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 بنام خدا

 نمونه سواالت درس تاریخ دوازدهم

 سوال درس اول

 سواالت صحیح و غلط

ای از تاریخ نگاران سنتی، بیشتر به ثبت وقایع شاهان عده -1

 صحیح و امور آنها همت داشتند.      

های زیادی برای احیای میراث مکتوب صوووور  تا امروز تالش -2

ن اقدا  ،به اندازه گرفته اسوووت، اما اهتما  و حمایت از ای

 غلطکافی وجود داشته است.           

در دوره معاصوور شووکی جدیدی از تاریخ نگاری در ایران روا  3-

یافت که از نظر بینش و روش با تاریخ نویسووی سوونتی تیاوتی 

 غلطندارد.          

تاسوووید مدرسوووه داراوینون و ایراد داراودباعه دووتی و  -4

زمان ناصراودین شاه و گسترش یافت .              داراوترجمه همایونی در 

 صحیح
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صر آقا محمد خان و  -5 میرزا محمد جعیر خورموجی از مورخان ع

مووف کتاب حقایق االخبار ناصر که از منتقدان تملق گویی بوده 

 غلطاست.                 

در دوره معاصر به ویژه عصر قاجار ، مورخان ایرانی با دو  -6

سنتی و جدید کتابرویکرد د شت  ضوع تاریخ ا های متعددی در مو

 صحیح نوشته اند.              

سبت به دوران پیش -7 صر تاریخ ایران ن منابع پژوهش دوره معا

 غلط از آنکه کثر  و تنوع فراوانی ندارد.    

شمندی در مداوعا  تاریخ - 8 شی ارز شریا  قدیمی منبع پژوه ن

 صحیح  شوند.       معاصر محسوب می

 سواالت چهار گزینه ای

کدا  گزینه ویژگی های مشووترد دو منبع نشووریا  و اسووناد  -1

 تاریخی است؟

 الف(هر دو برای شناخت احزاب قابل استفاده هستند. 

 ب( هر دو برای بررسی مسائی حقوقی قابی استیاده هستند.

  ( هر دو به محی نگهداری خاص نیاز دارند.

 ثیرگذار تمدن جدید غربی هستند.د( هر دو جزء ابداعا  تا

گاری کدا  -2 تاریخ ن خان در  یافتن بینش مور به عمق  نه  گزی

 جدید اشاره ندارد؟

 ب(انقالب مشروطه                     ۱۲۹۹اوف( کودتا 

 د(تاسیس دانشگاه ( دخاوت استعمار          
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کدا  مورد از ویژگی های تاریخ نگاری سووونتی نمی تواند  -3

 باشد؟

وووف(داشوووووتوون روحوویووه تووموولووق و  وواپوولوووسوووووی                                   ا

 های آنها ب(شرح زندگی شاهان و جنبه

        ج(توجه به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصااااادی  رد 

 د(تاکید بر مصنوع متکلف نویسی

ست داراوترجمه همایونی  -4 شهور قاجار که به ریا از مورخان م

 برگزیده شد؟

 اوف( میرزا مهدی خان استرآبادی                   

 ب(امیرکبیر     

                ج( حمد حسن خان اعتماد السلطنه

 د( میرزا آقاخان کرمانی

تاسوووید مدرسوووه داراوینون و ایراد داراودباعه دووتی و -5

 داراوترجمه همایونی در زمان کدا  شاه قاجار گسترش یافت؟

 ب(محمد علی شاه                 اوف(مظیراودین شاه 

 د(ناصرالدین شاه                (فتعلی شاه          

 اثر کیست؟« تاریخ  ذواوقرنین»کتاب  -6

 اوف( میرزا فتحعلی خان آخوندزاده                    

 ب( رضاقلی خان هدایت    

  (میرزا احمد جعیر خور موجی                        
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  شیرازی د( خاوری

 نخستین کسی که واقعیت قتی امیرکبیر را بازتاب داده است؟ -7

 اوف(میرزا محمدخان آخوندزاده              

 ب( یرزا  حمد جعفر خور وجی

  ( میرزا آقاخان کرمانی                      

 د(خاوری شیرازی

سان می - 8 شنا شرق  سترش فعاویت علمی  کدا  گزینه از نتایج گ

 باشد؟

 وف(کتیبه های بیستون و طاق بستان رمزگشایی شد      ا

سیه خاتمه یافت  (طالعا  دقیق و جدید  ب( جنگ های ایران و رو

 درباره تاریخ ایران به دست آمد         

 د(الف و ج

او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث  -9

سووت یافتنداند و مداوعه علی و نتایج رویدادها به قوانینی د

 نامند؟می« حکمت داریخی»که آن را در 

 اوف( رضا قلی خان هدایت                          

            ب( یرزا آقاخان کر انی

  (خاوری شیرازی                                     

 د(محمدحسن خان اعتماداوسلدنه
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بینش مورخان کدا  رویداد تاثیر عمیقی بر دگرگونی روش و  -10

 ایرانی نقش مهمی داشته است؟

                                 الف( انقالب  شروطیت

 ب(برقراری رابده با اروپائیان             

  (تشکیی دووت صیویه                                

 د(حمله مغول

کدا  یک از کتاب ها توسط میرزا محمد ناظم االسال  کرمانی  -11

 وشته شده است؟ن

 اوف(تاریخ جهانگشای نادری              

  ب(تاریخ بیداری ایرانیان

  (صدراوتواریخ                             

 د( تاریخ ذواوقرنین

این سووخن از کیسووت؟ تاریخ نگار الز  اسووت راسووت گیتاری  -12

 پیشینه کند و دیوار فرشته و فرشته را دیو نداند؟

 اعتماداوسلدنه               اوف( محمدحسن خان

  ب(خاوری شیرازی

  (محمد صادق موسوی                              

 د(میرزا مهدی خان استرآبادی

تما  گزینه ها جزء عوامی تاثیرگذار بر تغییر سبک نگارش  -13

 است به جز:
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 اوف( نهضت ترجمه                                

 س                ب(جنگ های ایران و رو

  ( گسترش فعاویت شرق شناسان              

 د( قراردادهای گلستان

از کدا  پادشووواهان قاجار سووویرنامه های متعددی به جا  -14

 مانده است؟

 احمد شاه                  -اوف( ناصراودین شاه

 محمد علی شاه -ب(مظیراودین شاه 

             ظفرالدین شاه –ج(ناصرالدین شاه 

 محمد علی شاه  -د( ناصراودین شاه

 اووین روزنامه ی ایران  ه نا  داشت و در کرا منتشر شد؟-15

                         تهران-الف( کاغذ اخبار 

 تبریز       -ب(کاغذ اخبار

 تهران              - (وقایع اتیاقیه

 تبریز–د( وقایع اتیاقیه 

توسوووط  ه کسوووی را با  ه « وقایع اتیاقیه»روزنامه  -16

 ای در ایران منتشر شد؟انگیزه

 مبارزه با حکومت استبداد شاهی  -اوف(امیرکبیر

رشد آگاهی سیاسی و ماوی مرد  و توسعه  -ب(میرزا صاوح شیرازی

 فکری و فرهنگی جامعه
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رشااد آگاهی ساایاساای و اجتماعی  رد  و توسااعه  -ج( ا یرکبیر

 فکری و فرهنگی جا عه

 مبارزه با حکومت استبدادشاهی -شیرازی د( میرزا صاوح

بهترین منابع نوشوووتاری برای فهم فرهنگ عامه مرد  کدا  -17

 گزینه است؟

 ب(کتب تاریخی                          هاالف( سفرنا ه

  (خاطرا  شخصی             د( زندگی نامه

 مووف صدراوتواریخ و تاریخ منتظم ناصری کیست؟-18

 جهانگیر میرزا       -ن هدایتخا اوف( رضاقلی

  ب(اعتماد السلطنه

 نادر میرزا                     - (اعتماداوسلدنه

 د(رضاقلی خان هدایت

 سواالت کا ل کنید

شاهیجنگ های ایران و  -1 سیه در دوران پاد .............. رو

 توجه زمامداران و نخبگان ایران را به دنیای غرب جلب کرد .      

  تحعلی شاه قاجارپاسخ: ف

.............  از مورخان مشوووهور عصووور قاجار یکی از -2

ی هره به ر که  ته فرهنگی این دوره بود  اسووووت های برجسووو

 برگزیده شد.               ............

 دارالترجمه-پاسخ:  حمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
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صرناصری  و مووف کتاب میرزا محمدجعیرخورموجی از مورخان ع -3

قدان تملق گویی بود بوده اسووووت.. که از منت  ...........      

 پاسخ :حقایق االخبار ناصری

.............. او در یکی از آثارش به نا  صوودراوتواریخ -4

 کنند.    امیرکبیر را ستایش می

 پاسخ:  حمدحسن خان اعتمادالسلطنه

از شوویوه تاریخی ............ در نقد رسووانه ایراد از  -5

 ............ نوشته شده است. ینویس

 سنتی -پاسخ: رضاقلی خان هدایت

شروقایع اتیاقیه به همت  روزنامه-6 شد و  ............. منت

 ............ ادامه نشر یافت .بعدًا با عنوان.

 دولت علیه ایران-پاسخ :ا یرکبیر 

............ هر کشور محی نگهداری اسناد و مدارد باارزش  -7

 مربوط به آن کشور است. و معتبر

 یپاسخ:آرشیو  ل

.......... یکی از دانشووورویان .وین روزنامه ایران را.او -8

ستان با عنوان..........دراعزامی  شر کرد.               به انگل تهران منت

  کاغذ اخبار-پاسخ:  یرزا صالح شیرازی 

 سواالت پاسخ کا ل دهید 

 ود؟ حمدحسن خان اعتمادالسلطنه که ب -1
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صلی قاجار یکی از  هره شهور ا سخ :از مورخان م سته پا های برج

مایونی  مه ه فرهنگی این دوره بود که به ریاسووووت داراوترج

 برگزیده شد.

 ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را بنویسید؟ -2

نگاران سوونتی، بیشووتر به ثبت واقع پاسووخ: عده ای از تاریخ

شتند آنها آثار خود را در غاوبًا  شاهان و امور آنها همت دا

کردند. و در این میان گاه با زبان با خصوصیا  ادبی تاویف می

تملق و مدح  شووواهان سوووخن گیته و بیش از آنکه مورت حقیقت 

سیاری موارد  سبک نگارش نیز در ب شند کاتب دربار بودند.  با

 خورد.سخت است و تحلیی و تیسیر، کمتر در این آثار به  شم می

نگاری جدید در ایران ه سااااز پیدایا تاریخچه عوا لی ز ین-3

 شد؟

پاسخ: جنگ های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه 

قاجار، توجه زمامداران و نخبگان ایران را به دنیای غرب جلب 

کرد .آنان با مقایسه وضعیت ایران و غرب در جستروی درد علی 

رآمدند. در پیشوورفت جوامع غربی و عقب ماندگی جامعه ایران ب

نتیره  نین کنرکاوی هایی بود که از زمان عباس میرزا اوویه 

شده  شاه ترجمه آثار اروپایی به تدریج آغاز  وویعهد فتحعلی 

تاسوووید مدرسووووه داراوینون و ایراد داراودباعه دووتی و 

داراوترجمه همایونی در زمان ناصووراودین شوواه گسووترش یافت. 

از نخستین آثار ترجمه شده های تاریخی بخش قابی توجهی نوشته

دادند و از زبانهای اروپایی به زبان فارسوووی را تشوووکیی می

ترجمه آنها تاثیر بسووزایی در آشوونایی نویسووندگان و مورخان 

 ایرانی با بینش و روش مورخان اروپایی داشت.
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سی را در تاریخ-4 سا نگاری چه عا لی ز ینه ی تحولی عمیق و ا

 سنتی ایران فراهم آورد؟

سخ سی در ایران با قرار دادن پا شنا ستان  شییا  با سترش ک : گ

 منابع نوینی پیشروی مورخان

 از ز ان چه کسی ترجمه آثار اروپایی به آرا ی آغاز شد؟-5

 پاسخ: عباس میرزا )وویعهد فتحعلی شاه(

ترجمه ی آثار اروپایی در دوره ناصااارالدین شااااه چگونه  -6

 گسترش یافت؟

وینون و ایراد داراودباعه ی پاسووخ :با تاسووید مدرسووه دارا

 دووتی و داراوترجمه همایونی

همایونی در دوره ی قاجار چه تأثیری  تأسااایس دارالترجمه ی-7

 نگاری این دوره داشت؟بر تاریخ

های تاریخی پاسخ: آثار فراوانی به فارسی ترجمه شد که نوشته

شده از زبان اروپایی  ستین آثار ترجمه  بخش قابی توجهی از نخ

شکیی می دادند که در جامعه آنها تاثیر به ز سی را ت بان فار

بسووزایی در آشوونایی نویسووندگان و مورخان ایرانی با بینش و 

 روش به مورخان اروپایی داشت.

سندگان و  ورخان  -8 شنایی نوی سزایی در آ کدا  عا ل تاثیر ب

 ایرانی با بینا و روش  ورخان اروپایی داشت؟ 

قابی توجهی از نخسووتین آثار  های تاریخی بخشپاسووخ: نوشووته

ترجمه شووده از زبانهای اروپایی به زبان فارسووی را تشووکیی 

 دادند و ترجمه آنها تاثیر بسزایی داشت.می
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هایی از -9 به  قد جن جار  نت قا خان دوره ی  یک از  ور کدا  

 ویژگی های تاریخ نویسی سنتی شدند؟

-3 میرزا محمد جعیر خور موجی  -2خاوری شوویرازی    -1پاسووخ:

 محمد حسن خان اعتماد اوسلدنه 

نویسی تاریخ نویسی سنتی پیشگا  انتقاد به تملق و  تکلف -10

 که بود؟

سنده  شاه و نوی شهور زمان فتحعلی  شیرازی مورت م سخ:خاوری  پا

ساده  ست او به  سی و ی تاریخ ذواوقرنین ا سی،حقیقت نوی نوی

شان داد و به نکوهش تملق گویی پر سی عالقه ن صر نوی داخت. مخت

تاریخ نگار را هم الز  است که راست گیتاری » وی می نویسد:  

 «پیشه کند... فرشته را دیو نخواند و دیو و فرشته نداند.

نخستین کسی که واقعیت قتل ا یرکبیر را بازتاب داده است  -11

 که بود؟

 پاسخ:میرزا محمدجعیر موجی در کتاب حقوق االخبار ناصری

گ -12 با آ نده  تاریخکدا  نویسااا گاری اهی از روش و بینا  ن

های بلندی را در حوزه تاریخ نویساای عصاار قاجار اروپایی گا 

                   برداشت؟

 پاسخ: اعتماد اوسلدنه

نگاری جدید در چه کساای را  ی توان نماینده شاااخر تاریخ -13

 دوره راهداری قلمداد کرد؟

 پاسخ:محمدحسن خان اعتماداوسلدنه 
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ساالطنه در کدا  اثر خود ا یرکبیر را سااتایا  ی اعتمادال -14

   کند؟       

 پاسخ: با صدراوتاریخ 

شیوه -15 ساله ی ایراد  چرا  یرزافتحعلی خان آخوند زاده در ر

      نویسی رضا قلی خان هدایت را در  ورد انتقاد قرار داد؟تاریخ

شعر در بیان رویدادها و به کار  ستیاده از  سخ: به دویی ا پا

 اویاظ مصنوعی ادبی. بردن

 یرزا آقاخان کر انی  ورخ عصااار قاجار در رواج تاریخ  -16

 نگاری جدید چه گا  های  وثری برداشت؟

سیر  سی  سخ: او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی و برر پا

ست یافته  حوادث ومداوعه علی و نتایج رویدادها به قوانینی د

 نامند.اند که آن را حکومت داری می

 حکمت تاریخ یعنی چه ؟ -17

پاسخ: با بررسی سیر حوادث مداوعه علی و نتایج رویدادها به 

 نامند.قوانینی دست یابند که آنرا حکومت داری می

 نگاری نمی ایران را بنویسید؟ویژگی های روش تاریخ -18

ستیاده از  شگران با ا سان  و پژوه شیوه ، تاریخ نوی سخ:در  پا

اری از منابع ، اسوووناد و مدارد روش تحقیق علمی، بهره برد

معتبر و گزینش و نقد آنها ، رویدادهای تاریخی را ارزیابی 

-2نوشووتند های علمی خود را به زبان سوواده میکند و یافتهمی

گاه تالش میتاریخ ید همچنین ن جد گاران  تایج ن که از ن ند  کرد

سی، جغرافیا  شنا سی، زبان  شنا ستان  تحقیقا  علومی  ون با
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اسووی، اسوودوره شووناسووی در مداوعه تاریخ بهره مند جامعه شوون

 شوند.

 عاصر کمک شایانی به ترویج و توسعه چه عوا لی در دوره ی -19

 ی روش پژوها علمی تاریخ در ایران کارد؟

شدن آموزش  شگاه رایج  سید دان سترش مدارس جدید تا سخ: گ پا

 تاریخ به عنوان یک رشته علمی.

ثیر بساازایی در ارتقای روش های اخیر تاچه عوا لی در سااا -20

 تاریخ نگاری جدید در ایران داشته است؟

سخ:  صی در حوزه ی -1پا ص شریا  تخ ایراد مراکز تحقیقاتی و ن

تاویف ،ترجمه و نشووور کتاب و مقاوه های  -2مداوعا  تاریخی 

 علمی فراوان.

 اساس بینا  ورخان سنتی بر چه  واردی استوار بود؟ -21

زندگی پادشوواهان و شوورح فتوحیا  پاسووخ:با تاکیدبر بررسووی 

 استوار بود.

بینا تاریخ نگاری نوین ایران بر چه  حورهایی اساااتوار  -22

 بود؟

سانی  سی نوین جنبه های گوناگون حیا  ان سخ:در تاریخ نوی پا

اعم از سوویاسووی، نظامی، اقتصووادی، فرهنگی و اجتماعی مورد 

 بررسی قرار گرفت.

تاثیر عمیقی بر دگرگونچه -23 خان ایرانی عا لی  ی بینا  ور

شت که به ابعاد گوناگون رویدادهای تاریخی و به ویژه نقا  دا

  رد  توجه نشان دهند؟                    
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 پاسخ:  انقالب مشروطه

تاثیر انقالب  شاااروطه در کدا  کتاب به بهترین شاااکل به  -24

 روشنی پدیدار شده است چرا ؟

تاویف میرزا محمد پاسوووخ: در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان 

ناظم االسال  کرمانی پدیدار شد. او در این کتاب ضمن توجه به 

مرد  نقش طبقا  گوناگون اجتماعی را در انقالب مشوووروطیت به 

 روشنی نشان داده است.

عوا ل تاثیر عمیقی در بینا  ورخان جدید ایران برجای چه -25

 گذاشت؟

-3ای استعمارگر نیوذ و دخاوت کشوره -2سخ:  انقالب مشروطه پا

 ۱۲۹۹کودتاهای -4جنگهای جهانی اول و دو  و اشوووغال ایران 

 انقالب اسالمی-6جنبش ملی شدن نیت -5ش  ۱۳۳۲

 ترین  نابع  هم دوره  عاصر را ذکر کنید؟عمده -26

شووووامی انواع کتابها )تاریخی، ادبی، خاطرا ،  -1پاسوووخ:

مه و نشوووریا )روزنا 2000ها، زندگینامه ها)تراجم(وسووویرنامه

 بناها وسایی و ابزارها-4اسناد و منابع آرشیوی-3مرال  ( 

 شوند؟کتابهای دوره  عاصر به چند دسته تقسیم  ی -27

-5آثار ادبی -4ها سووویرنامه -3خاطرا  -2تاریخی  -1پاسوووخ:

نامه ها  یایی  -6زندگی تاب های جغراف متون کالمی ، فقهی -7ک

 ،فلسیی و حقوقی
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نوشته شده اریخی با چه رویکردهایی صر کتب تدر دوره ی  عا-28

 است؟

 پاسخ: با رویکرد سنتی و جدید نوشته شده است.

 خاطرات دوره ی  عاصر حاوی چه اطالعاتی  ی باشد؟  حتوای-29

سی، سیا ضاع  شمندی درباره او سخ:حاوی اطالعا  ارز اجتماعی پا

ست که به ندر   شرح حان رجال آن دوره ا صادی و فرهنگی و  اقت

 شود.ابع یافت میدر سایر من

نویسااای گساااترش فراوانی یافت؟             در کدا  دوره سااافرنا ه -30

 پاسخ: دوره قاجار

سفرنا ه های  تعددی به جای  انده  -31 شاهان قاجار  از کدا  

 است؟

 پاسخ: ناصراودین شاه و مظیراودین شاه 

 چه کسانی در دوره  عاصر به نگارش سفرنا ه پرداخته اند؟-32

سخ: صادی،  پا سی، فرهنگی و اقت سیا شاهان ،مقا  ها و رجال 

 عده ای از سیرا، ماموران، بازرگانان و جهانگردان خارجی

 ها از چه جهاتی اهمیت فوق العاده ای دارند؟سفرنا ه -33

 پاسخ:از جهت مداوعه ی تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 سفرنا ه ها حاوی چه اطالعاتی  ی باشند؟–34

سخ:حا صادی پا ضوع های اقت صوص مو شمندی در خ وی  اطالعا  ارز

مانند ماویا ، گمرد ، راه ها ، مسائی اجتماعی از قبیی آداب 
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و رسووو  ، پوشوواد و تغذیه و مباحه فرهنگی، هنری و معماری 

 هستند.

نشاااریااات از چااه ز ااانی بااه ایران راه یااافاات؟                 -35

 ی قاجار پاسخ: دوره

ه طریقی تاثیرات فکری، فرهنگی، اجتماعی و نشاااریات از چ -36

 سیاسی زیادی بر جا عه ی ایرانی نهادند ؟

 پاسخ:از طریق آگاهی بخشی عمومی

سی با چه نا ی  -37 سط چه ک سط تو اولین روزنا ه در ایران تو

  نتشر شد؟

شیرازی، با عنوان کاغذ اخبار در  صاوح  سط میرزا  سخ: تو پا

 تهران منتشر شد.

 به چه  نظوری و کدا  روزنا ه را  نتشر کرد؟ا یرکبیر  -38

پاسووخ: به منظور رشوود آگاهی های سوویاسووی و اجتماعی مرد  و 

 توسعه فکری و فرهنگی جامعه.

روزنا ه نگاران در خارج از کشاااور اقدا  به چرا برخی از -39

 نشر روزنا ه هایی به زبان فارسی کردند ؟

نبود آزادی پاسوووخ:به دویی ماهیت اسوووتبداد حکومت قاجار و 

 بیان.

شرایط  -40 سریع این  شد  شاهد ر پس از کدا  حادثه در ایران 

 هستیم؟ 

 پد از پیروزی انقالب مشروطهپاسخ : 
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در کدا  دوران نشاااریو توساااعه و تنوا فراوان یافتند و  -41

 جله های تخصااصاای در  وضااوا هایی تاریخی شااروا به انتشااار 

 کردند؟

 المیپاسخ: در دوران پهلوی و جمهوری اس

 نشریات قدیمی چه اهمیتی برای  ورخان دارند؟ -42

پاسخ: نشریا  قدیمی منبع پژوهش ارزشمندی در مداوعا  تاریخ 

سوب می صر مح سیاری از احزاب و گروهمعا سی و شوند ب سیا های 

اجتماعی و مذهبی نشریا  مخصوص به خود را منتشر کردنده اند 

ستند که شگران ه سودمندی برای پژوه ضع  و منبع  دیدگاه و موا

 کند.آنها را بررسی

 اسناد تاریخی شا ل چه  یباشد؟  -43

شوووامی کلیه ی مکاتبا  حکومتی ، فرمانها معاهدا  پاسوووخ : 

سیاسی ،نامه های شخصی و اداری ، اسناد ماوی و قضایی گزارش 

 های اقتصادی ، فرهنگی، نظامی و حقوق می شوند.

  نظور از آرشیو چیست؟ -44

بسوویاری از کشووورهای جهان محلی برای نگهداری ، در پاسووخ : 

ستیاده ی  سناد برای ا سازی ا حیاظت ، مرمت و بندی و آماده 

 محققان ایراد شده است به این مکان آرشیو گیته میشود.

 آرشیو  لی هر کشور چه  کانی  ی باشد؟ -45

پاسخ: محی نگهداری اساسی ترین و مهمترین اسناد و مدارد با 

 تبر مربوط به آن کشور است.آن ارزش و مع

 اسناد حاوی چه اطالعاتی هستند ؟ -46
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پاسخ:اسناد حاوی اطالعا  بسیار ارزشمند و منحصر به فردی در 

صادی، )ماوی،  سی، اداری، اقت سیا ضوع های  سائی و مو صوص م خ

ملکی و معامال ( فرهنگی ،دیدگاه و عملکرد افراد شووخصوویت ها 

 عی و مذهبی هستند.های سیاسی ،اجتما،احزاب و گروه

 آثار  عماری دوره  عاصر شا ل چه  ی  ی باشند؟ -47

شیا و  شامی بناها ،خیابانها ،کو ه ها و میدان ها ؛ا سخ:  پا

ها ،جواهرآال ،مهرها، نشانها و سایر وواز  به جا مانده، سکه

 وسایلی که از عصر قاجار و حتی پهلوی به جامانده است.

 سواالت درس دو 

 لیسواالت تکمی

.بعدازسقوط صیویه سرداری از ایی..........به نا  نادر 1

 )افشار(اسب خودرا برای نرا  ایران زین کرد.

.به دنبال تسلط افغانها بر اصیهان وقتی شاه سلدان 2

حسین،نادر ازایی افشار و.......ازایی قاجاربه تهماسب 

 ان قاجار()فتحعلی خفرزند سلدان حسین پیوستند.

 به شهر.......شد.ر قلمرو حکومت وی محدودازمرگ ناد.بعد3

 ) شهد(

......ریید طاییه زند ازجمله کسانی است که پد ازکشته شدن 4

 )کریمخان زند(نادر در صددکسب قدر  برآمد.

.شیوه اداره ایاال ،والیا ،شهرهاوروستاها در عصر افشاریه 5

 )صفویه(وزندیه همانند دوره.........بود.

زند دوشهر .......و.......به مراکزمهم .در دوره کریم خان 6

 )شیراز وبندربوشهر(ترار  خارجی وداخلی تبدیی شدند.

.بعداز سقوط صیویه درزمان حکومت..........آرامش وثبا  7

نسبی ایراد شدوفعاویت های علمی وآموزشی کمی رونق 

 )کریمخان زند(گرفت.
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.نوعی ازبناهای تیریحی در دوره زند گسترش یافت که 8

 )کاله فرنگی(..........معروف بود.به

.درقرن نوزده میالدی کشور.......وقب مرد بیمار اروپا 9

 )عثمانی(گرفت.

.حکومت گورکانی در گسترش اسال  وزبان فارسی 10

 )هندوستان(در...........نقش مهمی داشت.

.نخستین کشورهای استعمار گری که واردهند 11

 لیها واسپانیاییها()پرتغاشدند........و.........بودند.

.استعمارگران باتاسید شرکتهای بزرگ تراری بانا  12

 ..........فعاویت استعماری خودرا گسترش دادند.

 )کمپانی هند شرقی(

.کشور انگلستان درزمان حکومت طوالنی........به قدر  اول 13

 ) لکه ویکتوریا(جهان تبدیی شد.

با انگلستان شدند .مرد  آمریکا به رهبری ........واردجنگ 14

 )جورج واشنگتن(وبه استقالل رسیدند.

.روسوتشکیی حکومت راحاصی یک قرارداداجتماعی می دانست 15

 )انتخابات(وبراهمیت..........تاکید می کرد.

.انقالب فرانسه منرربه اعدا  ..........وهمسرش ماری 16

 )لویی شانزدهم(آنتوانت شد.

ماشین بخار در کشور .انقالب صنعتی بااختراع وتکمیی 17

 )انگلستان(.......آغازشد.

 سواالت تشریحی

.فروپاشی صفویه وسقوط اصفهان چه پیا دی داشت وچرا 1

 افغانها نتوانستند حاکمیت  قتدری تشکیل بدهند؟

موجب آشیتگی امور و هر  ومر  وآشوبهای داخلی شد.به دویی 

ناتوانی درتسلط بر قلمرو صیوی وناآشنایی با اصول 

 رداری.کشو

.چرا در عصر صفویه بخشی از ایل افشار به نواحی شما  2

  رزهای خراسان کوچانده شدند؟

 برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هرو  ازبکان
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 ؟. اقدا ات نادر را فهرست وار بنویسید3

نبرد -3جنگ باافغانها و شکست آنها-2فرماندهی سپاه تهماسب-1

 مینها اشغال شده.با عثمانیها وآزاد کردن سرز

.شورای دشت  غان به دعوت چه کسی و با حضور چه کسانی 4

 تشکیل شد؟

به دعو  نادر،با حضور بزرگان کشور،علما وسران ایلها 

 وطوایف .

 .شرایط نادر برای پذیرش سلطنت در شورای  غان چه بود؟5

حمایت نکردن بزرگان -2شدن سلدنت درخاندان او موروثی-1

 حی اختالفا  مذهبی با عثمانی-3خاندان صیویوروسای طوایف از 

.چراتالش نادر برای حل اختالف  ذهبی با عثمانی به نتیجه 6

 نرسید؟

به سبب کارشکنیهای عثمانی و گرفتاریهای داخلی وخارجی 

 نادر.

.نادر چه نقشی در حفظ  وجودیت کشور بعداز سقوط صفویه 7

 ه بود؟داشت وعوا ل ناکا ی وی در ایجاد ثبات پایدار چ

درزمانیکه آشوبهای داخلی وخارجی موجودیت کشور را به خدر 

انداخته بودواردمیدان شد وایران را از خدرها وتهدیدهایردی 

نرا  داد.از جمله علی ناکامیهای نادر می توان به اشتغال 

پیوسته اوبه جنگ،ماویاتهای اضافه که از مرد  برای تامین 

ر ازآن بدگمانی وی به هزینه های جنگ گرفته می شد ومهمت

نزدیکان وبزرگان کشور وبرخورد خشن باآنان در ساوهای 

 پایانی حکومتش اشاره کرد.

 .سرانجا  نادر چه شد؟8

نادرشاه سرانرا  هنگامی که مشغول سرکوب شورشی در خراسان 

 بود،با توطئه نزدیکان وسردارانش کشته شد.

شدند و  .با رگ نادرشاه چه کسانی درعرصه رقابت پدیدار9

 نهایتا جانشینان نادر چه کسانی بودند؟

افرادی از خاندان نادر وسرداران وسران برخی از ایلها 

وطاییه ها با یکدیگر به ستیز برخاستند که خرابی وکشتار 

زیادی به بار آورد.در  نین شرایدی دوتن از برادر زادگان 
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عی نادر یکی پد از دیگری به عنوان جانشین او مد  کوتاهی مد

 حکومت شدند.

 ؟.نا  دوتن از جانشینان نادر را بنویسید10

 عادوشاه وابراهیم شاه.

.کریمخان زند که بودوبرای کسب قدرت چه اقدا اتی انجا  11

 داد؟

ریید طاییه زند از طاییه های ور بود.او پد از نادر تعدادی 

از رقیبان ومدعیلن حکومت را از میان برداشت وبا تسلط 

 از ایران ،سلسله زندیه را تاسید کرد.بربخش وسیعی 

 .چرا درتاریخ نا  ونشان نیکی ازکریمخان برجا  انده است؟12

بعضی از خصوصیا  کریمخان زند مانند مدارا با دشمنان 

،همدردی با مرد ،ساده زیستی و رفتار مناسب با اقلیتهای 

دینی ومذهبی باعه شده است نا  نیکی از او در تاریخ ایران 

 ماند.به جاب

.چهار  ورد از خصوصیات کریمخان زند که  وجب شده نا  نیکی 13

 ؟ازوی برجابماند را برشمرید

رفتار مناسب با -ساده زیستی-همدردی با مرد -مدارابادشمنان

 اقلیتهای دینی ومذهبی

.کریمخان زند ونادرشاه هرکدا  چه شهرهایی را به عنوان 14

  رکز حکو ت و خزاین خود برگزیدند؟

 مخان زند در شیراز ونادرشاه افشار در مشهد وکال کری

 .نتایج کشمکشها وآشوبهای جانشینان کریمخان زند چه بود؟15

ایج این کشمکشها ،فروپاشی سیاسی واقتصادی وآسیب دیدن تن

 توان نظامی واداری کشور بود.

.چرا لطفعلی خان زند باوجود شجاعت ولیاقت نتوانست سلسله 16

 زند را حفظ کند؟

ه دویی غرور ،اشتباها  نظامی وروی گردانی بزرگانی  ون ب

ابراهیم خان کالنتر از دربارش از آقامحمدخان قاجار شکست 

 خورد وپد از دستگیری کشته شد.

 .آقا حمدخان قاجار به عمر کدا  حکو ت ایران خاتمه داد؟17
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 حکومت زندیان

ر .روابط خارجی ایران را از نظر سیاسی،اقتصادی ونظا ی د18

 ؟دوره افشاریه وزندیه  ورد بررسی قراردهید

مناسبا  سیاسی واقتصادی ایران باجهان خار  دردوران 

افشاریه وزندیه به علت دگرگونی های داخلی وبی ثباتی سیاسی 

نسبت به عصرصیوی کاهش  شمگیری یافت.مهمترین مسایی خارجی 

نظامی با همسایگان -ایران در این دوره برخوردهای سیاسی

بی وشماوی بود.مناسبا سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با غر

 کشورهای اروپایی  ندان رونق نداشت.

.در دوره نادر شاه افشار جان التون انگلیسی به چه  نظور 19

 استخدا  شد؟

نادر برای انگلیسیها معافیتهای گمرکی در نظر گرفت ودر صدد 

دریای برآمد از دانش آنان در زمینه تاسید نیروی دریایی در 

مازندران وخلیج فارس استیاده کند.به همین منظور جان اوتون 

 انگلیسی را استخدا  کرد.

.چرا نظا  اداری وسیاسی ایران در دوره افشاریه وزندیه 20

 ؟اعتبار و قوت سابق را نداشت،در این  ورد توضیح کا ل دهید

تا حدودی به سبب حاکمیت عناصر ایلی ،غلبه تیکر نظامیگری 

اتی سیاسی وکوتاه بودن دوران استقرار سلسله های ،بی ثب

 مذکور اعتبار وقو  سابق را داشت.

.وضعیت اقتصاد ،تجارت وکشاورزی ایران در دو دوره افشاریه 21

  ؟وزندیه را  ورد بررسی قراردهید

صیویان ،بعلت جنگها وآشوبها ی داخلی واشغال  پد از سقوط

وسط عثمانی و روسیه بخشهایی از نواحی غربی وشماوی ایران ت

،کشاورزی وترار  ایران د ار ضعف وکورد شدیدی شد.  دردوره 

کریمخان زند اقداماتی برای بهبود وضع کشاورزی وبازرگانی 

صور  گرفت وشهرهای شیراز وبندر بوشهر به مراکز مهم ترار  

 خارجی وداخلی تبدیی شد.

رکود  .چرا بعداز سقوط صفویه اقتصاد وکشاورزی ایران دچار22

 شد؟

بعلت حنگها واشوبهای داخلی واشغال بخشهایی از نواحی غربی 

وشماوی ایران توسط عثمانی و روسیه کشاورزی وترار  ایران 

 د ار ضعف ورکود شدیدی شد.
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.در دوره افشاریه علت کاها شدید نیروی انسانی در بخا 23

 کشاورزی چه بود؟

نیاز تشکیال  تداو  جنگهای داخلی وخارجی در زمان نادرشاه و

نظامی به نیروی رزمنده به کاهش شذید نیروی انسانی در بخش 

کشاورزی انرامید.همچنین ماویلتهای سنگینی که از مرد  برای 

تامین هزینه های نظامی گرفته می شد،نابسامانیهای اقتصادی 

 را تشدید کرد.

.عوا ل  وثر در رونق اقتصادی دوره کریمخان زند را نا  24

 ؟ببرید

امش وثبا  سیاسی نسبی ،کاهش ماویا  ها،دربار کم ترمی آر

وتالش کریمخان زند برای تثبیت قیمت کاالها از جمله عوامی 

 موثر در رونق اقتصادی این دوره بود.

.با سقوط صفویه علم وحوزه های علمیه به چه وضعیتی دچار 25

 شد؟ 

در پی سقوط صیویه ،مدارس وحوزه های علمیه اصیهان وشهرهای 

دیگر تعدیی شدند یااز رونق افتادند.عده ای از طالب وعلما 

که از هرو  افغانها جان ساوم به در برده بودند به عتبا  

 عاویلت مهاجر  کردند.

.چه عوا لی در دوره نادر و در دوره کریمخان زند به ترتیب 26

  وجب رونق  عماری شد؟

ر هند ورود هنرمندان وصنعتگران هندی پد از فتوحا  نادر د

،موجب تلییق هنر ایرانی وهندی شد.مدارا و احترا  کریمخان 

نسبت به هنرمندان وعلما نیز موجب رونق هنر و معماری 

 درزمان او شد.

 .در دوره نادر در ز ینه  عماری چه اقدا اتی صورت گرفت؟27

در دوره نادر شهر اصیهان بازسازی شدودر مندقه کال  که محی 

ود ،بناهای باشکوهی مانند کات خورشید نگهداری خزاین نادر ب

 ساخته شد.

. اقدا ات عمرانی کریمخان زند درز ینه  عماری چه بود؟ 28

ساخت مرموعه مسرد وبازار وحما  وکیی ،ارگ کریمخانی 

وبازسازی آرامگاه حافظ،سعدی و باغ دوگشا گوشه ای از 

 اقداما  عمرانی او در شیراز است.
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تحو  بزرگی در عرصه نقاشی و  .در دوره کریمخان زند چه29

 نگارگری ایجادشد؟  

تحووی بزرگ به وجود آمد ونقاشان به تدریج هنر خود را با 

معیارهای هنری اروپا تدبیق دادند.مکتب نقاشی شیراز که در 

دورهمغوالن شکی گرفته بود در زمان زندیه به او  رونق 

 وزیبایی رسید.

نا  ببرید؟  .سه نقاش برجسته سبک نقاشی شیرازرا30

 محمدصادق،اشرف وبابا میرزا

 .در دوره کریمخان زند چه تحولی در شعروادب فارسی رخ داد؟31

تحول  شمگیری یافت که محققان از آن باعنوان نهضت بازگشت 

ادبی یادکرده اند. هره های برجسته این سبک ادبی به سبک 

خراسانی وشیوه شعرایی  ون فرخی،عنصری،سعدی وحافظ شعر می 

 سرودند.

.سه حکو ت  سلمان در سده های هفدهم تا نوزدهم رانا  برده 32

 ؟عمده ترین دالیل ضعف آنان را بنویسید

ایران،عثمانی وگورکانیان هند،مهمترین دالیی ضعف این دووتها 

 اختالفا  داخلی و  دخاوت بیگانگان بود.

   برکدا  بخشهای جهان حکو ت  یکرد؟18.دولت عثمانی در قرن33

بخشهای وسیعی ازشمال آفریقا وآسیای غربی تا اروپای شرقی            بر

.چه عوا لی سبب اصلی ضعف عثمانی در قرن هجدهم بود؟  34

گستردگی قلمرو و تنوع ادیان واقوا  ومذاهب،سیاستهای خشن 

ونادرست عثمانیها در برخورد با اقلیتهای مذهبی وفساد سران 

 سپاه.

وبه چه علت وباچه بهانه ای در  .کدا  کشورهای اروپایی35

 ا ور داخلی عثمانی دخالت  ی کردند؟ 

روسیه،فرانسه،انگلید واتریش هرکدا  برای کسب منافع و به 

بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها در امورداخلی عثمانی دخاوت 

 میکردند.

 . عوا ل اصلی ضعف وانحطاط گورکانیان راذکر کنید؟36

و مسلمانان ،سوءمدیریت وضعف  اختالف ودشمنی میان هندوها

شاهان،دسته بندی وتوطئه های درباریان و ورود استعمارگران 

 به این سرزمین از عوامی ضعف گورکانیان هند بود. 
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   ؟. در وردکمپانی هندشرقی توضیح دهید37

  دووتهای فرانسه ،هلند و انگلستان نیز وارد 18در سده 

گ تراری با نا  هندوستان شدند وبا تاسید شرکتهای بزر

 کمپانی هند شرقی فعاویتهای استعماری خود را گسترش دادند.

. استعمارگران اروپایی برای تصرف سرز ین هند چه اقدا ی 38

  درپیا گرفتند؟

استعمارگران اروپایی بتدریج بادامن زدن به اختالفا  دینی و 

 قومی درهند بخشهایی از آن سرزمین را تصرف کردند.

شکوه انگلستان را توضیح دهید،بزرگترین .انقالب با39

  ؟دستاورداین انقالب را بنویسید

پد از مرگ کرامول ،مرلد ونظا  سلدنت دوباره احیا شدند 

،اما پادشاه انگلستان ،که سلدنت را موهبت اوهی می 

دانست،به مرلد توجهی نداشت.از این رو بار دیگر با یکدیگر 

.این اتیاق در تاریخ ستیز کردند تا اینکه مرلد پیروز شد

انگلستان به انقالب باشکوه شهر  دارد.بزرگترین دستاورد این 

انقالب که بدون خشونت به اهداف خود رسید،این بود که منشا 

اوهی سلدنت نیی ومرلد منشا قدر  و تعیین کننده اختیارا  

 پادشاه شناخنه شد.      

نگ با . درقرن هجده چه عا لی آ ریکاییان را به سوی ج40

 انگلستان کشاند؟ 

در نتیره وضع ماویاتهای سنگین توسط دووت انگلد وتحریکا  

فرانسویان ،مرد  این سرزمین به فرماندهی جور  واشنگتن 

 برای رسیدن به استقالل وارد جنگ با انگلستان شدند.

. آ ریکاچگونه قلمروش راگسترش دادوبه پیشرفتهای وسیع 41

 رسید؟  

آمریکا پد از استقالل این کشور با پیشروی  دووت ایاال  متحده

به سوی غرب وکشتار وسیع سرخپوستان ،که ساکنان اصلی آمریکا 

بودند ،سرزمینهای وسیعی را تصاحب کردند.این دووت همچنین 

بابهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی اقتصاد خودرا 

تصادی   به پیشرفتهای وسیع سیاسی واق19توسعه بخشید ودر سده 

 و صنعتی دست یافت.
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. سه طبقه اجتماعی جا عه فرانسه در قرن هجده را نا  برده 42

   ؟ودر ورد آن توضیح دهید

اوف(طبقه ممتاز شامی اشراف وزمین داران بزرگ که عالوه 

 برداشتن امتیازا  بسیار ،از پرداخت ماویا  معاف بودند.

همچون ب(طبقه متوسط که اغلب تحصیی کرده اند و مشاغلی 

وکاوت،نویسندگی،طبابت ،روزنامه نگاری وترار  داشتند.آنها 

از تینکه طبقه ممتازبرایشان امتیازی قائی نبود به شد  

 ناراضی بودند.

پ(طبقه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی 

بودند وبار اصلی ماویاتها وخدما  نظامی بردوش آنان 

،پادشاه فرانسه،وطبقه ممتاز بود.اینان حکومت وویی شانزدهم 

 را عامی سیه روزی خود می دانستند.

. سه تن از  شهورترین روشنفکران فرانسه در قرن هجده 43

 ؟رانا  ببرید

 ووتر ،مونتسکیو  و روسو.

.دایره المعارف نویسان درتاریخ فرانسه به چه کسانی 44

  یگفتند؟

عروف گروهی از روشنیکران که به دایره اومعارف نویسان م

بودند با طرح مباحه علمی وادبی شروع به انتقاد از وضع 

 موجود کردند.

 . دیدگاه ولتر در  ورد روشنگری  رد  چه بود؟  45

ووتر از اطاعت انسان از عقی و مبارزه با خرافا  سخن می 

 گیت.

. چه عا لی نقا بزرگی درپیدایا انقالب فرانسه داشت وکدا  46

ابرانگیخت و نجربه انقالب شد؟  عا ل درفرانسه خشم  رد  ر

نظریا  روشنیکران دیدگاه مرد  فرانسه را تغییر داد.غیلت 

وویی شانزدهم از احوال مرد  از یکسو وترمال  و ووخرجی های 

 او و درباریان از سوی دیگر آتش خشم مرد  را شعله ور ساخت.

. چرابعدازپیروزی انقالب فرانسه کشورهای اروپایی به 47

 مله ور شدند؟فرانسه ح

اعدا  وویی شانزدهم وهمسرش توسط انقالبیون و افکار 

وشعارهای آزادیخواهانه انقالبیون موجب ترس وخشم دووتها در 
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کشورهای اروپایی شد.در نتیره ،آنها با فرانسه وارد جنگ 

 شدند.

  . ناپلئون بناپارت که بود؟48

یی رت طی جنگهایی که میان انقالبیون با سایر کشورهای اروپا

داده بود یکی از فرماندهان ارتش فرانسه به نا  ناپلئون 

بناپار  با پیروزیهای درخشانی که به دست آورد ، به شهر  

رسید. او با اجرای کودتا قدر  را بدست گرفت وسپد بعنوان 

 امپراطور فرانسه انتخاب شد.

. انقالب صنعتی یعنی چه وتاقبل از آن عا ل اصلی تولید چه 49

  بود؟ 

در انقالب صنعتی نیروی محرکه آب  وسپد بخار جایگزین نیروی 

جسمی انسان شد.این انقالب با اختراع وتکمیی ماشین بخار 

عامی اصلی تووید 18درانگلستان آغاز گردید.تا اواخر قرن

 نیروی بازوی انسان بود.

 . انقالب صنعتی چه دگرگونیهایی درجهان ایجادکرد؟  50

غییرمناسبا  انسانی،اجتماعی واقتصادی انقالب صنعتی موجب ت

در اروپا وجهان شد،زیرا در نتیره صنعتی شدن،کشورهای 

اروپایی به مواد اوویه،نیروی کارارزان ،بازار فروش 

 محصوال ،سرمایه مادی وحمایت دووتها نیاز پیدا کردند.

 ؟. دو پدیده اقتصادی اجتماعی انقالب صنعتی رانا  ببرید51

اروغار  کشورهای آسیایی وآفریقایی  اوف(گسترش استعم

 ب(افزایش استثمار وبهره کشی از کارگران)داخی اروپا(

 . انقالب صنعتی چه پیا دها و شکالتی را به وجودآورد؟ 52

انقالب صنعتی اگر ه موجب قدر  ورفاه بیشتر اروپاییان 

شد،اما مسایی ومشکال  بزرگی همچون گسترش بی رویه شهرها،رشد 

،بوجود آمدن فاصله طبقاتی ،نارضایتی های سریع جمعیت

 اجتماعی واقتصادی وآوودگیهای زیست محیدی بوجود آورد.

. پترکبیرچگونه روسیه را به قدرت بزرگی تبدیل کرد 53

 وبرنا ه های وی برای قدرتمند شدن روسیه چه بود؟  

او بااستخدا  کارشناسان اروپایی،تاسید مدارس ودانشگاههای 

رتش بویژه نیروی دریایی این کشور را به قدر  جدید وتقویت ا
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بزرگی تبدیی کرد.یکی از برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند 

شدن روسیه گسترش سرزمین روسیه ودستیابی به دریاهای آزاد 

 برای کسب منافع تراری وسیاسی بود.

. روسها به دنبا  اجرای برنا ه های پترکبیر درکدا  54

 ت نظا ی انجا  دادند؟  قسمتهای جهان اقدا ا

جانشینان او تاش کردند به این برنامه عمی کنندوبه همین 

سبب در نواحی شرقی اروپا وحوزه دریاهای باوتیک،سیاه 

ومازندران اقداما  نظامی وسیعی انرا  دادند.این اقداما  

موجب جنگهای متعدد روسیه با ایران،عثمانی وبرخی کشورهای 

 .اروپایی نظیر فرانسه شد

 سواالت درس سو 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را  شخر کنید

  اوف( آقا محمد خان پسر بزرگ فتحعلی خان و وویعهد او بود.

 نادرست

ب( فتحعلی شاه در سامان دادن اوضاع داخلی موفق بود اما در 

مقابله با تهاجم نظامی و نیوذ سیاسی کشورهای اروپایی 

 درست ناکا  ماند.

قاجار با توجه به نیوذ صدراعظم، شاه به عنوان  ( در زمان 

 نادرست نیر دو  در هر  قدر  قرار داشت.

د( اقتدار نظامی نادرشاه و سپد فتحعلی شاه مد  کوتاهی 

 نادرستروسها را وادار به عقب نشینی کرد. 

ر( نتیره جنگ اول ایران و روسیه شکست ایران و در نهایت 

 تدرس انعقاد معاهده گلستان بود.

ز( عهدنامه فین کنشتان افغانستان و هرا  را از ایران جدا 

  نادرست کرد.

 جای خالی را با کلمات  ناسب پر کنید

............، که آخرین با غلبه بر اوف( آقا محمد خان

  بازمانده خاندان زند بود در تهران تا  گذاری کرد.

     لطفعلی خان زند    

.............که معلم راهانی،فب( پد از برکناری قائم مقا  

 درویش مسلک محمد میرزا بود به صدار  رسید.

 حاجی  یرزا آقاسی       

..........را مندقه قیقازوشکرکشی کردو ..........به (دووت 

تصرف کرد؛ این اقدا  سرآغاز جنگهای ایران و روسیه محسوب 

 گرجستان          -روسیه  می شد.

...با مخاویت گروهی از علما توتون و .........در معاهدهد( 

             رژی یا تالبوت تنباکو تحریم شد.
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 ربوط به کدا  « الف»های زیر در ستون هر یک از کتاب

 است؟« ب»نویسنده در ستون 

 «الف»ستون 

  )ج( .پسر باباخان و وویعهد او -1

 )و(. ناصراودین شاه به دست او کشته شد-2

. میدان جنگ موجب شکست عباس میرزا شدبی کیایتی او در  -3

 )الف(

 )ب(. از امتیازا  اخذ شده دووت انگلستان از ایران -4

 )ر(. از امتیازا  اخذ شده دووت روسیه از ایران -5

 «ب»ستون 

 اوف( آصف اودووه

 ب( بانک شاهی 

  ( عباس میرزا

 د( محمدمیرزا

 و( میرزا رضای کرمانی

 ر( بانک استقراضی

 

 ار گزینه ایپرسا های چه

در دوره فتحعلی شاه کدا  کشورهای اروپایی در ایران برای -1

 نفوذ سیاسی و اقتصادی با یکدیگر رقابت  ی کردند؟

(انگلستان و روسیه                                     1

 (انگلستان و فرانسه2

(فرانسه و آومان                                        3

 و روسیه( فرانسه 4
کدا  وزارتخانه ها در عهد ناصری به تشکیالت اداری اضافه -2

 شدند و این تحت تاثیر کدا  عا ل بود؟

مواجهه ایران با تمدن  –( ماویه ، جنگ، عدویه و امورخارجه 1

 غربی                                        

 ربرنامه های امیرکبی –( ماویه ، جنگ، عدویه و امورخارجه 2

 واجهه  –تلگراف ارت،  عارف و فوایدعا ه وپست وداخله، تج -3

 ایران با تمدن غربی
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 –( داخله، ترار ، معارف و فواید عامه و پست و تلگراف 4

 برنامه های امیرکبیر

.......دوره قاجار با شعار .....دولت عثمانی در -4

.............توانست بخشی از اندیشمندان ایرانی را به خود 

 لب کنماید.ج

نیر  از انگلستان         -(اواخر2اتحاد اسال             -(اواخر1

نیر  از  –( اوایی 4    اتحاد اسال        –(اوایی 3

  انگلستان
 

 پرسا با پاسخ کوتاه

 دالیل دسیسه گری و  خالفت با قائم  قا  فراهانی چه بود؟  -1

و تالش برای  ایستادگی او در برابر زیاده خواهی انگلیسی ها

 کاستن از دخاوت ناروای محمدشاه و درباریان در امور کشور
 وظیفه  ستوفیان در دوره قاجار چه بود؟-2

مسئوویت محاسبه، گردآوری ماویا  ها ، نظار  بر امالد 

 دیوانی و نظار  بر امالد سلدنتی )خاصه(

عهدنا ه ترکمانچای را بیان  دو  ورد از تعهدات ایران در-3

 کنید؟

حق مصونیت  -لیون تومان غرامت به دووت روسیه می 5پرداخت 

 قضایی )کاپیتوالسیون( را به اتباع روس اعدا کردند.
 

 سواالت تشریحی

 ؟چگونگی تاج گذاری آقا  حمد خان را توضیح دهید-1

او پد از مرگ کریم خان به استرآباد رفت و با اتحاد افراد 

را تصرف کرد، تهارن ایی قاجار مناطق مرکزی و شماوی ایران 

را پایتخت خود قرار داد. سپد با غلبه بر ودیعلی خان زند و 

 شرکوب طغیان حاکم گرجستان در تهارن تا  گذاری کرد.

 علل آغاز دوره دو  جنگ های ایران و روسیه چه بود؟-2

ادعاهای ارضی  -مشخص نبودن خدوط مرزی در عهدنامه گلستان 

مسلمان شهرها و روستاهایی  کمک خواهی مرد  -جدید روس ها 

فتوای جهاد برخی  -که تحت سلده و ستم روس ها قرار داشت 

 علما

چرا شاهان قاجار قادر به اعما  کا ل قدرت استبدادی خود -3

 نبودند؟

زیرا از یک سو فاقد ابزارهای الز  مانند نظا  اداری کارآمد 

 یگراز سوی دعمال قدر  بودندوو ارتش ثابت و حرفه ای برای ا

نیوذ اجتماعی  و دینی روحانیت  و مراجع شیعه، قدر  سیاسی 

و نظامی ایال  و نیوذ و دخاوت قدر  های استعمارگر دامنه 

 قدر  و اختیار شاهان را تا حدودی محدود می کرد.
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مانی در ز ان قاجار را علل تنا و اختالف  یان ایران و عث-4

  بیان کنید؟

مشکال   -ائران عتبا  عاویا  بدرفتاری با ز -اختالفا  مرزی 

 تراری

قرارداد فین کنشتاین بین کدا  کشورهای  نعقد شد و چه -5

 نتایجی به همراه داشت؟

ستان به علت  با ظهور ناپلئون  و عد  توفیق در حمله به انگل

نیروی دریایی قوی، او تصوومیم گرغت به مسووتعمرا  انگلسووتان 

صرف کر صر را ت سمت ضربه بزند، در اووین گا  م سپد به  د و 

هندوستان حرکت کرد و  ون ایران مناسب ترین راه دستیابی به 

ستی با دووت قاجار  صدد دو هند بود با اعزا  نمایندگانی در 

برآمد. قاجار که در جنگ اول با روسیه بود و به شد  نیازمند 

تعلیم و ترهیز نظامی بود قرارداد فین کنشووووتاین را منعقد 

گر ه در ابتدای راه به خوبی پیش می سووواخت؛ این قرار داد ا

 رفت اما با صلح نابهنگا  روسیه و فرانسه از بین رفت.

صدراعظم در نظا  سیاسی و اداری از چه جایگاهی برخوردار -6

 بود؟

صدراعظم به عنوان نیر دو  بعد از شاه قرار داشت . او 

میتوانست درامور کشور اظهارنظر و دخاوت کند / به حضور شاه 

و برای وی نامه بنویسد / او می توانست از موقعیت خود  برسد

در جهت اصالح امور کشور  و رونق اقتصادی و رفاه مرد  بهره 

 ببرد.

  در  ورد قرارداد گلید اسمیت توضیح دهید؟-7

طی قرارداد گلد اسمیت مابین انگلستان و ایران ، مناطقی از 

 سیستان و بلو ستان از ایران جدا شد.

قضایی در عصر قاجار از چند بخا تشکیل  ی شد؟ ساز ان -8

 ؟توضیح دهید

این سازمان از دو گونه محاکم تشکیی می شد: اول محاکمی  

عرف که در آن به جرائم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت، 

نزاع و عد  پرداخت ماویا  رسیدگی میشد، ماموران آن دووتی 

حقوق دریافت می  بوده و از مقا  های حکومتی فرمان برده و

کردند دو  محکم شرع: که در آن به جرائمی از جملهدعواهای 

خانوادگی، ارث رسیدگی می شد . در این محاکم روحانیون 

رسیدگی می کردند و از طرفین دعوا هزینه های رسیدگی را 

 دریافت می کردند.

 ویژگی های نیروی قزاق را بیان کنید؟-9

بیشتر  -نیر بودمترازده هزار  گسترش کنیرا  این نیرو در او

به عنوان نیروی نگهبان شخصیشاه و خاندان سلدنت همکاری می 

در  -دفع کننده شورش ها و اعتراض های داخلی بودند  -کردند 

 هرو  خارجی کارایی  ندانی نداشتندحیظ مرز ها و مقابله با
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 سواالت درس چهار 

 
 سواالت صحیح و غلط 

شیوه تووی -1 شینان در دوره قاجار  صوص کوچ ن سهم بری مخ د 

 غلط بود.            

به دنبال سقوط صیویان هنر نگارگری نیز در سایه جنگی های  -2

 صحیحداخلی رو به افول نهاد.     

عشایری در دوره قاجار از وضعیت بهتری نسبت  -جامعه ایلی  -3

 صحیحبه روستاییان برخوردار بودند.    

ن شوواه با ورود محصوووال  جدید اودیمظیردر دوره سوولدنت  -4

کشوووواورزی از اروپا به ایران تحول عظیم در سوووبد غذایی 

 غلطایرانیان ایراد شد.       

دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشووی جدید، نقش موثر در  -5

خواهی و حکومت   نشوور افکار نو به ویژه ترویج تیکر مشووروطه

 غلطقانون داشتند .       

 سواالت جور کردنی 

از هر کدا  از کلما  سوومت  ا اگر با عبارا  سوومت راسووت  -1

 ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.

اوف. برجسوته ترین هنرمندان نقاشوی را به کشویدن پرده های بزرگ 

 (2)جهت نصب در کارخانه تشویق می کرد.

شی مدرن  صیت نگارگری ایران  تحت تاثیر هنر نقا ب. دردوره و 

 (1)اروپایی قرار گرفت.

 (5)رود. . از بزرگترین نقاشان دوره قاجاریه به شمار می
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صیت شخ سه های جدید به د. از  سید مدر صر قاجار که برای تا های ع

 (6)ویژه در مقدع ابتدایی کوشش زیاد کرد.

 ا یرکبیر     -3فتحعلی شاه        -2ناصرالدین شاه        -1

  یرزاحسن رشدیه-6کما  الملک -5 حمدشاه    -4

 ای سواالت جهار گزینه

 در دوره قاجار کدا  شیوه تووید مخصوص اقتصاد شهری بود؟ -1

 ب(سهم بری                         خرده کاالیی -الف

 د(ایلیایی                ( شبانکاری    

صدمه  -2 شور  صنعتی کدا  ک صوال   کاالهای اروپایی به ویژه مح

 وارد کرد؟ زیادی به اقتصاد ایران عصر قاجار

سه             ب-اوف ستان-جامریکا              -فران                   انگل

 ایتاویا -د

در آستانه جنگ جهانی اول زمینها و سپد از ایران زیر کشت  -3

 کدا  محصول بود؟

به-الف ناف                ( جو                         پن ب( ک

 د(ذر 

صراو-4 سلدنت نا شاورزی برای در دوره  صول ک شاه کدا  مح دین 

 اووین بار از اروپا وارد ایران شد؟

 ابریشم ،تریاد                                -اوف

 فرنگی ، پنبه           گوجه-ب

                    ج( نخود فرنگی و سیب ز ینی
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 د(پنبه ، نخود

ان عواملی سووبب رشوود تووید و رونق صووادرا  فرش در دور ه -5

 قاجار شد؟

 ارزانی نیروی کار                                         -اوف

 رکود صنعت صادرا  ابریشم    -ب

 گذاری خارجی در تووید و ترار                 سرمایه- 

 د(همه  وارد

در دوره قاجار در کدا  شووهر ها ، کارگاههای کو ک و بزرگ -6

 ذاران خارجی دایر شد؟فرش توسط ترار داخلی و سرمایه گ

ران           -ب             اراک و تبریز -الف بای تهران و آذر

 مشهد و اصیهان  -د              تبریز و شیراز     - 

شاه قاجار -7 ست کدا  پاد ست و به درخوا سراراوحکم اثر کی ا

 نوشته شده است؟

بدهللا  زنوزی          -مال علی نوری         ب -اوف -  مالع

  الهادی سبزواری-د               مالصدرا     

 کدا  بنای زیر به شیوه بنای کار  پستاوی ساخته شده است؟-8

 ات صاحبقرانیه    ک-بکات گلستان            -اوف

  شمس العماره-د           ( هلستون       

 سواالت تکمیلی

صلی ن-1 سته ا صر قاجار ه شهدر ع صادی و اجتماعی  رها ظا  اقت

 پاسخ:بازارها............ بودند.   
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به در دوره صوووودار  .-2 یادی  های ز ............  تالش 

   پاسخ:ا یرکبیر صور  گرفت. ن دستی ایرامنظورصنایع

له با قحدی ،کشاورزان به در زمان مظیراودین شاه برای مقاب-3

 ............ تشویق می شدند .کشت 

 پاسخ: سیب ز ینی

............ بود.           ه فلسووویی تهران موسوووسوووووه حوز -4

 پاسخ: العبدهللا زنوزی

لید از بناهای بیشوووتر به تق« کارد پسوووتاوی»بناهای  -5

 پاسخ:اروپاییشد.      ............. ساخته می

سط . -6 سه های جدید تو ستین مدر ............ اروپایی در نخ

 پاسخ: سیونرهایایران تاسید شد.       

...... نا  .....درسه عاوی یا دانشگاه ایرانی .تین منخس -7

 پاسخ:دارالفنون داشت.       

 یدا کرد.        ............. قاجار گسترش پهنر تعزیه در دوره  -8

 پاسخ: عصرصفویه

ش-9 ستانی دا شه در آیین های با صیوی تعزیه که ری صر  ت در ع

    یافت.           ............ روا برای بزرگداشووووت ............ و

 شهادت ا ا  حسین )ا( –پاسخ:حماسه کربال 

............ در عصووور قاجار در دو نمایش............ و-10

مراسوووم شووووادی در روی حوضوووخانه ها که با تخته آن را 

پوشووووانیدند و یا در برخی قهوه خانه ها اجرا می شوووود.               می

 بقا  بازی-پاسخ: روحوضی
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 ریحیسواالت تش

 سه شیوه زندگی جا عه ایران در دوره قاجار را نا  ببرید؟-1

 پاسخ: زندگی روستایی، ایلی عشایری و شهری 

 ویژگی های روستاییان در دوره قاجار چگونه بود؟ -2

پاسووخ: به اسووتثنای اربابان و زمینداران ، طبقا  روسووتایی 

کاری  کان  ماو که در اراضووووی  ند  لب افرادی بر زمین بود اغ

ستائیان -کردند می شان از آن دارد که رو شا  ن برخی از گزار

 کم و بیش تحت دستم اربابان ماموران ماویاتی بودند.

 ویژگی های زندگی ایالت و عشایر در دوره قاجار چگونه بود؟ -3

پاسووخ: در ر س ایال  سووران قرار داشووتند و تما  مناسووبا  و 

فراد ایی به گرفت.  اروابط حکومت و زیر نظر آنها انرا  می

واسووده خدماتی که به رهبران خود انرا  می دادند از وضووعیت 

بهتری نسووبت به روسووتاییان برخوردار بودند. آن همواره به 

عنوان نیروهای مسلح در مواقع جنگ یکی از منابع تامین نیروی 

با  حت نیوذ خود  ناطق ت ند و در م جار بود قا مت  ظامی حکو ن

 کردند.اشتغال بیشتری حکومت می

 هایی در دوره قاجار در شهرها  ی زیستند؟چه گروه -4

های اجتماعی مختلیی از قبیی مقا  ها و کارگزاران پاسووخ:روه

 ورانحکومت علما ،دانشوومندان، بازرگانان، اصووناف و پیشووه

 .،کارگران می زیستند

 وضعیت روحانیون در دوره قاجاریه چگونه بود؟ -5
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سخ: آنان از دیرباز به دویی باف ساختار مذهبی جامعه پا ت و 

شار مختلف مرد  نیوذ فراوانی  سنتی دوره ی قاجار در میان اق

داشتند و متکیی امور دینی بودند روحانیون به واسده ی نظار  

بر موقوفا  و دریافت وجوها  شووورعی از نظر ماوی از حکومت 

 استقالل داشتند.

بود؟  نظا  تولید در دوره ی قاجار بر چه  حورهایی استوار -6

 هر کدا  را توضیح دهید؟

 -کردندپاسخ: کشاورزان از تووید سهم یعنی مینی را دریافت می

روستاییان بر زمین اغلب بر روی اراضی ماوکان کار می کردند. 

صاد  -2 صی که ویژه اقت صو شیوه تووید خرده کاالیی دووتی و خ

شهری بود این گروه از کارگران و اصناف و توویدکنندگان شهری 

 -3در کارگاه ها و مراکز تووید شهری به کار اشتغال داشتند 

شوویوه تووید شووبانکارگی که مخصوووص ایال  و کوچ نشووینان بود 

 نظیر تووید گوشت ، پشم و گلیم،فرش، وبنیا  و غیره

چرا در اوایل دوره قاجار شاهد رشد و رونق صنایع دستی در -7

 ایران هستیم؟

ای ناپلئون  ندان کاالهایی پاسووخ: در این زمان به علت جنگ ه

ستی ایران  صنایع د شود و  صنعتی اروپایی به ایران وارد نمی 

سیاوی و  شامی مخمی زری باف ظروف  شمی   سوجا  ابری مانند من

وعاب دار منبت کاری قلم کاری انواع اسوولحه گر  و سوورد با 

شد و از وحاظ کیییت و دوا  در  ساخته و تووید می  کیییت خوب 

 بود. وضعیت مدلوبی

وضعیت کشاورزی ایران اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم -8

  یالدی چگونه بود؟
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پاسخ: مانند گذاشته یک کشاورزی معیشتی نبود ،برخی از گزارش 

ها حاکی از  ند برابر شووودن تووید برخی از اقال  محصووووال  

کشووواورزی به ویژه ، محصووووال  صوووادراتی مانند ابریشوووم 

 و برنج دارد. ،تریاد،تنباکو،پنبه

تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار چه نتایجی در پی  -9

 داشت؟

پاسووخ: موجب افزایش درآمدی کالن و مشووارکت روز افزون تراری 

صوال   صدور توویدا  انواعی خاص از مح ایران و خارجی در امر 

 کشاورزی نظیر پنبه و تریاد شد.

شاورزی به ایران  -10 صوالت جدید ک شاه ورود  ح در دوره کدا  

 قاجار صورت گرفت ؟و چه تاثیری بر جای گذاشت؟

پاسخ: ناصراودین شاه با ورود محصوال  جدید کشاورزی از اروپا 

به ایران تحووی عظیم در سووبد غذایی ایرانیان ایراد شوود به 

صوال  غذایی جدید مثی گوجه فرنگی، نخود فرنگی، گونه ای که مح

سیب زمینی در غذاهای خانو سیب ادهو  های ایرانی جای خوش کرد 

 زمینی به یکی از محصوال  مهم کشاورزی تبدیی شد.

صادرات فرش در دوران قاجار  -11 شد تولید و  سبب ر چه عوا لی 

 شد؟

طرح و نقش های زیبا و متنوع ، –پاسوووخ: ارزانی نیروی کار 

ضای بازار  سو و تقا هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی از یک 

گذاری خارجی در تووید و ترار  به عالوه بر مایهجهانی و سووور

 آن رکود صنعت صادرا  فرش به عنوان کاالی جایگزین داشت .

 



39 
 

  همترین  راکز قالیبافی در دوره قاجار را نا  ببرید؟-12

 کرمان و اراد -اصیهان –همدان  -کاشان  -پاسخ :تبریز

 نظا  تعلیم و تربیت در دوره قاجار چگونه بود؟ -13

خ: نظا  تعلیم و تربیت سنتی ایران تدوا  گسترش یافت در پاس

آن زمان سوووادآموزی مقدماتی در مکتب خانه ها و یا از طریق 

گرفت دانش آموزانی معلمان خصوصی یا معلمان سرخانه انرا  می

که توانایی ماوی و عالقه به ادامه تحصیی داشتند وارد مدرسه 

در این مراکز آموزش   های قدیم و حوزه های علمیه می شووودند.

 شد.علو  نقلی و عقلی داده می

در دوره ناصارالدین شااه سانت نگارگری ایرانی چه تحولی  -14

 پیدا کرد؟

سبک  شی مدرن اروپایی قرار گرفت و  سخ: تحت تاثیر هنر نقا پا

نوین در نقاشوووی به وجود آمد و هنرمندان نقاش بزرگ مانند 

 ه عرضه نهاد.محمدغیاری معروف به کمال اوملک پا ب

 

 شد؟هایی در کجا اجرا  یدر دوره قاجاریه نمایا -15

پاسووخ: به جز نمایش های مذهبی ،نمایش های دیگری مثی نمایش 

روحوضی) سیاه بازی( و بقال بازی در مراسم شادی در روی حوض 

شانیدند و یا در برخی قهوه  خانه ها که پا تخته آن را می پو

 شد.ها اجرا میخانه

ختراا دوربین عکاسی چه تاثیری بر  عماری دوره قاجاریه ا -16

 داشت؟
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سافران در  سط م صاویر زیادی از بناهای اروپایی تو سخ: ت پا

عصر ناصری به ایران آورده شد. بسیاری از معماران به سیارش 

درباره ثروتمندان با تاسی و تقلید از معماری فرنگی و تلییق 

ری را در این دوره به آن با معماری ایران، سوووبکی از معما

وجود آوردند که در آن عناصوور و ویژگی های معماری ایرانی و 

 اروپایی در آن ترکیب شده بود.

 سواالت پاسخ کوتاه

شهرها و  -1 صادی و اجتماعی  صلی نظا  اقت سته ا شاووده ی ه

کانی تشکیی زندگی اجتماعی و اقتصادی در مراکز شهری را  ه م

 پاسخ:  بازارها می داد؟ 

 ه عواملی سووبب تمایز و تیاو  در بین اهاوی یک شووهر در -2

 محال  گوناگون می شد؟

 پاسخ: عوا ل قو ی،  ذهبی و شغلی 

های زیادی برای احیای صوونایع در دوره صوودار   ه کسووی تالش-3

 دستی ایران صور  گرفت؟

 پاسخ : ا یرکبیر

صادرا   -4  ه عواملی در دوره قاجاریه موجب افزایش تووید و 

 نبه از ایران به روسیه شد؟پ

 های استقال  آ ریکا پاسخ: جنگ

نخسووتین مدرسووه های جدید را  ه کسووانی در ایران تاسووید  -5

 پاسخ:  سیو نر های اروپایی کردند؟  

مهمترین مدرسووه جدید دوره ی قاجاریه  ه مدرسووه ای بود؟    -6

 پاسخ : درسه دارالفنون
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سط  -7 سه داراوینون با  ه هدفی تو امیرکبیر بنیان نهاده مدر

 شد؟       

پاسااخ :با هدف فراگیری علو  و فنون جدید توسااط دانشااجویان 

 ایران در داخل کشور

 موسد حوزه ی فلسیی تهران که بود؟             -8

 پاسخ:  العبدهللا زنوزی

فیلسووووف نوواموودار دوره ی قوواجووار را نووا  ببریوود؟            -9

 پاسخ: حاج  ال هادی سبزواری

حا  مال هادی سبزواری کتاب اسرار اوحکم را به درخواست  ه -10

 کسی به فارسی نوشت؟ 

 پاسخ: نا ه ناصرالدین شاه قاجار

 را پد از سووقوط صوویویان هنر نگارگری رو به افول نهاد؟      -11

 پاسخ: به علت جنگ های داخلی

      هنر تعزیه در دوره ی کدا  شوواه قاجار گسووترش پیدا کرد؟         -12

 پاسخ: ناصرالدین شاه

یه بود؟              -13 حی اجرای تعز جار م قا کان در دوره ی  کدا  م

 پاسخ: تکیه دولت

هنر تئاتر به سوووبک اروپایی در دوره ی قاجار به همت  ه  -14

 کسی در ایران گسترش یافت؟

 پاسخ: دانشجویان اعزا ی به اروپا

صراودی -15 ستور نا ستین بار به د سی نخ شاه و در کرا   ه ک ن 

 یک تاالر نمایش ساخت؟

پاسااخ:  یرزاعلی اکبرخان  زین الدوله )نقاش باشاای( در  حل 

 فعلی دارالفنون
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 سواالت درس پنجم

 ؟درستی و نادرستی عبارات زیر را  شخر کنید
اوف( ناصراودین شاه قاجار در آستانه پنراهمین سال سلدنت 

 درست خود، توسط سیدجمااودین اسدآبادی کشته شد.
ها، مذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عداوتی ب( دمکرا 

دستور کار خود قرار داده می دانستند و اجرای دین را در 

 نادرست بودند.

 درست ط مظیراودین شاه قاجار صادر شد. ( فرمان مشروطه توس

های مرد  در د( برکناری عین اودووه از صدرا ، جزء خواسته 

 نادرستمهاجر  صغری بود. 

طباطبایی  های آیت هللاه( اصی دو  متمم قانون اساسی با تالش

 نادرست تصویب شد.

 

 جاهای خالی کلمات  ناسب بگذارید در

ه قاجار، اوف( پد از انحالل مرلد شورای ملی توسط محمدعلی شا

  استبداد صغیر.............. در تاریخ ایران آغاز شد. دوره
.............. یکی روطه خواهان،مش ب( به اعتقاد بسیاری از

 از فریع ترین اعمال مشروطه خواهان بود. 

 شهادت شیخ فضل هللا نوری

مشروطه،   ( اووین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد در آغاز

 ............. نا  داشت. 

.............. به توپ بسته شد.    مشروطه توسطد( مرلد 

  حمدعلی شاه قاجار

ین  هره در میان کارشناسانی که از آمریکا برای ه( معروفتر

ایران آمدند،  اصالح امور ایران در دوره دو  مشروطه به

  ورگان شوستر.............. بود. 

....... خط بدالنی بر مدلق ریان نهضت تنباکو، ....و( در ج

  رجعیت شیعهبودن قدر  شاهان قاجار کشید. 

 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

کدا  شخصیت در مرلد شورای ملی، معتقد به مشروطه مشروعه  -1

 بود؟

 اوف( میرزا ملکم خان                                      

 ب( آیت هللا طباطبایی       

                           ج( آیت هللا شیخ فضل هللا نوری

 د( سید جماودین اسدآبادی
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هی بخشی به مرد  و آشنا کدا  عامی سهم بسزایی در آگا -2

 ها با میاهیم جدید سیاسی در دوره قاجار داشت؟ساختن آن

                                                   الف( روزنا ه

 ب( ورود سیاست مداران خارجی    

  ( ورود کاالهای خارجی                                  

 د( نظا  سیاسی و اقتصادی اروپا

 بین  ه کشورهایی بسته شد؟ 1907قرارداد  -3

          ب( روسیه و انگلیساوف( آومان و روسیه         

 د( آمریکا و روسیه ( فرانسه و انگلید         

کدا  یک از گزینه های زیر از عوامی شتاب دهنده جنبش  -4

 مشروطیت بود؟

                     اوف( کشته شدن ناصراودین شاه    

 ب(  اجرای نوزبلژکی  

                               1907 ( انعقاد قرارداد 

 د( خودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی 

های زیر در زمان مشروطه، بر جدایی دین از کدا  یک از حزب -5

 سیاست تأکید داشتند؟

 اوف( حزب اعتداویون            ب( حزب توده           

 د( حزب اصالح طلبان                 ج( حزب د کرات

 ه عاملی باعه شد که روسیه و انگلستان در زمان مشروطه -6

 اختالفا  سیاسی خود را کنار بگذارند و متحد شوند؟

اوف( جلوگیری از برخوردهای احتماوی بین خود در ایران         

 ب( حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید

ی از نیوذ فرانسه در ایران                                   ( جلوگیر

 د( کمک به محمدعلی شاه قاجار

 

 پاسخ کوتاه دهید

پیشنهاد  ه کسی به اصی دو  متمم قانون اساسی مشروطه به -1

 شیخ فضل هللا نوری تصویب رسید؟

کدا  شهر اووین پایگاه مقاومت مشروطه خواهان و مقاومت  -2

 بداد زمان قاجار بود؟    تبریزدر برابر است

اساس کدا  نهضت بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد -3

داخلی و تالش برای برقراری عداوت در کشور در عصر قاجار بود؟    

 نهضت تنباکو

به صدر  مظیراودین شاه قاجار در آغاز سلدنت خود،  ه کسی را-4

 عین الدولهاعظمی خود انتخاب کرد؟ 
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دوین  تمم بر قانونی که در ز ان  ظفرالدین شاه به لزو  ت-5

 ا ضاء رسیده بود، چه بود؟   

در این قانون از حقوق ملت بر دووت و باوعکد دووت بر ملت سخن 

 به میان نیامده بود.

روزنا ه های ثریا و کاغذ اخبار به ترتیب جزء کدا  یک از -6

 ؟   روزنا ه ها در ز ان قاجار بودند

های فارسی زبان بود که در خار  از کشور  اپ زنامهثریا جزء رو

 می شد و کاغذ اخبار جزء روزنامه های دووتی ایران بود.

 

 پاسخ کا ل دهید

سه  ورد از درخواست های روسیه در  قابل تصمیم دوره دو    -1

 شروطه،  بنی بر استخدا  کارشناس برای اصالح اداره دارایی 

 ایران را نا  ببرید؟ 
 را  مورگان شوستر از کشور و متوقف کردن فعاویت هایشاخ-اوف

بدون موافقت روس و انگلید از استخدا  اتباع خارجی در -ب

 ایران خودداری شود.
هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را دووت ایران پرداخت - 

 کند.

ها در ز ان  شروطه چه تفاوت دو حزب اعتدالیون و د کرات -2

 بود؟

ذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عداوتی می اعتداویون م

دانستند و اجرای دین را در دستور کار خود قرار داده بودند؛ 

اما دمکرا  ها بر جدایی دین از سیاست تأکید داشتند و می 

 خواستند مشروطه را از جنبه های دینی تهی کنند.

دورۀ دو   شروطه، که یکی از برهه های  هم تاریخ  عاصر  -3

 یران بود، با چه ویژگی هایی  شخر  ی شد؟ا

 اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه-اوف

مداخله های آشکار و سلده گرایانه روس و انگلید در سرنوشت -ب

 ایران

 وضع انگلستان در  واجهه با نهضت  شروطه در آغاز چه بود  -4

 ؟و سه  ورد از اهداف این کشور را در انتخاب این  وضع بنویسید

 حمایت از  شروطه

به قدر  رساندن مهرهای انگلیسی  -1اهداف این کشور از حمایت 

برای  افزایش اعتبار خود در ایران -2در دستگاه حاکم و مرلد 

محافظت از  -3دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه 

 مرزهای هندوستان و سایر مستعمرا  خود
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 سواالت درس ششم
(با عنوان های جنگ بین اوملی 1918-1914ل ).از جنگ جهانی او1

)صحیح(اول یا جنگ بزرگ نیز یاد می کنند.  

  روسیه از نظر علمی و فرهنگی از کشورهای 19.در قرن 2

)صحیح(اروپای مرکزی و غربی عقب مانده تر بود.  

  به کشوری صنعتی و 19.در قاره آمریکا،ایاال  متحده در سده 3

)صحیح(قدرتمند تبدیی شد.  

.ایتاویا در میانه جنگ از اتحاد مثله جدا شد و به اتیاق 4

)صحیح(مثله پیوست.  

)صحیح(  مستقیما وارد جنگ نشد. 1917.آمریکا تا سال 5  

.با شروع جنگ جهانی اول،دووت عثمانی به متحدین 6

)صحیح(پیوست.  

)صحیح(است. "سازمان ملی"شکی اوویه  "جامعه ملی".7  

اوملی اول،ایران وضعی آشیته .همزمان با آغاز جنگ بین 8

)صحیح(داشت.  

.دووت قاجار اراده محکم و توان کافی برای رویارویی با 9

)صحیح(نیروهای اشغاوگر را نداشت.  

و مخاویت با آن ادامه یافت و یکی  1919.اعتراض به قرارداد10

)صحیح(از علی مهم سقوط دووت وثوق اودووه بود.  

 سواالت کوتاه پاسخ:

جنگ جهانی اول  ه بود؟ نا  های دیگر  

 جنگ بین الملل یا جنگ بزرگ

.تاریخ آغاز و پایان جنگ جهانی اول را بنویسید؟12  

1918تا 1914  
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.کدا  دووت های استعمارگر با گسترش مستعمرا  خود در قرن 13

با یکدیگر به رقابت برخاستند؟ 19  

 انگلستان و فرانسه

باوکان و  .هدف ارتش روسیه از تصرف قلمرو عثمانی در14

 سرزمین های ایران  ه بود؟ 

 با هدف رسیدن به آب های گر  و آبراه های  هم

.انگلستان و روسیه با بستن کدا  قرارداد به اختالفا  خود 15

 در ایران،افغانستان و تبت پایان دادند؟

   1907 عاهده 

.جنگ جهانی اول به مد   ند سال و  گونه ادامه یافت؟16  

ز ین و دریا و حتی هوا ادا ه یافت. سا  و در4به  دت   

.در جبهه غربی فرانسوی ها با حمایت  ه کسانی جنگ جهانی 17

 اول را به حاوت فرسایش درآوردند؟

 با حمایت انگلیسی ها

.رهبر بلشویک های روسیه  ه کسی بود؟18  

 لنین

بین کدا  دووت ها بسته شد؟ 1919.قرارداد19  

 بین انگلستان و دولت وثوق الدوله

  ه کسی بود؟1919.جدی ترین مخاوف قرارداد 20

 آیت هللا سید حسن  درس

 سواالت تشریحی:

   تاثر  19.عمده تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا،در قرن 21

 از تاثیرات و پیا دهای کدا  حوادث است؟

 انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی
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ا  ببرید؟  را ن 19. هم ترین تحوالت تاریخ جهان در قرن 22  

رشد اندیشه ملی -2.تداو  و گسترش رقابت های استعماری1

ظهور قدر  های جدید-3گرایی)ناسیوناویسم(  

.چه عوا لی باعث گسترش استعمار در جهان شد؟23  

انقالب صنعتی و تووید سالح های پیشرفته  مانند توپ و کشتی 

 های جنگی

ی صنعتی و   ایاالت  تحد آ ریکا به کشور 19.چگونه در قرن 24

 قدرتمند تبدیل شد؟

با بهره گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدا  به نیوذ 

و مداخله در امور کشورهای آمریکای التین )آمریکای جنوبی 

 (کرد.

  و نیمه او  قرن  19.نمونه هایی از  بارزه  رد  در قرن 25

   در سرز ین های  ستعمره را بیان کنید؟ 20

ودان به رهبری مهدی سودانی در برابر قیا  مهدیون در س

انگلستان و قیا  مرد  اورزایر به رهبری امیر عبداوقادر بر 

ضد ارتش فرانسه و جنبش استقالل طلبانه مرد  آمریکای التین 

 به رهبری سیمون بوویوار

 سواالت تستی:

  با هدف رسیدن به دریاهای  19.ارتش روسیه در طول قرن 26

،بارها به کدا  کشور حمله ور شد؟گر  و آبراه های مهم  

اوف(فرانسه و ایران                ب(عراق و عثمانی                

د(باوکان و عثمانی   ایران و عثمانی               ج(  

   19.کدا  کشور زیر تحت تاثیر اندیشه ملی گرایی قرن 27

 برای تاسید حکومت ملی به پا خواست؟

ب(فرانسه                                          (ایتالیا         الف

د(اسپانیا                       (انگلید      



48 
 

.کدا  پیمان ها منرر به نوعی توازن قدر  جدید در اروپا 28

 شد؟

       1907ه و قرارداداوف.اتحاد مثل

اتحاد و اتیاق مثله               ب(  

   .اتیاق سه گانه                 

1907اتفاق  ثلث و قراردادد(  

.ونین با کدا  نظا  مخاوف بود؟29  

                  ب.دموکراسی                    اوف.سوسیاویستی 

د.ویبراویسم دووتی                   ج.سر ایه داری  

.مرد  کازرون به رهبری  ه کسی درمقابی نیروهای انگلیسی 30

 به مبارزه پرداختند؟

ب.رئید علی دوواری                            ردیوان کازرونی      الف.ناص

د.آیت هللا مدرس    .حسن وثوق اودووه              

 سواالت تکمیلی:

  دو جریان فکری 19.در قرن31

.............دربسیاری از سرزمین ها و ......و.......

اهیپاسخ : لی گرایی و آزادی خو  جوامع اروپایی پا گرفت.  

از خاد آومان به فرانسه و .بر اساس پیمان ورسای بخش هایی 32

پاسخ :لهستان  .........واگذار شد....  

 ............ل به فرو پاشی امپراتوری های .جنگ جهانی او33

پاسخ : هابسبورگ  و عثمانی انرامید.  

مرد  یکی از علی مهم و اعتراضا  1919.مخاویت با قرارداد 34

پاسخ : وثوق الدوله  بود. ............سقوط دووت   

.دالور مردان تنگستانی و دشتستانی به 35

با شراعت و شهامت در مقابی نیروهای ...فرماندهی........

پاسخ :ریسعلی دلواری  انگلیسی نبرد کردند.  
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 سواالت درس هفتم

 سواالت تکمیل کردنی

شاه ...........توسط رضااسکان اجباری عشایر موجب مهار ..-1

پاسخ:نیروهای رز ی عشایر  شد.  

رضاشاه پهلوی ، ............را به خواف تبعید و  -2

پاسخ :آیت هللا  درس ا  درکاشمر به شهاد  رساند. سرانر  

.....را به نخست وزیری ...حمد شاها 1299پد از کودتای  -3

گرفت.....خاب کرد و رضاخان را به عنوان ........وقب...انت  

سپهساالر –فر انده ارتا  –ءالدین طباطبایی پاسخ:سیدضیا  

ی رضاخان پد از رسیدن به نخست وزیری .........را برا -4

پاسخ:نظا  جمهوریرسیدن به اهدافش پیشنهاد کرد.    

یش بیشتر در غیاب احمد شاه ........ موجب محبوبیت وگرا -5

پاسخ:سرکوبی شورش شیخ خزعل مرد  به رضا خان شد.   

ف قدعی سلدنت را قاجاریه ..........تکلی پد از خلع -6

پاسخ :  جلس  وسسان  تعیین کرد.  

احداث خط راه آهن سراسری توسط رضا شاه بندر .......را  -7

.......متصی میکرد.   ...به بندر .  

 پاسخ:بندر ترکمن به بندر شاهپور

ن راه پیشرفت و ......مهم تری......به تصور رضا شاه  -8

پاسخ:تقلید از غرب  د.توسعه کشور بو  

.........یگانه دشمن سرسخت و جدی رضا شاه در دوران  -9

پاسخ: درس نخست وزیری و دوران سلدنت او بود.   

در آغاز سلدنت رضاشاه ،انگلیسی ها برای اینکه آومان ها -10

 در دا  .........نییتد تصمیم گرفتند آومان را تقویت کنند.

 پاسخ:کمونیسم

 سواالت تستی
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به دنبال یک شکی کردن وباس و کشف حراب کدا  قیا  صور  -1

 گرفت؟

 اوف:قیا  مرد  تبریز        ب:قیا  مرد  شیراز

د:قیا  مرد  قمقیا   رد   شهد           ج:  

رضا شاه پهلوی در اواخر حکومت خود به کدا  کشور  -2

 اروپایی تمایی خاص نشان داد؟

یدب:انگلالف:آلمان                    

  :فرانسه                   د:روسیه

دووت انگلستان به منظور تغییرحکومت در ایران در صدد  ه  -3

 اقدامی برآمد؟

ب:طرح ریزی برنا ه کودتا اوف:حمله نظامی به ایران       

  :فشار اقتصادی به دووت قاجار د:قدع روابط با ایران

نا  ببرید؟ه.ش را  1299مهره های سیاسی و نظامی کودتای  -4  

ب:آیت هللا مدرس و رضاخان الف:سیدضیاءطباطبایی و رضاخان  

 آیت هللا بروجردی و آیرون ساید   د:آیت هللا کاشانی و رز  آرا

ش که تقدیم مرلد شد در آن  ه  1304در ماده واحده سال  -5

 مواردی خواسته شد؟

 اوف:عزل احمد شاه از سلدنت و انتخاب فرزند وی به سلدنت

قاجاریه از سلطنت و سپردن حکو ت  وقت به رضاخانب:خلع   

  : تشکیی دووت موقت و سپردن امور کشور به مرلد شورای ملی

 د:عزل احمدشاه از سلدنت و برقراری نظا  جمهوری در کشور 

کدا  مورد از اقداما  رضاشاه پد از رسیدن به سلدنت ،  -6

 در زمینه های داخلی و خارجی نیست ؟

ب:اسکان عشایر        آهن سراسری   اوف:احداث خط   
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د:ایجاد نظا  جمهوری   :یک شکی کردن وباس ها و کشف حراب  

رضا شاه در راستای ایراد ارتش منظم دست به  ه اقداماتی  -7

 زد؟

الف:ایجاد نیروی سه گانه و قانون نظا  وظیفه عمو ی در 

1304سا   

 ب:خریداری زیر دریایی های مرهز از انگلستان

شکی کردن وباس های نظامی بر سبک کشورهای اروپای شرقی :یک   

 د:خریداری و وارد کردن هواپیماهای نظامی از کشور آمریکا

رضاشاه با نا  تمدن و تردد و مبارزه با کهنه پرستی  ه  -8

 اقدامی انرا  داد؟

 اوف:دین از سیاست جدایی      

 ب:تغیر اویبای فارسی به التین

ه شاهنشاهی    :تغییر تقویم هرری ب  

 د:یک شکل کردن لباس و کشف حجاب

پد از کدا  رویدادرضا شاه به مبارزه با همه ی سنت های  -9

 اسالمی پرداخت؟

 اوف:توجه او به تحوال  در فرانسه  

 ب:توجه او به برنامه های پیشرفته انگلستان

 ج: سافرت او به ترکیه

 د:قدر  گرفتن آومان

ه سرنوشتی یافت؟سرانرا  آیت هللا مدرس   -10  

 الف:تبعید و به شهادت رسید 

 ب:به کشورهای اروپایی تبعید شد

  :در کشورهای حوزه عربی تبعید شد
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 د:به عتبا  عاویا  مهاجر  نمود

 سواالت تشریحی

جنگ جهانی او  برای دست گلستان پس ازدولت ان-1

، درصدد انجا  چه کاری بر  خود یابی به اهداف

 آ د؟

مت ایران بر آمد .درصدد تغییر حکو  

دولت انگلیس به  نظور تغییر حکو ت در ایران -2

 چه اقدا ی انجا  داد؟

به این منظور ، برنامه ی کودتا طرح ریزی و 

اجرای آن به سیار  انگلید و نیروهای انگلیسی 

 مستقر در ایران واگذار شد.

فر انده نظا ی نیروهای انگلیسی آیرون ساید،-3

کودتا چه اقدا اتی انجا  در ایران برای انجا  

 داد؟

به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و 

به کمک سید ضیاءاودین طباطبایی که از 

وابسته به انگستان بود، یکی از سیاستمداران 

فرماندهان نظامی به نا  رضاخان را برای این 

منظور ، مناسب تشخیص داد. آیرون ساید در 

د و با توجه به قزوین با رضا خان مالقا  کر

اطالعاتی که سید ضیاءاودین درباره ی او جمع 

آوری کرده بود ، توانست وی را با اهداف خود 

 هماهنگ کند.

را نا   1299 هره های سیاسی و نظا ی کودتای -4

 ببرید؟

سید ضیاءاودین طباطبایی مهره سیاسی و رضاخان 

 مهره نظامی

ای آیرون ساید بعد از آ اده کردن رضاخان بر-5

انجا  کودتا ، در  القات با احمد شاه چه چیزی 

 را به وی القا کرد ؟



53 
 

به احمد شاه  نین اوقا کرد که حرکت نظامی رضا 

خان به سوی تهران ، برای حیظ کشور و سلدنت 

 ضروری است.

چگونه صورت گرفت ؟ 1299کودتای  -6  

با آماده شدن شرایط ،قوای قزاق در بامداد روز 

رد تهران شدند و بی آنکه با وا1299سو  اسیند 

مقاومت جدی رو به رو شوند نقاط حساس پایتخت 

 را تسخیر کردند.

چه دستوراتی صادر احمد شاه 1299پی کودتای در-7

 کرد؟

در پی این حادثه ، شاه تحت فشار انگلیسی ها 

به نا ار سید ضیاءاودین طباطبایی رابه نخست 

نظامی وزیری منصوب کرد. رضاخان نیز که مهره ی 

کودتا بود به عنوان فرمانده ارتش ، وقب 

گرفت.« سردار سپه»  

تا  1300رضاخان در سمت وزارت جنگ از سا  -8

چگونه  وقعیت خود را تثبیت کرد ؟ش  1302  

 با دسیسه  ینی و حمایت انگلستان

رسیدن به نخست وزیری ابتدا چرارضا خان پس از-9

پیشنهاد کرد به جای حکو ت سلطنتی ،نظا  

در کشور برقرار شود؟«جمهوری»  

 برای رسیدن به اهدافش

رضا خان پس از رسیدن به نخست وزیری ، برای -10

 رسیدن به اهدافا چه پیشنهادی کرد ؟

ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلدنتی ، 

 نظا  جمهوری در کشور برقرار گردید.

نظا  جمهوری چه کسی و چرا با پیشنهاد  -11

ت برخاست؟رضاخانی به  خالف  

کسانی نظیر آیت هللا مدرس ، با شناختی که از رضا 

خان داشتند این کار را ابزاری برای رسیدن او 
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به قدر  می دانستند و با آن به مخاویت 

پرداختند . به طوری که رضا خان ، سرانرا  

 رضاخان حرف خود را پد گرفت.

شاه از صحنه ی سیاسی رضا شاه برای حذف احمد-12

کرد؟ ایران چه  

رضا خان در غیاب شاه که او در اروپا به سر می 

برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم 

می کرد و در عین حال ،می کوشید تا با 

تبلیغاتی گسترده علیه احمد شاه ، او را نسبت 

بی اعتنا نشان دهد.به سرنوشت مملکت   

انگلیسی ها وقتی از تصمیم احمد شاه برای -13

عزیمت به ایران  طلع شدند ، چه اقدا ی انجا  

 دادند؟

نزد او رفتند و ضمن مباوغه گویی در اوضاع 

آشیته ی ، صالح او را در این دانستند که مدتی 

از رفتن به ایران  شم بپوشد تا رضا خان 

بتواند امنیت الز  را برای حضورش در کشور 

اهم آورد.فر  

باعث  حبوبیت چه عوا لی در غیاب احمد شاه  -14

 و گرایا بیشتر به رضاخان شد ؟

پد از سرکوبی شورش خزعی و بعضی شورش های 

پراکنده ی دیگر ، با توجه به امنیتی که 

رضاخان به وجود آورده بود ، محبوبیت او 

افزایش یافت ، در همین حال در اثر تبلیغا  

بدبینی مرد  نسبت به احمد  طرفداران رضاخان ،

 شاه  و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.

ش که تقدیم  جلس شددر 1304در  اده واحده سا -15

 آن چه  واردی خواسته شد؟

در این ماده واحده که به صور  طرح در مرلد 

شورای ملی مدرح شد ،در آن ، خلع قاجاریه از 
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سلدنت و سپردن حکومت موقت به به رضا خان 

استه شد . ذر این ماده واحده ، پیش بینی خو

مرلد موسسان شده بود که پد از خلع قاجاریه ،

برای تغییر  ند ماده از قانون اساسی تشکیی 

 خواهد شد و تکلیف قدعی را تعیین خواهد کرد.

نمایندگان  جلس به طرح خلع کدا  یک از  -16

 قاجایه رای  ثبت ندادند؟

ز جمله آیت هللا  هار تن از نمایندگان مرلد ا

 مدرس و دکتر مصدق

 جلس  وسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجاریه را  -17

 چگونه  شخر کرد؟

مرلد موسسان با ندق رضاخان  1304در آذر سال 

افتتاح شد و پد از شش روز بحه و گیت و گو ، 

رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلدنت 

 را در خانواده ی او موروثی اعال  کرد.

دوره ی نوینی اغاز سلطنت پهلوی که با آن ، -18

از غارت کشور  ا به دست بیگانگان آغاز  ی شود 

 به چه نا ی شهرت دارد؟

شهر  دارد.« استعمار نو» به   

شاه پس از رسیدن به سلطنت در ز ینه های رضا-19

 داخلی و خارجی به چه اقدا اتی دست زد؟

بازگشت به حکومت استبدادی  -اوف  

اد ارتش منظم ایر -ب  

احداث خط آهن سراسری  -   

اسکان عشایر  -د  

یک شکی کردن وباس ها و کشف حراب  -ه  

از جمله اقدا ات رضا شاه پس از رسیدن به  -20

بود آن را « بازگشت به حکو ت استبدادی» سلطنت 

 توضیح دهید؟
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وی از همان ابتدا کار ، به حذف شخصیت های 

 آزادی خواه،مستقی

نیوذ بیگانگان اقدا  کرد و شیوه و مخاوف با 

حکومت استبدادی و رای فردی را پیش گرفت . او 

به مرلد قانون گذاری و قانون اهمیت نمی دادو 

 تصمیما  فردی خود را به اجرا در می آورد.

ا  نظم در ایران در ز ان آوردن ارتچرابوجود-21

های اساسی انگلیس ها بود؟رضاشاه ازجمله برنا   

رکز قدر  سیاسی را در کشور ممکن تم -1زیرا، 

قیا  های مردمی را سرکوب می کرد  -2می ساخت 

، به عنوان تامین کننده ی اهداف مواقع ضروری-3

 نظامی انگلستان مورد استیاده قرار می گرفت

رضا شاه در راستای ایجادارتا  نظم دست به  -22

 چه اقدا اتی زد؟

رضا شاه نیروی سه گانه ارتش رابا هدایت 

 نو کردن ارتش انگلیسی ها به وجود آورد.به

ش قانون نظا  وظییه ی 1304پرداخت و در سال 

 عمومی را به تصویب رساند.

احداث خط آهن سراسری توسط رضا شاه کدا   -23

 بنادر را به هم  تصل  ی کرد؟

 بندر ترکمن را به بندر شاهپور متصی می کرد.

چه  هدف رضا شاه از احداث راه آهن سراسری-24

 بود؟

هدف آن ایراد راهی سراسری برای انتقال سریع 

 نیروهای انگلیسی از شمال به جنوب بود.

در دوره رضا شاه ،انگلیسی ها با استفاده  -25

از راه آهن سراسری ایران ، به کدا  اهداف خود 

 دست  ی یافتند؟

در صور  پیشروی روس ها ، انگلیسی ها با 

ند نیروهای خود استیاده از این راه می توانست
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را به سرعت به شمال بیرستد و مانع نیوذ آنها 

 به هندوستان شوند.

اسکان اجباری عشایر توسط رضا شاه با چه  -26

 هدفی صورت گرفت و چه پیا دهایی داشت؟

هدف آن ، مهار کردن نیروی رزمی عشایر بود. 

و این اقدا  ، از رونق دامداری کشور کاست 

نظر دامی به بیگانه  باعه شد که کشور ما از

 نیازمند شود.

رضا شاه پهلوی با چه نا ی به یک شکل کردن  -27

 لباس و کشف حجاب اقدا  کرد؟

 با نا  تمدن و ترددو مبارزه با کهنه پرستی

تجدد و کدا  اقدا  رضاشاه به نا  تمدن و  -28

و واکنا  رد   سلمان  بارزه با کهنه پرستی بود

؟ایران در برابر آن چه بود  

یک شکی کردن وباس ها و کشف حراب .مرد  مسلمان 

ایران در برابر این اقداما  دست به مقاومت 

زدند که از آن جمله باید از قیا  مرد  مسلمان 

مشهد در مسرد گوهر شاد نا  برد که در جریان 

، عده ی زیادی کشته و مرروح شدند.آن   

به تصور رضا شاه  هم ترین راه پیشرفت و  -29

ی کشور چه بود؟ توسعه  

 تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی بود.

پس از کدا  رویداد رضا شاه به  بارزه با  -30

 همه سنت های اسال ی پرداخت؟

پد از مسافر  به ترکیه و آشنایی با آتاتورد ، 

، به تقلید از او به رئید جمهور آن کشور 

 مبارزه با همه ی سنت های اسالمی پرداخت.
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ان سلطنت ، برای تضعیف در دور رضا شاه -13

چه دستوراتی را صادر کرد؟روحانیت واسال  ،  

دستور داد که روحانیون نیز وباس های -اوف

 مخصوص خود را کنار بگذارند 

دفتر خانه های شرعی تعدیی شدند -ب  

دخاوت روحانیون در مسائی اجتماعی اکیدا  - 

 ممنوع اعال  شد

از انرا  شد و عزاداری سیداوشهدا قدغن  -د

پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شد  جلوگیری 

 به عمی آمد.

شاه در دوران یگانه دشمن سرسخت و جدی رضا -32

به سلطنت رسیدن او که بود؟نخست وزیری و پس از  

 مدرس

چرا رضاشاه در صدد بر آ دآیت هللا  درس را  -33

 تبعید کند و به قتل وی اقدا  کند؟

ری جدی برای ادامه ی وجود مدرس در تهران خد

حکومت رضاشاه به حساب می آمد.از سوی دیگر ، 

رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند 

دیگر مخاویان ، بدون توجه به عکد اوعمی مرد  

 به راحتی از بین ببرد.

سرانجا  آیت هللا  درس چه شد؟ -34  

ماموران شهربانی به منزل این  1307در مهر ماه 

المقا  هرو  بردند و او را به خواف روحانی وا

تبعید کردند.مدرس سال ها در خواف زندانی بود 

پد از فراهم شدن زمینه ، وی را از سرانرا  

خواف به کاشمر بردند و پد از مد  کوتاهی ،در 

او را در همان جا مسمو  کردندو به  1316آذر 10

 شهاد  رساندند.
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انگلیسی ، چرا همز ان با آغازسلطنت رضاشاه -35

 ها تصمیم گرفتند کشور آلمان را تقویت کنند؟

تا کمی از مشکال  اقتصادی کشور یاد شده بکاهند 

و با این همکاری، مانع از افتادن آومانی ها 

 به دا  کمونیسم شوند.

توضیح دهید چرا رضاشاه سیاست گرایا به  -36

 آلمان را پیا گرفت؟

به از نظر انگلیسی ها ، بهترین راه مساعد  

آومان این بود که سیاستمداران انگلیسی به 

روسای کشورهای تحت سلده ی خویش دستور دهند تا 

امکان فعاویت های تراری و صنعتی آومان را در 

به همین دویی ، رضا این کشورها فراهم سازند ، 

شاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های 

 آومانی گشود.

واالت درس هشتمس  

که  یدوجنگ جهان انی سائل و  شکالت جهان   نی همتر-1

دو  فراهم کرد را ذکر  یجنگ جهان یرا برا نهیز 

؟دیکن  

صلح  یاز قرار دادها یو ناخشنود داریصلح ناپا-۱

ظهورحکومت -۴یبحران اقتصاد-۳ضعف جامعه ملی-۲یورسا

گرا یونظام یتک حزب یخودکامه  یاه  

 یها مانیبود؟پ داریناپا یصلح ورسا یها مانیچراپ-2

؟نکرد یاز دولت هارا راض یلی ذکور خ  

و  زیرآمیرا تحق یصلح ورسا مانیها که پ یآومان

 ای رییدانستند،ازهمان ابتدا درصددتغ یناعادالنه م

 وغوآن برآمدند

 یریآن را درجلوگ یعوا ل ضعف جا عه  لل و ناتوان-3

؟دیکن انیدو  ب یازجنگ جهان  

ه حی و فصی ملی که به منظور کمک ب یجامعه  -۱

دووت  انیو جنگ م یاز دشمن یریاختالفا  کشورها و جلوگ

 نیتحقق ا یبرا یها به وجود امده بود،از قدر  کاف

الز   ییضمانت اجرا ماتشیاهداف برخوردار نبود و تصم
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نهاد  نیاز کشورها درا یحضورنداشتن برخ-۲را نداشت

که  کایآن داشت.آمر یدرناکام ینقش مهم یاوملل نیب

آن  تیجامعه ملی را داده بودبه عضو دیتاس شنهادیخودپ

 تیعضو ینهادجهان نیدرا زین یامد،شورویدرن

داشتندباخرو  از آن  تیو ژاپن هم که عضو افت،آومانین

جامعه ملی شدند شتریب یاعتبار یموجب ب . 

ه دولت ها ب یبرخ یچراجا عه  لل در قابل تهاجم نظا 4

 کردنجز حکو  دوجنگ، انیدرفاصله   گرید یکشورها

نتوانست انجا  دهد؟ یگریاقدا   وثر د  

حضورنداشتن -۲الز  را نداشت ییضمانت اجرا ماتشیتصم-۱

مانند  یاوملل نینهاد ب نیکشورها درا یبرخ

،ژاپن و آومان یکا،شورویآمر  

 یدرجا عه  تیلغوعضو ای تیکدا  کشورهاباعد  عضو-5

 یاصله درف یالملل نینهاد ب نیا یاعتبار ی لل باعث ب

شدند؟ یدوجنگ جهان  

و آومان  امدندیآن درن تیبه عضو یو شورو کایآمر

 ینهاد جهان نیا یاعتبار یوژاپن باخرو  از آن باعه ب

 .شدند

از  سائل  هم جهان و به خصوص اروپا دردوران  یکی-6

او  چه بود؟ یپس از جنگ جهان  

رونق و رفاه  رادیاز جنگ وا یناش یها یرانیو یبازساز

.بود یاداقتص  

 یاز کشورها  انندانگلستان پس از جنگ جهان یچرابرخ-7

نشدند؟ یاو  دچاربحران اقتصاد  

منابع و ثرو  مستعمرا  یبه اتکا  

او  باچه بحران  یپس از جنگ جهان ییاروپا یکشورها-8

  واجه شدند؟ یاقتصاد یها

 رکود و تور 

او   یپس ازجنگ جهان یسالها نیچراآلمان درنخست-9

داشت؟ یمیوخ یاقتصاد طیشرا  

حاصی از جنگ،مستعمراتش را  یها یعالوه برخراب رایز

.شده بود نیازدست داده و محکو  به پرداخت غرامت سنگ  
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در  ییربسزایاو  تاث یکدا  عا ل بعداز جنگ جهان-10

به خصوص در  یکتاتورید یکار آ دن حکو ت ها یرو

داشت؟ ی رکز یاروپا  

یمسائی ومشکال  اقتصاد  

قدرت را  یوچگونه در شورو یکس ن،چهیاز  رگ لن پس-11

 دردست گرفت؟

 بیست،رقیحزب کمون رکیین،دبیژورف استاو

(راازسرراه برداشت و قدر  را یقدرتمندخود)تروتسک

.به دست گرفت یدرشورو  

خود،چگونه گا   یاسیس تی وقع میباتحک نیاستال-12

نهاد؟ یکتاتوریردیدر س  

 ، شمندانیاند ، یمیقد یها کیاز بلشور یادیاو عده ز

هاو مرد   پلما یست،دیحزب کمون یارتش،اعضا افسران

به  کردندیم امخاویتیراکه دربرابر اومقاومت  یعاد

در  یکاراجبار یاردوگاه ها ابهیمرگ محکو  کرد و 

از آنرا بازنگشتند چگاهیفرستادکه ه یبریس . 

 یاقتصاد یکدا  برنا ه ها یبااجرا نیحکو ت استال-13

؟جادکردیا یدرشورو یریچشمگ روتحو ییتغ ینگو فره  

بود که باقدر  و  یکردن مزارع کشاورز یطرح اشتراک-۱

شدن  یرا باهدف صنعت یبرنامه ا-۲ارآغازشدیخشونت بس

.کشوربه اجرا دراورد عیسر  

 ییکاالها دچهیبرتول نیاستال یصنعت یاساس برنا ه -14

داشت؟ یجیبودوچه نتا  

 هیسرما یکاالها دیبرتوو نیاستاو یاساس برنامه صنعت

 نیا یاستوار بود.بااجرا یجنگ یو سالح ها یا

زغال  ،فوالدو،نیت،برقیآال  صنعت نیماش دی،تووبرنامه

افتی شیافزا یسنگ به طرز فوق اوعاده ا . 

به دنبا  چه بود؟ یخارج یدرعرصه  نیحکو ت استال-15  

 نیکشورها وسرزم یبه دنبال گسترش مرزها و تسلط بربرخ

.بود یشرق یاروپا یها  

عد  تجاوز  مانیباکدا  کشورپ۱۹۳۹درسا  نیاستال-16

 ا ضاکرد؟

و آومان  یشورو انیکه م یو دشمن یاعتماد یباوجود ب

.عد  تراور امضاکردند مانیوجودداشت،دوکشورباهم پ  
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او  باچه  یپس از جنگ جهان یدرسالها ایتالیکشورا-17

  واجه شد؟ ی شکالت

.یکارگر یها یعتصاب و ناآرامو ا یکاریتور ،ب  

قدرت را بدست گرفت؟ ایتالیچگونه درا ینی وسول-18  

مشکال   توانستینم ایتاویمشروطه ا ی ون حکومت پادشاه

به نا   یاستمداریرا حی و فصی کند،روزنامه نگار و س

 ستیموسو  به فاش یکه رهبرحزب کو ک ینیتوموسوویبن

آن کشور به دست بود،ازفرصت استیاده کرد وقدر  را در 

.گرفت  

بودند؟ یها چگونه گروه ستیفاش-19  

 خواستندیبودندکه م یافراط یگرا یمل یها گروه ستیفاش

 ایتاویدرا یقدرتمند و متمرکز یدووت تک حزب

 یارزش و اعتبار یو دموکراس یآزاد یوبرا رادکنندیا

.قائی نبودند  

 و چرا ییهاچه گرو قیتشو ابهیتالیا پادشاه-20

  نصوب کردند؟ یریرابه نخست وز ینی وسول

 رایز . انیداران و ندام نی،زمعیصاحبان صنا قیبه تشو

.مقتدربودند یدووت خواستار  

درانتخابات  جلس،دست به  یروزیپس از پ ینی وسول -21

؟دز یچه اقدا ات  

را  ب،قدر یبردن احزاب رق نیباازب یدرمد  کوتاه-۱

 او-۲دینامرهبر یکردوخودرا دو ه به معنا کپار هی

و  یارتباط جمع ییبه کمک وسا کتاتورهاید ریساون همچ

گوناگون،مرد  را تحت نظار  و  یغاتیتبل یشگردها

سازمان  کیبااستیاده از-۳حکومت درآورد کامیمراقبت 

.به سرکوب معترضان و مخاویان پرداخت یسیو پل یتیامن  

خود عمل کرد؟ یاز وعده ها کیبه کدا  ینی وسول-22  

دادن به اعتصاب ها انیو تور  و پا یکاریکاهش ب  

را درسر  یچه افکار ینی وسول یدرُبعد روابط خارج -23

پروراند؟ ی   

ر  باستان و تسلط  یامپراتور یدوباره  یایاح یسودا

.پروراند یدرسرم قارایوشمال آفر ترانهیمد یایبردر  
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 یا پراتور یدوباره  یایاح یدر راستا ینی وسول -24

 قایو شما  آفر ترانهی د یایتسلط بر درر  باستان و 

انجا  داد؟ یاقدا  چه ،  

.قایدرآفر یوپیبه ات یتراوزنظام  

 یاو  چه حکو ت یالملل نیجنگ ب یپس از خاتمه -25

ها از آن ناخشنود  یدرآلمان شکل گرفت و چرا آلمان

 بودند؟

از  یاریبس رایدرآومان شکی گرفت.ز یجمهور یحکومت

 مانیپ یمت به خاطرامضاحکو نیها ازا یآومان

ناخشنود  یکاریو گسترش رکود وب یزورسایرآمیتحق

.بودند  

حزب بود؟ تلررهبرکدا یه-26  

یناز  

،برچه به قدرت دنیرس ی،برایرهبرحزب ناز لتریه-27

کرد؟ی  دیتاک ی سائل  

مشکال  آومان رابه همراه راه حی  اریو حرار  بس باشور

 دغروریو ترد یرساو مانیو بروغوپ دادیم حیآن توض یها

.کردیدمیتاک یو اقتدار مل  

بودند و شعار آنهاچه بود؟ یها چه گروه یناز-28  

و  یافراط یانیگرا یها،مل ستیها همچون فاش یناز

 ریآنان که تاث یاز شعارها یکینژادپرست بودند و 

.(بوددارشویگذاشت،شعار)آومان بها یبرآومان یرومندین  

 لیتلرباتمایبات  جلس،هانتخاهادریناز تی وفقپس از-29

صدراعظم آلمان شد؟ یچه کسان  

.دار و افسران ارتش نیزم ع،اشرافیصاحبان صنا  

 یچه اقدا ات یبه  قا  صدراعظم دنیاز رس تلرپسیه-30

؟انجا  داد  

رادرکشور برقرار  یتک حزب یکتاتوریاونظا  د-۱

به جز حزب  یاسیس یتما  حزب ها-۲شواخوندیکردوخود راپ

از  یدووت یو سازمان ها یسیپل یروین منحی و یناز

 یداخل تیامن تیمسئوو-۳شدند یپاکساز یرنازیافرادغ

موسو  به  یمخوف یمخی دیپل زمانسا یبرعهده 

 یبرا یکار اجبار یاردوگاه ها-۴)گشتاپو(قرارگرفت

.دیمخاویان به پا گرد  
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ها پس از به دست گرفتن ز ا  ا ور و  یو ناز تلریه-31

 تحو  کردن اقتصاد آلمان چه  یبرا یلغوقرارداد ورسا

انجا  دادند؟ یاقدا ات  

 یاز جاده ها و راه آهن،بنا یعیوس یساخت شبکه 

بزرگ بخصوص  یکارخانه ها یو راه انداز یموسسا  عموم

که  دبو یو اقتصاد یعمران یازجمله طرح ها یحاتیتسل

 انیدرآومان پا یکاریانرا  گرف و به بحران رکود وب

.داد  

انجا  داد؟ یچه اقدا ات یدر ُبعدنظا  رتلیه-32  

را گسترش داد و به سالح ها و  ینظام ال یارتش و تشک

.مرهزکرد یجنگ ی شرفتهیپ یها یفناور  

انجا  داد؟ یچه اقدا ات یدرُبعد روابط خارج تلریه-33  

 یدوجانبه و  ندجانبه با برخ یها مانیعالوه بربستن پ

و  ینه سرحدتوسعه طلبا یکشورها،دست به اقدامها

.زدند ینیسرزم  

 یبدست آوردن فضا یبرا تلر،آلمانیه ی دهیبه عق-34

را  ییها نیسرزم دیباانجا  دهد؟ یکار دچهیبا یاتیح

 دراروپا فتح کند

   چه بود؟۱۹دو  قرن ی مهیها درن یاقدا  ژاپن-35

محکم مبادر  به انرا  اصالحا   یباعز  و اراده ا

.دندکر یغرب دیو اخذتمدن جد یاساس  

توسط  یغرب دیتمدن جد و اخذ یانجا  اصالحات اساس-36

  عروف شد؟ ی  به چه نا ۱۹دو  قرن ی مهیهادرن یژاپن

.یریانقالب م  

درژاپن چه بود؟ یجیانقالب   یا دهایپ-37  

 . متحول شد یفرهنگو ی،اجتماعیاسیژاپن به وحاظ س

مشروطه زما  امور  ید،حکومتیجد یدر ار وب قانون اساس

 یتوسعه  ریکشور رابه سرعت درمس نیست گرفت وارا بد

کرد. تیهدا یوتحول اقتصادکشاورز یصنعت  

  به ۲۰ یسده  یتحوال ،ژاپن درابتدا نیا ی رهیدرنت

 شیدرپ یتهاجم یخارج استیشدوس ییتبد رومندین یکشور

 گرفت

. 
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چه  هیقدرتمند روس یژاپن بر ا پراتور یروزیپ-38

آنان داشت؟ یبرا ییا دهایپ  

کشورها  گریها را در حمله به د یوجسار  ژاپن زهیانگ

.کرد تیتقو  

 یو جسارت ژاپن زهیژاپن برکدا  کشور انگ یروزیپ-39

کرد؟ تیکشورها تقو گریها رادر حمله به د  

هیقدرتمند روس یامپراتور  

وست؟یاو  به کدا  گروه پ یژاپن درجنگ جهان-40  

مثله اتیاق  

 استیس تیهدا انی ،نظایدو جنگ جهان یچرا درفاصله -41

گرفتند و درجهت  ارخودیژاپن را دراخت یو خارج یداخل

سوق دادند؟ ینظا  یتوسعه طلب  

 ون اقتصاد ژاپن وابسته به واردا  مواد خا  

 یانوردیو در ینظام اقدر کشور ب نیا یبود،رشدصنعت

.داشت یارتباط تنگاتنگ  

 استیس تیهدا یچه کسان ،یدو جنگ جهان یدر فاصله -42

ارخودگرفتند؟یژاپن را دراخت یو خارج یخلدا  

.انینظام  

چه  یدوجنگ جهان یبرژاپن درفاصله  انیتسلط نظا -43

به همراه داشت؟ ییا دهایپ  

 یوشکرکش نیازجمله   هیهمسا یآنها به کشورها

ملی خار  شدند وبه همراه آومان و  یکردند،ازجامعه 

.محور را شکی دادند یکشورها ایتاویا  

شکل گرفت؟ یی حورباحضورچه کشورها یکشورها-44  

ایتاویژاپن،آومان و ا  

دو  چگونه آغازشد؟ یجنگ جهان-45  

ارتش آومان برق آسا به وهستان ۱۹۳۹در اول سپتامبر

کشور را تصرف  نیا یغرب ی مهیبرد و ن ورشی

 نیکرد.بالفاصله انگلستان و فرانسه که به عنوان متیق

.دشناخته شدندبه آومان اعالن جنگ کردن  

دو   یباحمله به کدا  کشور وارد جنگ جهان ایتالیا-46

 شد؟

.باحمله به فرانسه واردجنگ شد  
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 یسیاز انگل یچه درخواست سیپس از فتح پار تلریه-47

 ها کرد؟

.شوند میها خواست که تسل یسیازانگل  

 بارزه با  یانگلستان،برا دیجد ریوز ل،نخستیچرچ-48

به کارگرفت؟ یا وهیش تلرچهیه  

مرد  کشورش را  رگذاریو تاث جیقاطع،مه یها ینرانباسخ

.ها فراخواند یبه مقابه باناز  

دو  چگونه بود؟ یدرجنگ جهان سینبردآلمان و انگل-49  

دوکشور در  انیم ایردریو ز ایدرهوا، در یدینبردشد

ماه به بمباران  نیآومان  ند ییهوا یرویگرفت و ن

 یداریپا ها سخت یسیانگلستان پرداخت اما انگل دیشد

.به آن زدند ینیسنگ یکردند و ضربه   

دو  صحنه  یدرجنگ جهان قایچگونه سرتاسرشما  آفر-50

 کارزار شد؟

.قایبه شمال افر یآومانو ییایتاویا یروهایباتهاجم ن  

 تلررابهیغرب،ه یبن بست جنگ با انگلستان در جبهه -51

واداشت؟ یچه کار  

 درشرق یگرید یرا واداشت که  جبهه  تلریه

 مانیگرفتن پ دهیبا ناد یرو، ارتش ناز نید،ازایبگشا

کشور که  نیتوفان آسا به خاد ا ،یعد  تراوز به شورو

.طرف مانده بود،هرو  برد یتا آن زمان درجنگ ب  

چگونه  تلریه یروهایبان نیبرخورد ارتا استال -52

 بود؟

شده بود،ضربا  و تلیا   ریکه غافلگ نیارتش استاو

 شیمسکو پ یکیها تا نزد یشدو آومانرا متحمی  ینیسنگ

رفتند،اما روس ها به خود آمدند و سرسختانه به 

.مقاومت پرداختند  

 یروهاین یشرویها پ یباعث شد شورو یچه عوا ل-53

راآغاز کنند؟ یرا  توقف وحمالت  تقابل یآلمان  

زودهنگا  زمستان و کمک  یاز سرما یریآنان با بهره گ

که از  کایانگلستان و آمر یحاتیو تسل یتدارکات یها

 یروهاین یشروید،پیرسیبه آنها م رانیخاد ا قیطر

.راآغاز کردند یقابلرا متوقف و حمال  مت یآومان  
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 ایتالیآلمان و ا یارتا ها یتازهاهمگا  با تاخت و-54

ژاپن دست به چه  یروهایقا،نیو شما  آفر دراروپا

زدند؟ یاقدا ات  

در شرق و جنوب  یگسترده ا ینظام ا یاقدا  به عمل

را به  یاریبس ریها و جزا نیکردند و سرزم ایاس یشرق

.خود درآوردند ریتسخ  

دو  تاقبل از حمله  یدرقبا  جنگ جهانکایآ ر استیس-55

در پر  هاربر چه بود؟ کایها به ناوگان آ ر یژاپن  

طرف بود اما  یدرجنگ ب یتاآن زمان به طور رسم کایآمر

 ، یماو یرانسه کمک هاحال به انگلستان و ف نیدرع

.کردیم یزاتیو تره یتدارکات  

وارد جنگ  نیبه نفع  تفق کایپس از کدا  واقعه،آ ر-56

دو  شد؟ یجهان  

در)پرل هاربر(کایبه ناوگان آمرها یژاپن یحمله از پد  

به  ییا دهایدو  چه پ یبه جنگ جهان کایورودآ ر-57

 دنبا  داشت؟

در برابر  یقدرتمند یبه جنگ،جبهه  کایباورود آمر

 نیمحور شکی گرفت و اوضاع را به سود متیق یکشورها

و توان  هیروح نکیمتیق که ا یروهای.نردادییتغ

را در شمال  یبودند،حمال  متقابل داکردهیپ یدو ندان

محور اغاز کردند و به  یارتش ها هیاعلو اروپ قایآفر

ارا  و جنوب  انوسی.دراقافتندیدست  یبزرگ یها تیموفق

نبردمهم  نیدر  ند ییکایامر یروهاین زین ایاس یشرق

.ها را شکست دادند و عقب راندند یژاپن  

   چه بود؟۱۹۴۳درسا  نی تفق ینظا  یها تی وفق-85

ها و  نیاز سرزم یاریبه زانو درامد و بس ایتاویا

 یمحور پاکساز یروهایشرق اروپا از ن یکشورها

خاد شدن در ادهیبا پ نیمتیق یروهایشد.درسال بعد،ن

 تلریو ه یکشور،کمر آومان ناز نیفرانسه و ازادکردن ا

.را شکستند  

شد؟ تلرچهیسرانجا  ه-59  

آشیته حال  تلر  یه ،نیبه برو یشورو یروهایباورود ن

.کرد یخودکش  

 



68 
 

دادگاه نورنبرگ چه بود؟ -60  

 ییدو  تشک یدادگاه که پد از جنگ جهان نیدرا

مان بعنوان از فرماندهان و سران حکومت آو یشد،تعداد

.محاکمه و مرازا  شدند یجنگ تکاریجنا  

دو  چه شد؟ یسرنوشت کشور آلمان پس از جنگ جهان-61  

 زین ییکایو آمر یسیانگل یروهایو ن یبخش شرق یشورو

.اومان را اشغال کردند یبخش غرب  

د؟یرس انیدو  چگونه به پا یجنگ جهان-62  

 یکو ناگاسا مایروشیدو شهر ه ییکایامر یماهایهواپ

بودند با بمب  یرنظامیغ تیژاپن را که مسکون از جمع

 یتراژد نیدو  باا ینابود کردند تاجنگ جهان یاتم یها

.رسد انیوحشتناد به پا  

  د؟یدو  را ذکر کن یجنگ جهان جیآثار و نتا -63

جنگ کشته  نینیر انسان براثرا ونیلیم۵۰تا۴۰ حدود

از  شیجنگ ب نیها درا یشدند.تلیا  روس ها و اومان

 یو برخ ییاروپا یاز کشورها یاریملت ها بود.بس ریسا

به شد  صدمه  زین ایاس یجنوب شرق یاز کشورها

 یو اختالل ها ی،آوارگیمسر یها یماری،بی.گرسنگدندید

از جنگ بود که  یناش یها بتیمص گرید یو روان یروح

.ازمرد  جهان را سخت ازار داد یاریبس  

دو  چه بود؟  یجهاندرقبا  جنگ  رانیا استیس -64  

.کرد یطرف یاعالن ب رانیدووت ا  

 یو المان در استانه شروا جنگ جهان رانیروابط ا-65

 دو  چگونه بود؟ 

با  یگسترده ا یدرآن زمان کشور ما روابط بازرگان

( یها نیاز کارشناسان)تکنس یادیاومان داشت و تعداد ز

.مشغول کار بودند رانیدر ا یاومان  

دو  اعتراض حکو ت  یجنگ جهان انیرجرد یچه عا ل -66

 قیاز طر رانیو باعث شد که ا ختیرضاشاه را برانگ

به تجارتا با المان ادا ه دهد؟ یشورو  

از دادو ستد اومان  یریجلوگ یانگلستان برا یتالش ها

.طرف یب یبا کشورها  

 



69 
 

 یشورو گرید کباری،یبه شورو تلریه یچرا با حمله  -67

ا  تحد شدند؟  هنی  هیو انگلستان عل  

از  ،حیاظتیبه خاد کشور شورو یهرو  ارتش ناز یدر پ

 رانیمنابع نیت باکو براس روس ها و منابع نیت جنوب ا

خاد  گرید ی.ازسوافتی یاتیح تیها اهم یسیانگل یبرا

 یرساندن کمک ها یبرا ریمس نیمتناسب تر رانیا

.بود یشورو یروهایبه ن نیمتیق یو تدارکات یحاتیتسل  

 انیدرجر سیو انگل یتوسط شورو رانیلت تصرف اع -68

دو  چه بود؟ یجنگ جهان  

 رانیا یبه سو یارتش آومان درخاد شورو کهیدرحاو

و انگلستان از حکومت  یشورو یها ،دووتکردیم یشرویپ

 هیها را اخرا  و عل یتقاضا کردند که آومان رانیا

دست به اقدا  خصمانه بزند، ون حکومت رضاشاه  تلریه

و  یشورو یروهای،ننکرد یدرخواست توجه نیا به

 رانیاز شمال و جنوب به ا۱۳۲۰وریانگلستان در سو  شهر

نکرد و به  یمقاومت  ندان رانیهرو  اوردند.ارتش ا

.شد میسرعت تسل  

 یها رویتوسط ن رانیسرنوشت رضا شاه پس از اشغا  ا-69

چه شد؟ نی تفق  

 یریاره گرضا شاه به نیع پسرش محمد رضا از سلدنت کن

دیمور رهیکرد،و به جز هند  انوسیاق یجنوب غربدر 

شد دیتبع  

که از  ییتوافق ها ی هیدو  بر پا یپس از جنگ جهان-70

 یماتیصورت گرفته بود چه تصم نیسران  تفق انی  ایپ

 اتخاذ شد؟ 

 یشرق یخود را بر اروپا ینظام یاسیتسلط س یشورو

 میتقس یربو غ یبه دو بخش شرق زین آومان.برقرار کرد

متیق یدووت ها ریو سا یشرق مهیشد؛ روس ها ن  

خود گرفتند یآن را تحت سلده  یغرب ی مهین  

 یساز ان سیدر کدا  شهر در خصوص تاس نیسران  تفق-72

دند؟یبا عنوان  لل  تحد  به توافق رس یجهان  

کایآمر سکویسان فرانس    

ساز ان  لل چه بود؟ سیهدف از تاس-72  

.کشورها را عهده دار شود انیم یمکارصلح و ه تیمسئوو  
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دو  در جهان  یپس از جنگ جهان کایو آ ر ینقا شورو-73

درآ د؟  یبه چ صورت  

 یو نظام ی،اقتصادیاسیقدر  س یبه اتکا کایآمر

 یدارا یکشور ها ایجهان غرب  یخود رهبر ی ندهیفزا

بلود غرب( را بر عهده گرفت. ) یدار هینظا  سرما

.)بلود شرق( شد یستیکمون یور هارهبر کش زین یشورو  

 تفق در  یقدرت ها گریبا د یو وحدت شورو یهمکار-74

بود؟  یدو  به چه واسطه ا یز ان جنگ جهان  

دشمن مشتردضرور  مقابله با یبه واسده   

صور  گرفته بود سمیو ناز سمیفاش یعنی  

جنگ سرد چگونه آغاز شد؟ -75  

متیق در زمان  یقدر  ها گریبا د یو وحد  شورو یهمکار

ضرور  مقابله با دشمن یدو  به واسده  یجنگ جهان  

صور  گرفته بود سمیو ناز سمیفاش یعنی مشترد  

 یاعتماد یرفتن دشمن مشترد، رقابت و ب انیاز م با

یاقمار یو کشور ها یشورو انیم   

آن تیتحت حما یو کشور ها کایسو و آمر کیاز  آن  

و  نیبرو ارویدر گرفت و تا سقوط د گرید یسو از

دوره از  نی. اافتیادامه  سمینظا  کمون یفروپاش

.عصر به جنگ سرد معروف شده است خیتار  

  آغاز شد؟ یچه کسان انیجنگ سرد   -76

 کایسو و آمر کیآن از  یاقمار یو کشور ها یشورو انیم

.گرید یآن از سو تیتحت حما یو کشور ها  

  افت؟یادا ه  یجنگ سرد چه تا ز ان-77

.سمینظا  کمون یو فروپاش نیبرو واریوط دتا سق  

 یو کشور ها یو شورو کایدر دوران جنگ سرد،آ ر-78

پرداختند؟  ییارویبه رو یبلوک غرب و شرق از چه طرف

،یو علم یحاتیتسل یمسابقه  قیاز طر  

مانند  ینظامیاسیس یها مانیاتحاد ها و پ یبرقرار

 یتصاداق یو رقابت ها دیشد یغاتیناتو و ورشوجنگ تبل

 ینظام میپرداختند و از برخورد مستق ییارویبه رو

.اجتناب کردند گریکدی  
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کشور  یو صنعت یاقتصاد عی وجب رشد سر یچه عوا ل-79

دو  شد؟ یپس از جنگ جهان یسا  هادر یغرب یاروپا یها  

درنگ با کار  یجنگ،ب انیپاپد از یغرب یاروپا یکشورها

انرا  اصالحا  موثر و هوشمندانه،  یزیسخت، برنامه ر

 کا،یاز آمر یاقتصاد یکمک ها افتیو در یاجتماع

رشد و  ریرا آغاز کردند و به سرعت در مس یبازساز

.قرار گرفتند یو اقتصاد ی،فناوریرونق علم  

دو  چه بود؟ یجنگ جهان یاسیس ا دیپ-80  

آزاد و  یکرد و حکومت ها دایتوسعه پ ینظر دمکراس از

.افتیگسترش  یمردم  

دو  به اشغا  کدا   یپس از شکست در جنگ جهانژاپن،-81

 کشور درآ د؟ 

کایآمر  

ژاپن  یو صنعت یاقتصاد عی وجب رشد سر یچه عوا ل-82

دو  شد؟  یپس از جنگ جهان یدر سا  ها  

را یکشور،دموکراس نیادیجد یاساس قانون  

امپراتور و  اریرا از اخت یاسیو قدر  س تیتقو

منتخب  ندگانینما خار  کرد. و به یفرماندهان نظام

 قیدق یزیو برنامه ر یها با سخت کوش یملت سپرد،ژاپن

در جهان  یاقتصاد شرویقدر  پ نیبه صور  موفق تر

.درآمدند  

شد؟ سیچگونه تاس نیخلق چ یجمهور-83  

 انیم نیدر   یشدن ژاپن،جنگ داخل میاز شکست و تسل پد

.افتیها شد   ستیو کمون انیگرا یمل  

ها  ستیاز کمون یو شورو انیگرا یاز مل کایآمر

 یها به رهبر ستی.سر انرا  کمونکردندیم یبانیپشت

را  نیخلق   یشدند،و جمهور روزیگراها پ یمانو بر مل

.کردند دیتاس  

 یکسچه یبه رهبر ی ل یدر هندوستان، حزب کنگره -84

ستقال  کا ل هند از انگلستان شد؟خواستار ا  

یمهاتما گاند  

دو  بر در  یپس از جنگ جهان یلباستقال  ط یجنبا ها-85

 کدا   ناطق سربرآوردند؟ 

.قایآفر یو قاره  ایآس یدر جنوب شرق  
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در کدا  کشور، دولت فرانسه تالش کرد با استفاده -86

آن کشور را  یجنبا استقال  خواه ینظا  یها رویاز ن

 سرکوب کند؟ 

ریاورزا  

و جهان  انهیخاور   ی هم  نطقه  لیاز  سا یکی-87

  ست؟ی  اسال  چ۲۰ ی  در سده اسال

غاصب  میرژ دیو تاس نیمسلمان فلسد کشور اشغال

ییاسرائ  

بالفور چه  هی  با صدور اعال ۱۹۱۷انگلستان در سا  -88

رو اعال  کرد؟  ی سائل  

باویور نظر  هی  با صدور اعالم۱۹۱۷انگلستان در سال 

اعال   نیدر فلسد یهودی نیسرزم رادیمساعد خود را با ا

 کرد

پس  یدر سا  ها نیانگلستان بر فلسط تیدوران قمو -89

داشت؟ ییها ا دیاو  چه پ یاز جنگ جهان  

 دیکشور مهاجر  کردند و با خر نیب ا یشتریب انیهودی

بر اقتصاد آنرا مسلط شدن عیوس یها نیو تصرف زم   

چگونه شکل گرفت؟ لیاسرائ ستیونیدولت صه -90   

 نیسرزم میتقس ادشنهیاز آنکه سازمان ملی متحد پ پد

کرد،دووت  بیرا تصو یو عرب یهودیبه دو کشور  نیفلسد

.شکی گرفت ییاسرائ ستیونیصه  

از  ایخو نیسرز  یآزاد یبرا نی بارزه  رد  فلسط -91

آغاز شد؟ یها از چه ز ان ستیونیصه  

ییدووت اسرائ ییتشک با   

چه  لیدولت اسرائ لیعکس العمل اعراب نسبت به تشک -92

 بود؟ 

در  هیعرب مثی مصر،اردن و سور یاز کشور ها یبرخ

 یغرب یکه توسط دووت ها ییبا اسرائ انینیفلسد تیحما

وارد جنگ  شدیم یبانیو انگلستان پشت کایبه خصوص آمر

عرب  یدووت ها یشدند اّما شکست خوردند. پد از آن برخ

.افتندی یستیونیصه میبه مذاکره و سازش با رژ ییتما  
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کشور عرب و  سلمان که با  کیمهور ج سیرئ نینخست -93

صلح ا ضاء کرد که  مانیپ لیبا اسرائ کایوساطت آ ر

 بود؟ 

جمهور مصر دیانور سادا  رئ  

که به روند سازش  نیفلسط بخایساز ان آزاد سیرئ -94

که بود؟  وستیپ لیبا اسرائ  

عرفا  اسری  

واالت درس نهمس  

 است نادرست کیو کدا   درست ریاز جمالت ز کیکدا   دی شخر کن

اوف(کمبود و گرانی مواد غذایی به ویژه نان در زمان جنگ 

 غلطض های خیابانی در تهران شد. جهانی دو ، موجب اعترا
دن سپهبد رز  آرا، در مقا  نخست وزیر، از سیاست ملی ش ب(

 غلطصنعت نیت جانب داری کرد. 
       ( در زمان محمدشاه امتیاز کشف نیت به انگلید واگذار شد.  

          صحیح

ه شد.                       د( اووین خط وووۀ نیت به بوشهر کشید

 غلط

مرداد زاهدی نخست وزیر شد.                        28ه( پد از کودتای 

 غلط

های مذهبی انرا  و( نهضت ملی شدن نیت فقط با اتحاد گروه

       صحیح شد.  

 ایران را اشغال کردند.   1320ر( نیروهای محور در سال 

 غلط

  دیرا پر کن یخال یجاها دیبا توجه به آنچه آ وخته ا

رفت و گسترش صنعت در............سال اخیر، با پیشاوف( 

............به عنوان مهم ترین منبع تأمین انرژی اهمیت 

           یکصد و پنجاه ، نفت فوق اوعاده ای یافت.
کشف و استخرا  نیت و ، امتیاز در زمان مظیراودین شاه( ب

سی به ........سال به یک سرمایه دار انگلیگاز به مد 

   ویلیا  ناکس دارسی،  60نا ............واگذار شد.  
............علیه های ضد استعماری مرد  پیروزی جنبش( پ

.............تأثیر بسزایی بر خیزش ملت عنوان انگلستان به

 استعمار پیرهندوستان،  ایران داشته است.

اعه شد که  (دفاع مندقی و مستدل مصدق و وکالی حقوقی ایران ب

 به سود کشور ما ر ی داد. ...........سپد. و ............

 شورای ا نیت ساز ان  لل  تحد، دیوان بین المللی الهه

 .............. اعدا  شد.آرا به دستسپهبد رز  ث(
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      طهماسبی            خلیل

... عضو جبهۀ ملی .........شانزدهم اقلیتی از ( در مرلد 

 ............. با قرارداد اوحاقی مخاویت کردند.به رهبری

  صدق             -نمایندگان

........ ، شاه فقط بر ...1332تا  1320های چ( در فاصلۀ سال

 ارتا مسلط بود.

......... حیر .در ایران در مندقۀ ح( نخستین حلقۀ  اه نیت 

   سجدسلیمان  شد.

........... دو رویداد مهم در تاریخ نهضت ملی شدن نیت وت( 

        رداد 28کودتای   رود.ایران بشمار می

ن،............. اری و اتحاد رهبراتیر همک 30د( پد از قیا  

اندر کار نهضت ملی شدن نیت از های دست........... و گروهو 

 احزاب-هاخصیتش  بین رفت.

 

 گزینۀ  ناسب را انتخاب کنید

 ترین مانع بر سر راه ملی شدن نیت  ه بود؟اوف( مهم

 ( محمدرضاشاه                2( انگلید                1

 آرا( حاجعلی رز 4 ( آمریکا               3

ب( در  ه تاریخی مرلد شورای ملی، ملی شدن صنعت نیت را 

 تصویب کرد؟

 اسیند                 29( 2اسیند               23( 1

 اسیند 16( 4              اسفند 24( 3

پ( مهدی بازرگان با هیئتی به کدا  شهر سیر کرد تا مراکز 

 ایران را آزاد کند؟

 ( خوزستان                2  ( زاهدان              1

 ( ایال 4     ( بوشهر            3

 مرداد حاصی توافق کدا  دو کشور بود؟ 28دتای  ( طراحی کو

 انگلید       -( هلند2انگلیس         -( آ ریکا1

 هلند-( فرانسه4آمریکا         -( فرانسه3

ث( در  ه ساوی دکتر مصدق از محمدرضاشاه خواست تا ارتش را 

 تحویی دووت دهد؟

1 )1330                  2 )1331                

3 )1329                  4 )1333 

کدا  نخست وزیر ایران، طی موافقت نامه ای،  امتیاز نیت ( 

 شمال را به شوروی واگذار کرد؟
             ساعد( 2             محمد مصدق( 1

 رز  آرا( 4             احمد قوا ( 3

نمایندگان مخاوف قرارداد اوحاقی در مرلد شانزدهم،  ه ( چ

 نهاد کردند؟طرحی را پیش
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                 ممنوعیت دووت برای مذاکره در مورد نیت  ( 1

      وغو قرارداد اوحاقی ( 2

        مخاویت با قراردادهای نیت جنوب و شمال کشور ( 3

  لی شدن صنعت نفت ایران( 4

............با فضی هللا زاهدی، مقدما  اجرای ح(با مالقا 

 کودتا فراهم شد.
            نورمن شوارتسکف( 2             پهلویاشرف ( 1

 محمد رضا شاه( 4          أ ور ویژه سیا( 3

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

اوف( در دوره قاجار امتیاز نیت ایران به  ه کسی واگذار 

 دارسیناکسویلیا   شد؟

  ب( موازنۀ منیی یعنی  ه؟

 های سودجو.ولتیعنی ایستادگی در برابر ا تیازخواهی د

 

 پ( قرارداد اوحاقی بین  ه کسانی تدوین و امضاء شد؟

 عباسقلی گلشاییان و نویل َگس

 

   (  ه کسی از طرح ملی شدن نیت حمایت همه جانبه کرد؟

 ابوالقاسم کاشانیسید هللا آیت

 

های انگلستان  ه اقدامی ث( دووت مصدق برای مقابله با تحریم

 ن نفت را اجرا کرداقتصاد بدو انرا  داد؟

 

 ه عواملی اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نیت و تسلط بر (  

 آن را بیش از گذشته برای سیاستمداران قدرتمند آشکار ساخت؟

 جنگ های جهانی او  و دو 

 
فعاویت انگلیسی ها برای یافتن منابع نیت در کدا  مندقه ( چ

 در  نطقه  سجد سلیمان  ایران به نتیره رسید؟
در مرلد شانزدهم،  ه کسانی با مخاویت مؤثر خود، از ( ح

اقلیتی از نمایندگان  تصویب قرارداد اوحاقی جلوگیری کردند؟

 عضو جبهه  لی  به رهبری دکتر  صدق

 

ت(  ه موقع، مهم ترین مانع بر سر راه ملی شدن صنعت نیت 

 برداشته شد؟

 پس از اعدا  انقالبی رز  آرا به دست خلیل طهماسبی
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(اقدا  دووت دکتر مصدق ، بی درنگ پد از روی کار آمدن  ه د

  بود؟

 هیئتی را به ریاست  هندس  هدی بازرگان به خوزستان فرستاد

 

دووت دکتر مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های (ذ

 اقتصادی انگلستان  ه کرد؟

 برنا ه اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد. 

 

دق از شاه  ه درخواستی کرد؟  دکتر مص 1331ر(در تیر ماه 

 .اختیار وزارت جنگ و فر اندهی ارتا را به او بسپارد

      

ز( زمانی که دکتر مصدق برای بار دو  نخست وزیر شد، شاه را 

  از  ه  یزی منع کرد؟

 از برقراری ارتباط   ستقیم با سفرای خارجی

 

ژ(در  ه تاریخی گروهی از دانشرویان در اعتراض به سیر 

                                         1332آذر  16اون رئید جمهور آمریکا ، اعتراض کردند؟  مع

 به سواالت زیر پاسخ کا ل دهید

 رداد، حکو ت پهلوی چه اقدا ی انجا   28الف( پس از کودتای 

 داد؟ 

حکومت پهلوی با انگلستان و آمریکا دربارۀ مسئلۀ نیت به 

قراردادی، تووید و فروش نیت ایران توافق رسید و به موجب 

های نیتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و را کنسرسیومی از شرکت

 فرانسوی واگذار کرد.

 ب( قرارداد الحاقی با چه هدفی به ا ضا رسید؟ 

ش را اندکی 1312هدف از این قرارداد این بود که معاهدۀ نیتی 

کشور ما  کنندۀ حقوق و منافعتعدیی کند اما باز هم تأمین

نبود. به همین سبب، معدودی از نمایندگان مرلد شورای ملی 

 گیری دربارۀ آن شدند.که مخاوف قرارداد بودند، مانع ر ی

خواهان چه چیزی بود؟ توضیح تیر، دکتر  صدق  30پ( در قیا  

  دهید؟

دکتر مصدق برای کاستن از نیوذ و قدر  دربار و مقابله با 

گرفت، از ۀ امور کشور صور  میهایی که در ادارکارشکنی

محمدرضاشاه خواست که اختیار وزار  جنگ و فرماندهی ارتش را 

به او بسپارد و  ون شاه با این تقاضا مخاویت کرد، از مقا  

درنگ احمد قوا  را مأمور خود استعیا نمود. شاه نیز بی

 تشکیی دووت کرد.
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ا ی شدن نفت راقدا ات انگلستان برای  مانعت از  لت(

 بنویسید؟

های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران فرستادن کشتی -1

 اومللیطرح شکایت از ایران در مرامع بین -2و تهدید نظامی 

ث( پس از جنگ جهانی دو ، شوروی چه اقدا ی انجا  داد؟ 

خواست بدون گرفتن امتیاز، از شوروی پد از جنگ جهانی، نمی

از این رو احمد قوا  نخست  ایران نیروهایش را خار  کند؛

ای امتیاز نیت شمال را به شوروی نامهوزیر وقت، طی موافقت

 واگذار کرد.

 ج( پس از تبعید رضاخان چه تغییراتی در ایران به وجود آ د؟

پد از تبعید رضاشاه از کشور توسط نیروهای متیقین، آنها 

ت های خلیج فارس به مرزهای شوروی و حیاظکنترل مستقیم راه

ها و تأسیسا  نیت جنوب را به دست گرفتند. آنان از  اه

های ایرانی  هوادار دووت محور و همچنین برخی از شخصیت

  های فعال در ایران را بازداشت کردند.تعدادی از آومانی

چ(به چه دلیل رضا شاه،  ا تیاز نا ه دارسی را یک طرفه لغو 

  کرد؟

 دیو انگل رانیوت ادو انیهمواره م پد از انقالب مشروطه

و  رانیدرباره نحوه عملکرد شرکت نیت ا یاختالفا  دامنه دار

 نی ن رهیوجود داشت در نت رانیو پرداخت سهم ا دیانگل

طرفه  کیرا  ینامه دارس ازیبود که رضا شاه امت یاختالفات

 وغو کرد.

، کنتر  چه چیزهایی را در 20ح(نیروهای  تفقین پس از شهریور 

  گرفتند؟ ایران به دست

و   یشورو یفارس به مرزها جیخل یاصل یراه ها میمستق کنترل

 نیت جنوب سا یحیاظت از  اه ها و تأس

خ(اقدا ات  حمد رضا شاه پهلوی در ابتدای سلطنتا را به 

   نظور تحکیم جایگاه خویا بنویسید؟

متعهد شد که مدابق  یمل یسوگند در مرلد شورا یادا هنگا 

پادشاه مشروطه، فقط سلدنت کند نه  کیوان به عن یقانون اساس

را که پدرش تصرف کرده بود در  یامالک نیحکومت . او همچن

دووت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند  اریاخت

داد که حراب را  نانیاطم دیبه مراجع تقل ن،یعالوه بر ا

 ممنوع نکند. ایمحدود 

 اسی با لندن کرد؟د(چرا دولت  صدق،  اقدا  به قطع رابطه سی

و خسار   شرکت نیت یها یکه از انگلستان خواست که بده یزمان

 نیا دیرا بپردازد و  ون انگل رهیو غ ریاز تأخ یناش یها

 با وندن کرد یاسیاقدا  به قدع رابده س رفت،یتقاضا را نپذ
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، به کدا  شرکت های نفتی واگذار « کنسرسیو  نفت» ذ(قرارداد

 ییکایآمر یسیانگل ینیت یشرکت ها از یومیکنسرس به شد؟

 واگذار شد.  یو فرانسو یهلند

  چه بود؟« قرارداد کنسرسیو  نفت» ر( واد 

سال   25به مد   و یقرارداد مقرر شد که کنسرس نیاساس ا بر

را استخرا  کند و به فروش برساند و در مقابی  رانینیت ا

 از سود خاوص خود را به کشور ما بپردازد. یمین

  توضیح دهید؟« نهضت  قاو ت  لی» د  ور ز(در

 تیاز شخص یوجود جو سرکوب و اختناق پد از کودتا، گروه با

 از استادان دانشگاه یو از جمله تعداد یو مذهب یمل یها

کردند و با  یگذار هیرا پا یبه نا  نهضت مقاومت مل یتشکل

که منرر به اخرا   به مخاویت برخاستند ینیت دیقرارداد جد

 شد. اهاز آنان از دانشگ یشمار

 سواالت درس دهم

دولت آمریکا از چه طریقی  1340تا اوایل دهه ی  1322مرداد  28در سال های پس از کودتای  – 1

 زمینه ی تسلط بر ایران و حفظ و تقویت این حکومت را فراهم کرد؟

از طریق وادار کردن  حکومت پهلوی به اجرای برنامه های پیشنهادی خود.    

برنامه های آمریکا برای تسلط بر ایران و حفظ و تقویت حکومت پهلوی را ذکر کنید؟ -2  

اعطای  -3 تاسیس سازمان  اطالعات وامنیت کشور )ساواک( -2 پیوستن ایران به پیمان بغداد)سنتو(-1

اجرای پاره ای اصالحات در ایران -4کمک های مالی و نظامی به ایران   

چه  1340تا اوایل دهه ی  1322مرداد  28ایران پس از کودتای برنامه های آمریکا در  -3

  اهدافی را دنبال کرد ؟

این برنامه ها، عالوه بر حفظ حکومت پهلوی و تئاوم سلطه ی آمریکا، هدف مقابله با نفوذ 

 شوروی در ایران را نیز دنبال می کرد. 

و از زمان نخست وزیری چه کسی نخستین مرحله از برنامه های اصالحی آمریکا با چه عنوانی  -4

 آغاز شد؟

با عنوان اصالحات ارضی در زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد.   

شاه از کدام حادثه برای طرح الیحه انجمن ایالتی و والیتی استفاده کرد؟ 1340در فروردین  -5  

رحلت آیت هللا بروجردی    

وزیری شد و چه کسی جانشین وی شد؟ چه عاملی منجر به برکناری علی امینی از نخست   -6  

رقابت شاه و علی امینی، سرانجام به برکناری علی امینی انجامید و امیر اسدهللا علم که مورد 

 اعتماد شاه بود نخست وزیر و مامور اجرای اصالحات شد.
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در آغاز نخست وزیری اسدهللا علم کدام موضوع در دستور کار دولت علم قرار گرفت ؟  -7  

قانون انتخابات  انجمن های ایالتی و والیتی اصالح  

تصویب نامه ی قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی، چه تغییراتی در انتخابات انجمن  -8

  ها ایجاد کرد؟ 

برداشتن دو قید مسلمان بودن و مردن بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان  -1  

قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی  حذف قید سوگند خوردن به -2  

اصول شش گانه ی شاه تحت چه عنوانی مطرح شد؟ -9  

انقالب سفید   

همه پرسی اصول شش گانه مورد استقبال چه دولت هایی قرار گرفت؟ -10  

 دولت های آمریکا، انگلستان و شوروی

گاه مرجعیت شیعه چه بود؟اولین مرحله ی فعالیت سیاسی امام خمینی در جای -11  

اعتراض به تصویب نامه ی انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی بود.   

چرا امام خمینی به تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی اعتراض کرد؟  -12  

این تصویب نامه از نظر ایشان مایه ی تضعیف اسالم و افزایش حضور بهائیان در حکومت می 

 شد. 

مل و نتیجه اعتراض امام خمینی و علما در برابر قانون انجمن های ایالتی و والیتی چه عکس الع-13

 شد؟ 

ایشان با رایزنی با علمای بزرگ قم به مخالفت با این تصویب نامه پرداختند و در نتیجه دولت را مجبور 

 به لغو آن کردند.

رسی آن چه بود؟ عکس العمل امام خمینی هنگام مطرح شدن انقالب سفید و همه پ -14  

امام خمینی مراجع دینی را به یاری فراخواندند و سپس از شاه در این باره توضیح خواستند، اما 

ار اعالمیه ای همه پرسی فرمایشی را زمانی که با بی اعتنایی و توهین شاه مواجه شدند، با انتش

 غیر قانونی را اعالم کردند.

تشار اعالمیه ی امام خمینی مبنی بر غیر قانونی بودن همه عکس العمل علما و مردم تهران با ان -15

 پرسی اصول شش گانه چه بود؟ 

چه بود؟ 1342اقدام امام خمینی و مراجع با فرا رسیدن نوروز سال  -16  

بیشتر مراجع دینی به دعوت امام خمینی همه پرسی را تحریم کردند. در تهران و فم تظاهرات 

لوی از نیروی نظامی قیام مردم تهران و قم را سرکوب کرد. گسترده ای برپا شد و رژیم په  

در کجا اتفاق افتاد و چه پیامدی  1342اوج حرکت اعتراضی امام خمینی و مرتجع در نوروز  -17

 داشت؟
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را عزای  1342امام خمینی به همراه مراجع دیگر، در اعتراض به عملکرد حکومت، عید نوروز 

ری علیه اقدامات شاه پرداختند.عمومی اعالم کردند و به افشاگ  

به دنبال جنایت رژیم شاه در مدرسه ی فیضیه قم و مدرسه ی طالبیه تبریز، امام خمینی  -18

  چه بیانیه ای صادر کرد؟

شخص شاه را مورد خطاب و عتاب قرار دادند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام  

 دانستند. 

تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام  1342خمینی در سال  به دنبال کدام حادثه امام -19

 دانستند؟ 

 یورش ماموران رژیم به مدرسه ی فیضیه قم.

ش. امام خمینی به سخنرانان مذهبی چه سفارشاتی  1342ق/ 1383در آستانه ی محرم  -20

 کردند؟ 

ذهبی آسیب های سفارش کردند خطر اسرائیل را برای مردم توضیح دهند و در مراسم های م

 وارد شده بر  جامعه ی اسالمی و مراکز دینی را بازگو کنند. 

ش،رژیم  1342ق/ 1383در مقابل سفارشات امام خمینی به سخنرانان مذهبی در آستانه محرم  -21

 شاه سخنرانان مذهبی را به چه چیزی ملزم کرد؟ 

گویند.رژیم سخنرانان مذهبی را ملزم کرد علیه شاه و اسرائیل چیزی ن  

چه بود ؟  1342اقدام مردم در عاشورای سال  -22  

 مردم در عاشورای این سال با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از امام خمینی علنی کردند.

چه بود ؟  1342علت دستگیری امام خمینی در عاشورای سال  -23  

دند و از تسلط امام خمینی طی نطقی در عصر عاشورا در قم، شخص شاه را مخاطب قرار دا

آمریکا و اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداشتند. این سخنرانی باعث خشم رژیم و دستگیری 

 و انتقال امام به تهران شد. 

چه بود؟  1342واکنش مردم و روحانیون و مراجع پس از دستگیری امام خمینی در سال  -24

جع شد. اعتراضات زیادی در شهر خبر دستگیری امام منجر با واکنش مردم و روحانیون و مرا

های مختلف ایران برپا شد و مردم در قم، تهران و ورامین به خاک و خون کشیده شدند و به 

 دنبال آن عده ای از مبارزان، زندانی، اعدام و یا تبعید شدند. 

  را ذکر کنید؟ 42پانزده خرداد سال نتایج قیام  -25

حضور امام خمینی  -2ژیم پهلوی هدف نهایی مبارزات شد هدف مبارزات تغییر کرد و سرنگونی ر -1

عالوه بر  -3در صحنه مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند. 

رهبری امام خمینی به  -4روحانیون و دانشگاهیان،اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند. 

و مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان  عنوان مرجع دینی برجسته تر شد

 دادند.
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علت باال گرفتن انتقاد از رژیم،بعد از آزادی امام خمینی چه مسئله ای بود؟ -26  

تصویب قانون مصونیت قضایی و سیاسی اتباع آمریکایی مقیم ایران )کاپیتاالسیون( توسط مجلس 

 سنا و مجلس شورای ملی. 

اساس توافقنامه ی بین المللی وین ماموران سیاسی دارای چه امتیازاتی در کشور بر  -27

 دیگیر می باشند؟

 ماموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار هستند. 

مفاد قانون کاپیتاالسیون چه بود ؟ -28  

از مصونیت سیاسی و قضایی  مستشاران نظامی آمریکا و خانواده های آنان نیز در ایران 

 برخوردار شدند. 

واکنش امام خمینی در برابر تصویب قانون کاپیتاالسیون چه بود؟  -29  

 امام خمینی در یک سخنرانی پرشوری به تصویب این قانون اعتراض کردند.

علت دستگیری و تبعید امام خمینی به ترکیه چه بود؟  -30  

سیون، رژیم پهلوی را چنان به وحشت انداخت که ایشان را مخالفت صریح امام با قانون کاپیتاال

در قم دستگیر و به کشور ترکیه تبعید کرد. مجل تبعید ایشان یازده ماه بعد  1343آبان  13در 

 تغییر کرد و از ترکیه به عراق فرستاده شدند. 

تحکیم رژیم پهلوی در دوران طوالنی نخست وزیری امیرعباس هویدا، در جهت تقویت و  -31

 پایه های اقتدار خود به چه اقداماتی  نمایشی دست  زد؟  

برگزاری جشن تاجگذاری و جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی، منحل کردن احزاب 

 موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز  

برجسته ترین اقدام حکومت پهلوی برای اسالم زدایی چه بود؟ -32  

را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد. تاریخ شاهنشاهی   

رژیم پهلوی در جهت تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود در زمینه های فرهنگی چه تالشی انجام  -33

 داد؟ 

 کوشید میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی تقابلی مصنوعی ایجاد کند.

یخ شاهنشاهی را جایگزین حکومت پهلوی به چه بهانه ای تاریخ هجری شمسی را منسوخ و تار -34

 آن نمود؟ 

 به بهانه ی عدم همخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی.

در مقابل فعالیت های رژیم شاه، مبارزات ملت به چند دسته تقسیم می شوند؟ -35  

به بهانه ی عدم همخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی.   

نید؟ل دوران تبعید را ذکر کفعالیت های سیاسی امام خمینی در طو -36  
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امام خمینی در طول دوران تبعید در نجف اشرف با صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و 

والیت فقیه، مبانی فرستادن پیام به سران و مردم کشور های اسالمی و نیز با تدریس مباحث 

 حاکمیت دینی را ترسیم کردند. 

  ان تبعید امام خمینی را ذکر کنید؟دور فعالیت های سیاسی ملت ایران در طول -37

در همین دوران شاگردان و عالقه مندان به اندیشه ی ایشان مساجد و دانشگاه ها را به کانون 

مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل کرده بودند. جبهه ی ملی و نهضت آزادی نیز در چارچوب قانون 

 اساسی به مبارزات خود ادامه می دادند. 

از مبارزه ی فرهنگی چیست و چه گروه هایی و چه شخصیت هایی با حکومت منظور  -38

 پهلوی مبارزه فرهنگی می کردند؟

مبارزاتی که با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باور های دینی به همراه روشنگری 

دانشجویان و علیه اقدامات رژیم پهلوی صورت می گرفت. روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، 

دانش آموزان در عرصه ی مبارزه ی فرهنگی با رِژیم فعالیت می کردند و در مساجد، حسینیه 

ها و مدارس و دانشگاه ها به ترویج فرهنگ دینی می پرداختند. معروف ترین چهره های 

ی ، فرهنگی عالمه طباطبایی، آیت هللا طالقانی ، آیت هللا مطهری ،آیت هللا بهشتی ، دکتر شریعت

 دکتر باهنر و دکنر مفتح بودند. 

رزه ی مسلحانه زدند را نام معروف ترین گروه هایی که علیه حکومت پهلوی دست به مبا -39

  ببرید؟

سازمان  -4سازمان مجاهدان خلق    -3حزب ملل اسالمی   -2هیئت های موتلفه ی اسالمی   -1

 چریک های فدایی خلق  

ی اسالمی و مهم ترین اقدام آنها چه بود؟محور کار هیئت های موتلفه  -40  

این گروه مبارزه ی مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد و مهم 

تریت اقدام آنها ترور حسنعلی منصورر، نخست وزیر وقت بود که توسط محمد بخارایی انجام 

 شد. 

ی آورد؟ حزب ملل اسالمی با چه آرمانی به نبرد مسلحانه رو -41  

 برپا کردن حکومت اسالمی

سازمان مجاهدین خلق چه گروهی بودند؟  -42  

خرداد فعلیت سیاسی را کنار گذاشتند و به جنگ  15گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی بعد از قیام 

مسلحانه روی آوردند. آنها در آغاز از تفکری اسالمی برخوردار بودند ولی به مرور زمان دچار 

  ری شدند و به مارکسیسم متمایل شدند.انحراف فک

سازمان چریک های فدایی خلق با الهام از چه طرز تفکری به مبارزه ی مسلحانه روزی آوردند؟  -43

 با الهام از افکار مارکسیستی

کدام یک از مبارزان علیه رژیم شاه، به شهادت رسیدند یا زندانی شدند؟ -44  

دی و آیت هللا غفاری ، تحت شکنجه به شهادت رسیدند و تعدادی از آنان مانند آیت هللا سعی 

 بسیاری نیز مانند آیت هللا طالقانی تا اوج گیری انقالب اسالمی در زندان بودند. 
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چگونه بود؟  1356وضعیت عمومی سیاسی ایران در سال  -45  

حداکثر به  1356فاصله ی روز افزونی که حکومت پهلوی را از ملت ایران جدا می ساخت در سال 

خود رسید. ضدیت این حکومت با اسالم و معنویت  و اخالق، آشکار شده بود. صدها روحانی مبارز در 

زندان بودند و بسیاری از استادان دانشگاه و سخنرانان مذهبی اجازه سخن گفتن در محافل و مجالس را 

یه داران وابسته به غرب و یکباره به سرعت افزایش یافته بود،سرما 1350نداشتند. پول نفت که از سال 

رژیم پهلوی را در مدت کوتاهی تقویت کرده بودو در عوض طبقات محروم از جمله کارگران و 

 روستاییان برای گذراندن زندگی به شهرها عجوم می آوردند.

نتیجه ی  انقالب سفید شاه چه بود؟  -46  

 نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان

ا استفاده از چه نهاد هایی خود را از ناحیه ی گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر رژیم پهلوی ب -47

 کرده بود؟

 دستگاه ساواک و نیروهای پلیسی و امنیتی.

به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد؟  1355چرا جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  -48

 برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا.

مسئله فضای باز سیاسی را مطرح کرد؟ 1356ا حکومت پهلوی در سال چر -49  

تبعیت از سیاست فضای باز آمریکایی   

برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا  1355جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  -50

 به چه شعاری متوسل شد؟ 

 شعار دفاع از حقوق بشر

ا به تبعیت از سیاست فضای باز آمریکایی، از شاه چه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریک -51

 درخواستی کرد؟ 

درخواست کرد اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشید، شکنجه زندانیان را کاهش دهد و به 

 مطبوعات اجازه دهد به طور مالیم و محدود از دولت انتقاد کنند. 

ای باز سیاسی، چه اقدامی انجام داد؟ شاه در راستای خواسته های آمریکا در تبعیت از فض -52

 هویدا را برکنار و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد. 

جمشید آموزگار با چه ماموریتی جانشین هویدا شو و واکنش امام خمینی در برابر او چه  -53

 بود ؟ 

ما پیام های ماموریت یافت تا با انتقاد از گذشته،فضای باز سیاسی در کشور ایجاد کند. ا

 روشنگرانه امام خمینی و چند حادثه دیگر، آتش انقالب را شعله ور کرد. 

  شکوکی از بین رفتند را نام ببرید؟به مرگ م 56دو چهره ی محبوبی که در سال  -54

 دکتر علی شریعتی و حاج آقا مصطفی پسر بزرگ امام خمینی  
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های مارکسیستی و بیداری نسل جوان و دکتر شریعتی چگونه نقشی اساسی در طرد اندیشه  -55

 گرایش آنان به به سوی اسالم داشت؟ 

 با انجام سخنرانی و نگارش کتاب های متعدد

درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی خمینی، چه پیامد هایی در جامعه داشت؟  -56  

ی از شهر های موج تازه ای از اعتراض و تنفر را نسبت به رژیم ایجاد کرد و مجالس ترحیمی در بسیار

 ایران برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطره ی امام خمینی جان تازه ای به جریان مبارزه داد.

روزنامه ی اطالعات چه اقدامی انجام داد؟  1356در  17در  -57  

 مقاله ی توهین آمیزی علیه امام خمینی منتشر کرد.

شعله ور کرد؟  1356در  17کدام مقاله جرقه آتش مبارزات مردمی را در تاریخ  -58  

 مقاله ی توهین آمیزنسبت به امام خمینی در روزنامه ی اطالعات .

انتشار مقاله ی توهین آمیز نسبت به امام خمینی در روزنامه ی اطالعات چه پیامد ی  -59

 داشت ؟

قیام کردند و قیامشان توسط  1356در 19به دنبال انتشار این مقاله ، مردم و روحانیون قم در 

 ماموران رژیم به خاک و خون کشیده شد. 

چه بود ؟ 1356در ماه  19علت تظاهرات مردم قم در -60  

شار مقاله ی توهین آمیز روزنامه ی اطالعات علیه امام خمینیتان   

پیامد تمام قیام هایی که در اعتراض به مقاله ی روزنامه اطالعات منتشر شد، چه بود؟  -61  

ب و افزایش تنفر از رژیم شاهنشاهیتجدید عهد با رهبری انقال  

کدام نخست وزیر رژیم پهلوی و در کجا برای اولین بار حکومت نظامی  1357در مرداد سال  -62

 برقرار کرد؟

جمشید آموزگار در اصفهان   

گسترش قیام ها علیه حکومت پهلوی باعث شد تا جمشید آموزگار دست به چه اقدامی بزند؟ -63  

در اصفهان حکومت نظامی برقرار کند. 1357موزگار در مردادباعث شد تا جمشید آ   

جعفر شریف امامی با چه شعاری به نخست وزیری رسید؟ -64  

شعار آشتی ملی   

در پی قیام های مردم علیه حکومت پهلوی، امام خمینی با ارسال پیام و افشای نیرنگ تازه ی  -65

 رژیم پهلوی، خواهان چه شدند؟ 
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رزه تا سرنگونی نظام پادشاهی در ایران شدند.خواهان ادامه ی مبا  

اوج این راهپیمایی ها در تهران بعد از چه بود ؟  57اوج راهپیمایی مردم ایران در سال  -66

شهریور( و تکرار آن سه روز بعد با حضور گسترده و یکپارچه ی 13برگزاری نماز عید فطر )

 زنان بود. 

  وضیح دهید؟را ت 57شهریور سال  17 قیام خونین -67

شهریور  17حکومت پهلوی برای جلوگیری از ادامه ی تظاهرات و اعتراضات در روز جمعه 

در تهران و چند شهر دیگر حکومت نظامی برقرار کرد.اما مردم تهران بی اعتنا به  1357

اخطار ها و هشدار های رژیم در میدان شهدا )ژاله ی سابق( تجمع کردند. دژخیمان پهلوی مردم 

به گلوله بستند و جمع زیادی از آنان را به شهادت رساندند. را   

چه بود؟  1357شهریور  17عکس العمل دولت آمریکا نسبت به واقعه ی  -68  

به دنبال این جنایت هولناک، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صراحت از رژیم پهلوی حمایت 

 کرد.

بود؟ علت هجرت امام خمینی از عراق به فرانسه چه  -69  

 فشار سیاسی و امنیتی سازمان عراق و ساواک

اقامت چند ماهه ی امام خمینی در فرانسه چه نتایج مهمی بری انتقالب به همراه داشت؟  -70  

 -2ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی به افشای جنایات رژیم پهلوی پرداخت   -1

قالب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد امکان مالقات مبارزان با رهبری ان  

شاه پس از کدام حادثه ارتشبد غالمرضا ازهاری را جانشین شریف امامی کرد؟ -71  

آبان سال 13پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در دانشگاه تهران در    

چه اتفاقی افتاد؟ 57در سال  26در  -72  

.از ایران بیرون رفت شاه   

واالت درس یازدهمس  

 

 سواالت درس دوازدهم

 سواالت تشریحی

  .کشور عراق چگونه شکل گرفت؟1

کشور کنونی عراق پد از جنگ جهانی اول و ترزیه امپراتوری 

 عثمانی ،تحت قیمومیت انگلستان شکی گرفت.
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ایران و عراق برای پایان دادن به اختالفات  1354. در سا  2

 چه کردند؟  رزی

 ( ایران و عراق برای پایان دادن به  1975ش ) 1354در سال 

اختالفا  مرزی و رفع مناقشه بر سر اروند رود، قرار دادی را 

 با میانریگری دووت اورزایر امضا کردند.

 .  همترین انگیزه صدا  برای هجو  نظا ی به ایران چه بود؟3

ی و تسلط بر خلیج . حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود، دسترس1

فارس و جدایی جزایر سه گانه ابوموسی ، تنب کو ک و بزرگ و 

. تضعیف و نابودی انقالب اسالمی و 2استان خوزستان از ایران 

جلوگیری از انتشار افکار انقالبی در میان مرد  عراق و 

. رسیدن به رهبری جهان عرب و اییای 3مسلمانان سایر کشورها 

 قه نقش ژاندارمی در مند

 . وضعیت نیروهای نظا ی ایران در ابتدایی جنگ چگونه بود؟4

جنگ تحمیلی در شرایدی آغاز شد که کشور ما دوران حساس و 

دشوار پد از پیروزی انقالب اسالمی و سقوط حکومت شاهنشاهی را 

می گذراند . ارتش و ژاندارمری به دویی تصییه یا فرار 

ی کامی برای رویارویی فرمانده ها و بسیاری از افسران آمادگ

با جنگی بزرگ را نداشتند. نیروی جوان و تازه تاسید سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی با وجود محدودیت های تشکیالتی ، 

ترهیزاتی و تدارکاتی ، سخت درگیر مقابله با آشوب های ضد 

 انقالب بودو نیروی مردمی بسیج در حال شکی گیری بود.

در  دت کوتاهی به اهداف خود  ی . چرا صدا  فکر  ی کرد 5

  رسد؟

صدا  با این توهم که نیروهای ایران آمادگی و توان مقابله 

با ارتش او را ندارند، با پشت گرمی به حمایت سیاسی، 

اقتصادی و اطالعاتی سایر کشورها به ویژه آمریکا و شوروی 

سابق تصور می کرد که در مد  کوتاهی به هدف های خود می 

 رسد.
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اکنا  جا ع بین المللی ودر راس آن شورای ا نیت ساز ان . و6

  لل نسبت به حمله به ایران چه بود؟

مرامع بین اومللی و در راس آن شورای امنیت سازمان ملی 

متحد که مسئوویت حیظ صلح و امنیت جهانی و جلوگیری از 

تراوز دووت ها به دیگر کشورها را بر عهده دارد ، در برابر 

رژیم بعثی عراق به خاد ایران به صور  قاطع و یورش آشکار 

موثر به وظایف رسمی و قانونی خود عمی نکرد. این شورا  ند 

روز پد از شروع جنگ تحمیلی با صدور قدعنامه ای ، بدون 

آنکه تراوز نیرو های بعثی به خاد ایران را محکو  کند و از 

اید، دووت متراوز بخواهد که از مناطق اشغاوی عقب نشینی نم

تنها دو کشور را به خوداری از ادامه جنگ و تالش برای حی 

 مساومت آمیز اختالفا  فراخواند.

. در طو  هشت سا  جنگ تحمیلی ، قدرت های بزرگ و کشورهای 7

 نطقه خلیج فارس نسبت به تجاوز عراق چه واکنشی نشان 

 دادند؟ 

،  در طول هشت سال جنگ تحمیلی، قدر  های بزرگ مانند آمریکا

شوروی ، فرانسه، آومان و انگلستان ، عالوه بر دادن انواع 

سالح های پیشرفته و حتی تسلیحا  شیمیایی به حکومت بعثی 

عراق، از نظر سیاسی نیز آشکارا و پنهان از این رژیم جانب 

داری کردند. برخی از کشورهای مندقه خلیج فارس نیز به 

 اشکال مختلف به صدا  یاری رساندند.

 فاصله بعد از حمله عراق ایران دست به چه اقدا ی زد؟. بال8

بال فاصله پد از شروع جنگ تحمیلی، مرد  و نیروهای مسلح 

ایران به فرمان اما  خمینی وبیک گیتند و آماده نبرد با 

 دشمن متراوز و دفاع از مرز و بو  خود شدند.

. حضرت ا ا  )ره( برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی از حمالت 9

  نظا ی ارتا بعثی چه کرد؟

حضر  اما  برای خنثی کردن جنگ روانی ناشی از حمال  نظامی 

ارتش بعثی، صدا  را دزدی خواندند که آمده و  ند سنگ 

انداخته است، و مرد  را به آرامش و آمادگی برای دفاع 

 فراخواندند.
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. در  ورد دالوری های نیروهای نظا ی و  رد  در هشت سا  10

  س توضیح دهید؟دفاا  قد

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از نخستین ساعت های شروع 

جنگ  وارد عمی شدو با رشاد  و شراعت تما ، ضربه مهلکی به 

رژیم صدا  وارد آورد. در جبهه زمینی نیز رزمندگان ارتش، 

سپاه پاسداران و ژاندارمری به همراه مرد  شهرها و 

جنگ های نامنظم، که شهید روستاهای غیور و نیروهای ستاد 

مصدیی  مران آن ها را فرماندهی می کرد، به مقابی با دشمن 

شتافتند و پیشروی نیروهای عراقی را متوقف و یا کند کردند. 

در خرمشهر، مدافعان این شهر اغلب با ساده ترین سالح ها بیش 

از یک ماه کو ه به کو ه و خیابان در برابر ارتشی که مرهز 

 تسلیحا  و ترهیزا  بود، ایستادند.به انواع 

 .عملیات  روارید چه عملیاتی است؟ 11

دریا دالن نیرویی ارتش نیز در نخستین ماه های جنگ ، با 

پشتیبانی نیروی هوایی در عملیاتی موسو  به >>مروارید<< با 

رشاد  تما ، اسکله های عراق را منهد  و نیروی دریایی صدا  

 را نابود کردند.

 از عز  بنی صدر چه کسی فر انده کل قوا شد؟ . پس 12

 حضر  اما  خمینی )ره(

. ا ا  خمینی به عنوان فر انده کل قوا ابتدا چه فر انی 13

 را در  ورد جنگ صادر کردند؟ 

ابتدا به فرمان اما  محاصره آبادان شکسته شد سپد در دو 

عملیا  فتح اومبین و بیت اومقدس بودند، صدها کیلومتر از 

 ایران را ا اشغال ارتش بعثی آزاد کردند. خاد

. نتیجه اولین فر ان حمله ا ا  به عنوان فر انده کل قوا 14

 علیه عراق چه بود؟ 

در دو عملیا  فتح اومبین و بیت اومقدس صدها کیلومتر از 

خاد ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد کردندو هم  نین 

 باعه آزاد سازی خرمشهر شد.
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ن عملیات غرور آفرین رز ندگان اسال  را نا  برده .  همتری15

  و نتیجه آن را بنویسید؟

او  حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیا  بیت اومقدس ) 

( و با آزاد سازی خونین شهر ) خرمشهر( از 1361سو  خرداد 

 اسار  دشمن بعثی رقم خورد.

 . بعد از رهایی خر شهر جنگ وارد چه  رحله ای شد؟ 16

ح دهید؟ از یک سو موفقیت های نظامی رزمندگان ایرانی شر

ادامه یافت و از سوی دیگر، حامیان خارجی صدا  برای 

جلوگیری از سقوط او انواع ترهیزا  نظامی و سالح های 

 میکروبی و شیمیایی را در اختیار این رژیم گذاشتند.

 .صدا  کدا  شهرها را بمباران شیمیایی کرد؟ 17

استان آذربایران غربی،  روستای زرده از شهر سر دشت در 

توابع شهرستان داالهو در استان کرمانشاه، شهر حلبچه در 

 کردستان عراق

ا ا  به  رد  و  سئوالن در  ورد جنگ چه توصیه هایی .18

 کردند؟ 

به  مسئووین توصیه کرد که جنگ را مسئله اصلی کشور بداند و 

من به رزمندگان و برای پیشبرد آن تا پیروزی نهایی بر دش

مرد  یاری برسانندو از همه قشرهای ملت خواستند برای دفاع 

 از ایران به سوی جبهه های نبرد بشتابند.

. سه  ورد از تدابیر رهبری ا ا  در طو  دفاا  قدس را 19

 برشمرید؟ 

. فراخوان خواندن همه قشرها به دفاع از خاد کشورو شتافتن 1

ه به مسئووین برای پیشبرد امور . توصی2به سوی جبهه های جنگ

. اهتما  ایشان بر 3جنگ و در اووویت قرار دادن مسئله جنگ 

تقویت بنیه دفاعی و حمایت های ایشان برای با ال بردن کیییت 

. 4و کمیت امکانا  و ترهیزا  نظامی و تامین بودجه های جنگ 

ایراد تحول در روح و روان جوانان ایرانی با تمسک به 

 هاد و شهاد  و یاد آوری حماسه عاشورامیاهیم ج
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ا ا  خمینی با تمسک جستن به چه  فاهیمی  یدان نبرد را .20

 به صحنه نمایا رشادت و شجاعت جوانان ایرانی تبدیل کرد؟

 جهاد، شهاد  و یادآوری حماسه عاشورا

 .  همترین اقدا  ا ا  در  ورد فر اندهی جنگ چه بود؟ 21

رها به دفاع از خاد کشورو شتافتن . فراخوان خواندن همه قش1

. توصیه به مسئووین برای پیشبرد امور 2به سوی جبهه های جنگ

. اهتما  ایشان بر 3جنگ و در اووویت قرار دادن مسئله جنگ 

تقویت بنیه دفاعی و حمایت های ایشان برای با ال بردن کیییت 

. 4و کمیت امکانا  و ترهیزا  نظامی و تامین بودجه های جنگ 

ایراد تحول در روح و روان جوانان ایرانی با تمسک به 

 میاهیم جهاد و شهاد  و یاد آوری حماسه عاشورا

. آثار و نتایج رهبری ا ا  در ز ان جنگ را شرح دهید؟ 22

. تقویت انگیزه جهاد و 2ایثار و فداکاری در راه میهن 

. تبدیی شدن برخی 3روحیه شهاد  طلبی در میان جوانان ایرانی

فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس، به نماد رشاد  و  از

 مقاومت مرد  سوریه و عراق علیه گروههای تکییری و داعشی

. نقا  رد  انقالبی در طو  هشت سا  دفاا  قدس در چه ز ینه 23

 هایی قابل بررسی است؟نا  ببرید؟ 

. 2. حضور مستقیم در خط مقد  جبهه و نبرد با دشمن متراوز1

تامین بخشی از هزینه های مادی جنگ از طریق کمک  مشارکت در

های داوطلبانه ، به ویژه تهیه و تدارد پوشاد و خوراد برای 

 رزمندگان

. بیشترین حضور  رد ی در صحنه هایی نبرد در قالب چه 24

  نیروهایی بود؟

 نیروهایی بسیری

.  همترین خد ات زنان در طو  هشت سا  دفاا  قدس را نا  25

  ببرید؟

. تشویق 2. حضور در خط مقد  جبهه در سال های اول جنگ1

. تهیه 3برادران، همسران و فرزندان خویش برای حضور در جبهه
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. پرستاری از 4آماده سازی خوراد و پوشاد رزمندگان 

. پاسداری از حریم 5رزمندگان مرروح در بیمارستان ها 

 خانواده در غیاب همسران رزمنده

 رد ی که از همان آغاز جنگ در جبهه . از  یان نیروهایی 26

 ها وارد رز  شدن چه گروهایی شاخر هستند؟

. جهادگران جهاد سازندگی، مسئوویت 2. نیروهای بسیری 1

مهندسی رزمی دوران دفاع مقدس با ایراد خاد ریز، پی ها و 

. 4. پزشکان و پرستاران در پشت جبهه 3جاده ها و ساختن سنگر 

مک های ماوی و تهیه مایحتا  بازاریان نیز در جهت ک

 . زنان ایرانی5رزمندگان 

.  علمان و دانا آ وزان چه نقشی در هشت سا  دفاا  قدس 27

  داشتند؟

حضور صدها هزار دانش آموز و معلم ایرانی در جبهه برای 

شهاد   -دفاع از کیان نظا  اسالمی و سرزمین مادری

طول دفاع مقدس دانش آموز در  36000معلم و نزدیک به 2500حدود

 اسیر و جاویداالثر شدن هزاران نیر  –

. بعد از چه  دت و چگونه صدا  بار دیگر قرار داد الجزایر 28

  را به رسمیت شناخت؟

پد از برقراری آتش بد و دو سال مذاکره میان وزرای خارجه 

ایران و عراق ، صدا  در نامه به حرت االسال  و اومسلمین 

رئید جمهوری وقت ایران ، قرارداد اکبر هاشمی رفسنرانی، 

 اورزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت 

. پس از کدا  رویداد آزادگان عزیز با استقبا  گر   رد  29

  ایران به آغوش  یهن اسال ی بازگشتند؟

 پد از قبول قرار داد اورزایر توسط صدا 
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. هم ترین اقدا ات  جاهدین خلق در دوران دفاا  قدس را 30

  سید؟بنوی

. ایراد آشوب در داخی کشور و ترور بسیاری از مسئوالن و 1

. دادن اطالعا  سری و نظامی کشور به رژیم صدا  و 2مرد  عادی

. همکاری نظامی با ارتش بعثی عراق در 3دیگر دشمنان خارجی

. همکاری با ارتش بعثی در سرکوب و کشتار 4جنگ با ایران 

. تهاجم به داخی خاد 5 مخاویان صدا  از جمله مبارزان کرد

 598ایران پد از پذیرش قدعنامه 

 سواالت صحیح و غلط

دستور حمله به ایران را صادر 1359شهریور   31.صدا  در 1

 درستکرد. 

. روستایی زرده از توابع شهرستان  داالهو در استان 2

 درست کرمانشاه را بمباران شیمیایی کرد. 

نبرد در غاوب نیروهای .بیشترین حضور مردمی در صحنه هایی 3

 درستبسیری و جهاد سازندگی انرا  می گرفت.  

. دریا دالن نیرویی دریایی ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی 4

در عملیاتی موسو  به مروارید تما  اسکله هایی عراق و 

 درستنیروی دریایی آن کشور را نابود کردند. 

 سواالت تکمیلی 

هانی اول و ترزیه امپراتوری .کشور کنونی عراق پد از جنگ ج1

 انگلستانعثمانی تحت قیمومت کشور .......شکی گرفت. 

.نیروهای ستاد جنگ های نا مندم به فرماندهی 2

  صطفی چمران...........اداره می شد. 

. دو مورد از مهم ترین عملیا  ایران فتح اومبین و 3

 بیت المقدس  ...........بود.

ال  در عملیا  .......... بود.که . او  حماسه رزمندگان اس4

 بیت المقدسبا رهایی خرمشهر رقم خورد. 
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. در جنگ تحمیلی ، اما  خمینی )ره( به عنوان فرمانده کی 5

قوا ابتدا فرمان شکستن محاصره ........را صادر کرد. 

 آبادان

 ....صادر شد. ......توسط شورای ...... 598. قدعنامه 7

 شورای ا نیت ساز ان  لل

 عراق........ به پایان رسید. . جنگ هشت ساوه با شکست 8

........... رسما عراق را آغاز گر جنگ  1370. در سال 9

 ساز ان  للمعرفی کرد. 

. دالور مردان ایران زمین سپد در  ندین رشته عملیا  غرور 10

آفرین که مهمترین آنها ........و .........بودند صدها 

ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد کیلومتر مربع از خاد 

 فتح المبین و بیت المقدسکردند. 

. او  حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیا  11

............و با آزاد سازی .........از اسار  دشمن بعثی 

 خر شهر -بیت المقدس رقم خورد. 

. در تیرماه ..........اما  خمینی پد از دریافت گزارش و 12

رتی فرماندهان نظامی و مسئوالن سیاسی کشور به منظور نظر مشو

پایان دادن به جنگ تحمیلی ،............شورای امنیت 

 598قطعنا ه  -1367 سازمان ملی متحد را پذیرفت.

 سواالت چهار گزینه ای 

.در جنگ تحمیلی نیروهایی ایرانی ، طی کدا  عملیا  موفق 1

 ثی خار  کنند؟ شدند خرمشهر را از اشغال نیروهایی بع

 ( بیت اومقدس          اوف( مرصاد      ب( فتح اومبین         

 د( واویرر 

 جواب ( ج
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      1361.خرمشهر در  ه تاریخی آزاد شد؟ اوف( سو  خرداد 2

د( سو  خرداد      1361آبان 4 (       1362ب( سو  خرداد 

1360 

 ج( الف

د؟ اوف( سازمان ملی         توسط کدا  سازمان صادر ش 568. قدعنامه 3

ب( جامعه ملی        ( شورای امنیت سازمان ملی       د( 

 مرمع عمومی سازمان ملی

 ج( گزینه ج

 .هدف اصلی حمله صدا  به ایران کدا  مورد است ؟4

اوف( اختالفا  مرزی         ب( رهبری جهان عرب           

 مه موارد (تضعیف و نابودی انقالب اسالمی       د( ه

 جواب (گزینه د

. کدا  سازمان مسئوویت حیظ صلح و امنیت جهانی و جلوگیری 5

از تراوز دووت ها به دیگر کشورها را بر عهده دارد؟ اوف( 

ناتو          ب( مرمع عمومی سازمان ملی       ( شورای 

 امنیت سازمان ملی     د( یونسکو

 جواب( ج

نگ تحمیلی به صور  . کدا  قدر  ها در طول هشت سال ج6

آشکارا و پنهان از کشور عراق حمایت کردند؟ اوف ( آمریکا، 

انگلستان، استراویا        ب ( آومان ، هلند، فرانسه       

 ( ایتاویا ، برزیی ، کاندا      د( آمریکا، آومان ، 

 فرانسه ، انگلستان

 جواب( د

اسکله  .دریادالن نیرویی دریایی ارتش در کدا  عملیا  تما 7

 هایی عراق را نابود کرد؟

ب( مروارید        (بیت اومقدس                 8اوف( واویرر

 د( فتح اومبین
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 جواب( گزینه ب

.او  حماسه دفاع مقدس ملت ایران در کدا  عملیا  بود؟ و 8

 باعه آزاد سازی کدا  شهر شد؟

شوش           -آبادان          ب( واویرر -اوف( فتح اومبین

 آبادان -خرمشهر         د( بیت اومقدس - ( بیت اومقدس

 جواب ( گزینه ج

.مهمترین اقدا  اما  خمینی )ره( در دوران دفاع مقدس   ه 9

بود؟   اوف( آزاد سازی خرمشهر     ب( ایراد تحول در روح و 

روان جوانان         ( اتحاد بین اقشار مختلف       د( 

 ایراد هماهنگی بین مسئووین

 جواب ( ب

. کدا  گروهها به سنگر سازان بی سنگر معروف بودند؟    10

اوف( نیروهای بسیری        ب( زنان          ( جهاد گران 

 جهاد سازندگی           د( دانش آموزان و معلمان

 جواب ( گزینه ج

( در طول دفاع مقدس حدود..........معلم و نزدیک به 11

شهاد  رسیدن و هزاران نیر هم .......... دانش آموز به 

ب(       20000-2000جانباز ، اسیر و جاوید االثر شدند. اوف ( 

 2500-36000د(     36000 -2500 (       32000 -2500

 جواب ( گزینه ج

.در  ه ساوی سازمان ملی متحد رسما رژیم بعثی عراق را به 12

 عنوان متراورز جنگ و آغاز کننده جنگ معرفی کرد؟  

 1370د(         1365 (         1362ب(       1360وف( ا

 جواب گزینه د 

. صدا  کدا  گروه را بعد از پایان جنگ تحمیلی ترهیز و 13

تشویق و آماده وشکرکشی به داخی خاد ایران کرد؟      اوف( 
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فرقان           ب( داعش          ( مراهدین خلق         

 د( جیش اوعدل

 ججواب ( گزینه 

. صدا  قرار داد اورزایر را  ه موقع قبول کرد؟ اوف ( بعد 14

از آتش بد بین عراق و ایران     ب( پد از آغاز جنگ تحمیلی         

چ( پد از شکست از جنگ         د( دوسال پد از برقراری آتش 

 بد جنگ تحمیلی 

 جواب( گزینه د

ور  ( پد از پذیرش قرار داد اورزایر  ه اتیاق مهمی ص15

 گرفت؟ 

 اوف ( آتش بد بین ایران و عراق    

 ب( توقف جنگ      

  ( بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی

 د( سازش ایران و عراق

 جواب ( گزینه ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان
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ان تاریخ شهرستان جمع آوری شده توسط دبیر

 چابهار

رحیمی و  نی ، دهقانی ، بیجارزهی ،)آقایان ، ا ا

ها بهرا ی  طلق ، سیاسر ، سارانی ، خوشد  ، خانم 

 رضایی ،  حبی ، سنجرانی (
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