56

 در زمان نخست وزیری چه کسی بود؟شهریور را شرح داده بنویسید  17واقعه خونین  .57

 چرا امام قصد عزیمت به کویت را داشتند؟ .58

 علت عزیمت امام به فرانسه چه بود؟ .59

 دومورد ازنتایج اقامت امام در فرانسه را بنویسید .61

 چرا شاه ازهاری را به نخست وزیری انتخاب کرد؟ .61

 اوضاع ایران بر امریکا مسلم شد؟ چه نکاتی در مورد 1357پس از راه پیمایی های تاسوعا وعاشورا در سال .62

 با نخست وزیری ازهاری چه مسئله ای نهضت را وارد مرحله تازه ای کرد؟ومردم دست به چه اقدامی زدند؟ .63

 در تاریخ زیر چه واقعه ای رخ داده است؟  .64

 1357/آبان/13 .65

 بختیار که بود و واکنش امام نسبت به دولت وی چه بود؟ .66

 چه بود؟ 1357دی23امام در  وظیفه شورای انقالب طبق فرمان .67

 شاه در چه تاریخی از ایران رفت؟ .68

 امام در چه تاریخی به ایران باز گشت؟ .69

 اولین نخست وزیر دولت موقت چه کسی بود؟ .71

 چرا گارد شاهنشاهی به نیروی هوایی حمله ور شد؟ .71

 بهمن چه بود؟22و21قصد رژیم پهلوی از اعالم حکومت نظامی در روزهای  .72

 الب اسالمی چگونه ودر چه تاریخی رقم خورد؟پیروزی نهایی انق .73

 به پیشنهاد شورای انقالب چه تصمیمی گرفتند؟ 1357بهمن ماه 15امام خمینی)ره(در .74

 

 

 پرسش های نمونه

 کرد؟ ایجاد ها انجمن انتخابات در تغییراتی چه یتی،وال و ایالتی های انجمن انتخابات قانون تصویب نامه ــ 1

 کردند؟ می فرهنگی مبارزه پهلوی حکومت با هایی شخصیت چه و ها گروه چه و چیست رهنگیفزه از مبار ــ منظور2 
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 زدایی چه بود؟ مالــ اقدامات حکومت پهلوی در جهت اس3 

 چه بود؟ 1356ــ علت مطرح شدن فضای باز سیاسی از سوی رژیم پهلوی در سال 4 

 داشت؟ پیامدی چه نامه اطالعاتروزدر  خمینی امام به نسبت آمیز توهین مقالهــ انتشار 5 

 ؟رساند نتایجی چه به را آمریکا 1357 عاشورای و تاسوعا روزهای در پهلوی حکومت با مردم مبارزاتــ ادامه 6 

 

 11درس

 میالاستقرار و تثبیت نظام جمهوری اس

 

 

 سواالت ص وغ

 شکل گرفت. مهدوی کنی ب به ریاست مهندس الدولت موقت انق .1

خارج کردن آمریکاییان بازداشتی از  و  تسخیر چند مرکز در تهران آمریکایی در حمله به طبس  هگروه زبد ماموریت  .2

  بود.ایران 

 

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید .1

 . مجاهدین خلق1                         به دست این گروهک به شهادت رسید.اهلل قاضی طباطبایی  آیتالف.

 . فرقان2                                      تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در تهران                  ب. 

 .حزب توده3                             ژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیارتعدادی از افسران وابسته به ر ج.

 .سازمان نقاب 4در ایران جاسوسی می کرد.                                                       د. به نفع شوروی

 . دانشجویان پیرو خط امام5                                                                                                             

  سواالت چهار گزینه ای:
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 ؟کار تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کرد 1358از مرداد  نهاد کدام  .1

 الف. مجلس شورای اسالمی                  ب. مجلس سنا

 ج. مجلس خبرگان                           د. شورای نگهبان

فه ای به وجود از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب شد تا در اداره کشور و جنگ وقچه کسی بعد از شهادت رجائی  .2

 ؟نیاید

 ب. آیت اهلل خامنه ای          ج. آیت اهلل رفسنجانی         د. آیت اهلل مهدوی کنی          محمد جواد باهنرالف. 

 رجایی چه کسی را مامور تشکیل کابینه کرد؟ .3

  بهشتیالف. بنی صدر                ب. باهنر            ج. مهدوی کنی               د. آیت اهلل

 ؟کدام شورا شکل گرفت 1366به فرمان امام خمینی در سال .4

 مجمع تشخیص مصلحت-شورای انقالب اسالمی                      ب-الف

 شورای حل اختالف-شورای نگهبان                                   د -ج

 

 سواالت تکمیلی

 هده .......................افتاد.با استعفای دولت موقت انقالب اداره امور مملکت به ع .1

 .عنوان نخستوزیر معرفی گردید به ...............................می، ابتدا الپس از شروع به کار مجلس شورای اس .2

 است. ...................................... میالهای مهم و تأثیرگذار در روند استقرار نظام جمهوری اس یکی از گام .3

 .تأسیس شد .............................، به فرمان امام خمینی انقالب اسالمی له پس از پیروزی فاصالب .4

 اقامه گردید. در تهران 1358مرداد  .......................درد آیینی و مناسکی اولین نماز جمعه به امامت دربع .5

 ع شد.بنی صدر  با  رای.........................از ریاست جمهوری خل .6

 دومین رئیس جمهور ایران..............است. .7

 بعد از شهادت رجایی ............................از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب شد. .8

 .............است.یران..........................سومین رئیس جمهور ا .9

............آیت اهلل خامنه ای را به رهبری ....بالفاصله مجلس ...................به دیدار حق شتافت وشامگاه.امام خمینی در  .11

 جمهوری اسالمی انتخاب کرد.
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های مندرج در  ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی اهلل سید علی خامنه حضرت آیتمجلس خبرگان رهبری  .11

 .رهبری برگزیدبه قانون اساسی  ............................اصل

 

 تشریحیسواالت 

 ؟گذاری شده است می نامالفروردین در تقویم به عنوان روز جمهوری اس 12دلیل،  چه هب .1

کارهای مهمی انجام چه برای استقرار نظام سیاسی جدید انقالب اسالمی  دولت موقت و شورای انقالب از فردای پیروزی  .2

 ؟دادند

 ؟کارهای مهمی انجام دادندچه جدید  برای استقرار نظام سیاسیانقالب اسالمی  کدام نهادها از فردای پیروزی  .3

 را شرح دهید. تدوین قانون اساسیبعد از انقالب چگونگی   .4

 روز جمهوری اسالمی چه روزی است وچنددرصد مردم به جمهوری اسالمی رای مثبت دادند؟ .5

 کار مجلس خبرگان در اولین انتخابات چه بود؟ .6

 علت تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان چیست؟ .7

 بازرگان به اقدام دانشجویان مبنی بر تسخیر سفارت امریکا چه بود؟واکنش  .8

 چه کسانی از اقدام دانشجویان مبنی بر تسخیر سفارت امریکا حمایت کردند؟ .9

 امام کدام حادثه را انقالب دوم نامید؟ .11

 اولین رئیس جمهور ایران کیست؟ .11

 ات فراهم شد؟کدام انتخاب ا تدوین و تصویب قانون اساسی، زمینه برای برگزاریب .12

ی به مالسیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفتند و نظام سیاسی جمهوری اسبا برگزاری کدام انتخابات ارکان  .13

 ؟طور کامل استقرار یافت

 توسط امام بیانگر چیست؟ بیالتأسیس نهادهای انق .14

 برید. سه نهاد انقالبی را که بعداز پیروزی انقالب اسالمی در ایران تاسیس شدند،نام ب .15

 استعفا داد وامام نیز استعفای او را پذیرفت؟ 58وی به دنبال تسخیر سفارت امریکا در سال .16

 نخستین نهاد انقالبی که به فرمان امام خمینی تشکیل شد چه نام داشت و چه وظیفه ای برعهده داشت؟ .17

 دومین نهاد انقالبی چه نام داشت؟وچه وظیفه ای بر عهده داشت؟ .18

 ای زیر چه وظیفه ای برعهده داشتند؟هر کدام از نهاد ه .19

 کمیته انقالب اسالمی–نهضت سوادآموزی  –کمیته امداد امام خمینی  –جهاد سازندگی  .21

 انقالب اسالمی به چه منظور شکل گرفتند؟دادگاهها و دادسراهای  .21

 شد؟ خشم دولتمردان آمریکایی دوچندانبا کدام حادثه  .22

 ارجی علیه انقالب را نام برده،شرح دهید.چهار مورد از توطئه های دشمنان داخلی وخ .23
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 گروهک های ضد انقالب در چه مناطقی آشوب وناامنی ایجاد کردند؟ .24

 چه کسانی توسط گروهک فرقان به شهادت رسیدند وچه کسانی مجروح شدند؟ .25

 آیت اهلل مطهری،آیت اهلل مفتح  توسط کدام گروهک ها به شهادت رسیدند؟ .26

 کدام گروه ،ترور را آغاز کردند؟ با دستگیری اعضای گروهک فرقان .27

 در طبس مستقر شد چه بود؟ 59ماموریت گروه آمریکایی که  در اردیبهشت .28

 چه شد؟ 59نتیجه حمله نظامی امریکا در اردیبهشت  .29

 سازمان نقاب چه سازمانی بود ودست به چه عملیاتی زد؟ .31

 هید.دو کودتایی که علیه نظام جمهوری اسالمی طراحی شد را نام برده شرح د .31

 امام خمینی کدام مسئولیت ها را به بنی صدر واگذار کرد؟ .32

 چه عواملی سبب شد که بنی صدر از فرماندهی کل قوا وریاست جمهوری عزل شود؟ .33

 چرا دوره ریاست جمهوری رجایی کوتاه بود؟ .34

 کرد؟آیت اهلل خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور چه کسی را به عنوان  نخست وزیر به مجلس  معرفی  .35

 مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر چه کسی وبه چه منظوری شکل گرفت؟ .36

 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از چه کسانی است ودر چه اموری تصمیم گیری می کنند؟ .37

 ش.چه بود؟  1366هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  .38

یق ال، صالح، شایسته و انقالب اسالمی را برای رهبری ای آیت اهلل خامنه ها و سوابق،  ویژگیکدام خبرگان ملت بر اساس  .39

 ؟تشخیص دادند

 در چه تاریخی و به چه منظوری رخ داد؟ نظامی آمریکا به طبس حمله  .41

 

 

 پرسش های نمونه

 .ی توضیح دهیدالمنقش و جایگاه مردم را در روند استقرار نظام جمهوری اس .1

 قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شد؟  انقالب اسالمی ی چرا با وجود قانون اساسی مشروطه، پس از پیروز .2

 علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟  .3

 وجود داشت؟ انقالب  و تأسیس نهادهای انقالب اسالمی چه ارتباطی میان اهداف و آرمانهای  .4

های سهمگین دشمنان داخلی و خارجی  ها و دسیسه در برابر توطئه سالمیام جمهوری ابه نظر شما علت استقامت نظ .5

 بوده است؟ چه ش1361 دههدر 

  اند؟ کنند، کدام را تهدید می انقالب اسالمی هایی که  ترین آسیب از دیدگاه شما مهم .6
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 12درس

 جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

 سواالت ص وغ

 .دستور حمله به ایران را صادر کرد 1359شهریور  31صدام در  .1

 .را بمباران شیمیایی کرد هو در استان کرمانشاهالاروستای زرده از توابع شهرستان د .2

 جی وجهاد سازندگی انجام می گرفت.بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب نیروهای بسی .3

دریادالن نیروی دریایی ارتش با پشتبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسوم به مروارید تمام اسکله های عراق ونیروی  .4

 .دریایی آن کشور را نابود کردند

 سواالت جور کردنی

 .راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسیدهرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت  .1

 صیاد شیرازی.1جنگ های نامنظم ایران                    فرمانده  الف.

 و حلبچه. دزفول 2ب. دو شهری که بمباران شیمیایی شد.                 

 . چمران3عملیات آزادی خرمشهر                                  ج.

 . فتح المبین4                                                       

 بیت المقدس .5                                                       

 . حابچه وسردشت6                                                       

 

 واالت چهار گزینه ای:س

 کدام عملیات موفق شدند خرمشهر را از اشغال نیروهای بعثی خارج کنند؟در جنگ تحمیلی نیروهای ایرانی ،طی  .1

 8والفجر .د                بیت المقدس.ج             فتح المبین.ب                مرصاد.الف          

 در چه تاریخی آزاد شد؟خرمشهر  .2

 1362خردادد. سوم        1361آبان4ج.                  1361خردادب. سوم          1361وم خرداد س الف.

 توسط کدام سازمان صادرشد؟ 598قطعنامه .3

 عمومی سازمان مللامنیت سازمان ملل        د. مجمع ملل           ج. شورای ملل     ب. جامعه سازمان  الف.
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 سواالت تکمیلی

 ...شکل گرفت......................اول و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومت کشور...... جهانی جنگ از پس عراق کشورکنونی .1

 ره می شد.داا...............................به فرماندهی..... های نامنظم نیروهای ستاد جنگ .2

 بود.مورد از مهم ترین عملیات ایران فتح المبین و........................دو  .3

 .با رهایی خرمشهر رقم خورد......................بود که ..........در عملیات حماسه رزمندگالن اسالماوج  .4

 شد. ها از دست ایران خارج آمریکایی مککعراق به  ..........................بندر .5

 در جریان جنگ تحمیلی،امام خمینی)ره(به عنوان فرمانده کل قوا ابتدا فرمان شکستن محاصره .....................را صادر کرد. .6

 صادر شد................................وسط شورای...........ت 598قطعنامه  .7

 جنگ هشت ساله با شکست ..................به پایان رسید. .8

 ما عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد.رس ........................ 1371در سال .9

 تشریحیسواالت 

 کشور عراق چگونه شکل گرفت؟ .1

 مرزی چه کردند؟ اختالفات به دادن پایان برای عراق و ایران1354درسال .2

 چه بود؟صدام برای هجوم نظامی به ایران مهم ترین انگیزه  .3

 چگونه بود؟ یروهای نظامی ایران در ابتدای جنگوضعیت ن .4

 د می رسد؟داف خوچرا صدام فکر می کرد در مدت کوتاهی به اه .5

 واکنش مجامع بین المللی ودر راس آن شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حمله عراق به ایران چه بود؟ .6

و کشورهای منطقه خلیج فارس نسبت ب تجاوز عراق چه واکنشی  در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قدرتهای بزرگ .7

 نشان دادند؟

 بالفاصله بعد از حمله عراق ،ایران دست به چه اقدامی زد؟ .8

 چه کرد؟ ت نظامی ارتش بعثیالاز حم برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی )ره(حضرت امام  .9

 در مورد دالوریهای نیروهای نظامی و مردم در هشت سال دفاع مقدس توضیح دهید: .11

 نیروی هوایی ارتشالف. .11

 نیروی دریاییب. .12

 نیروی زمینی اعم از ارتش وسپاه و ژاندارمری و......ج. .13

 مروارید چه عملیاتی است؟عملیات  .14

 انده کل قوا شد؟پس از عزل بنی صدر چه کسی فرم .15

 را در مورد جنگ صادر کردند؟خمینی به عنوان فرمانده کل قوا ابتدا چه فرمانی امام  .16
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 نتیجه اولین فرمان حمله امام به عنوان فرمانده کل قوا علیه عراق چه بود؟) .17

 مهم ترین عملیات غرور آفرین رزمندگان اسالم را نام برده ،نتیجه آن را بنویسید. .18

 دشمن بعثی بر دیوارهای خرمشهر چه شعاری را نوشته بود؟ .19

 ان جنگ چه تاثیری به همراه داشت؟آزادی خرمشهر در داخل کشور  ودر جری .21

 بعد از رهایی خرمشهر جنگ وارد چه مرحله ای شد ؟شرح دهید .21

 کرد؟ بمباران شیمیاییکدام شهر ها را م صدا .22

 امام به مردم ومسئوالن در مورد جنگ چه توصیه هایی کردند؟ .23

 ا برشمرید.ردر طول دفاع مقدس  ام متدابیر رهبری امورد از سه  .24

 امام  شهادت طلبی جوانان را نشانه ای از چه می دانستند ودر مورد شهادت طلبی جوانان در طول جنگ چه می گفتند؟ .25

سال دفاع مقدس(به صحنه ی نمایش رشادت 8امام خمینی با تمسک جستن به چه مفاهیمی میدان نبردرا )در  .26

 وشجاعت جوانان ایرانی تبدیل کرد؟

 چه بود؟ نگفرماندهی جامام درمورد  مهمترین اقدام .27

 امام در زمان جنگ را شرح دهید.آثار ونتایج رهبری  .28

 مردم انقالبی در طول هشت سال دفاع مقدس در چه زمینه هایی قابل بررسی است؟نام ببرید.نقش  .29

 بیشترین حضور مردمی در صحنه های نبرد در قالب چه نیروهایی بود؟ .31

 مهم ترین خدمات زنان درطول هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید. .31

 هایی شاخصند؟ چه گروه ها وارد رزم شدند در جبهه از میان نیروهای مردمی که از همان آغاز جنگ .32

 پشت جبهه چه کسانی فعال بودند؟در  .33

 دفاع مقدس داشتند؟ ه نقشی در هشت سالچآموزان  معلمان و دانش .34

 مریکا وسایر کشورهای غربی دست به چه عملیاتی زدند؟آ،هنگامی که ارتش صدام در آستانه شکست قرار گرفت  .35

 شورای امنیت سازمان ملل هم مطرح شد چه بود؟ 598دو خواسته ایران که در قطعنامه  .36

 بعد از چه مدت وچگونه صدام بار دیگر قرارداد الجزایر را به رسمیت شناخت؟ .37

 سالمی بازگشتند؟اآزادگان عزیز با استقبال گرم مردم ایران به آغوش میهن  دام رویداد،کس از پ .38

 رسش های نمونهپ

  انگیزه و اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران چه بود؟ .1

  لمللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعثی عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟مجامع بین ا .2

  ای داشتند؟ به نظر شما، چرا تمام اقوام، قشرها و گروهها در سراسر ایران در دفاع مقدس مشارکت فراگیر و گسترده .3

  دوران دفاع مقدس داشتند؟ در مقام فرماندهی کل قوا چه نقشی در (ره)امام خمینی  .4

 .با راهنمایی دبیر و استفاده از محتوای درس، نمودار خط زمان رویدادهای مهم دوران دفاع مقدس را ترسیم کنید .5
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