
 آزمون صفر و بیست
41و  41درس    

 تمیز و خوانا نوشته و تحویل دهید. 4به این سؤاالت با دقت، تأکید میکنم، با دقت پاسخ دهید. پاسخ های خود را در یک برگه آ

 غلط و پاسخ اشتباه، آزمون شما صفر خواهد شد. پس با دقت و کامل توضح دهید.“ هرگونه”در صورت 

 ( نمره صحیح غلط  1الف( عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید )

 مجلس موسسان به طور رسمی حکومت را به رضاخان و خانواده ی او واگذار کرد .  -1

 مرداد مقدمه ای برای تغییر حکومت در ایران بود .  22کودتای  -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نمره(  2ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .)

 مرداد ، نفوذ و سلطه ................................... بر کشور ما به تدریج افزایش یافت .  22پس از موفقیت کودتای  -1

 در زمان نخست وزیری ......................................... بسته شد .  1111قرارداد  -2

 کوتاه کند .  یپس از تصویب قانون ملی شدن نفت ، ........................ نخست وزیر شد تا آن قانون را اجراکند و دست بیگانگان را از این ثروت مل -3

 محمدرضا شاه با تأسیس ............................................... به سرکوب شدید مخالفان پرداخت .  -4

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 نمره(  2ج( گزینه درست را انتخاب کنید .)

 امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به .............. واگذار شد .  -1

 الف( آمریکا ب( فرانسه ج( روسیه د( انگلستان  

 احمد شاه مجبور شد چه کسی را به نخست وزیری منصوب کند ؟  1211در کودتای  -2

 الف( رضا خان ب( عین الدوله ج( وثوق الدوله د( سید ضیاءالدین طباطبایی 

 جنگ جهانی دوم با هجوم برق آسای کدام دولت به لهستان آغاز شد ؟  -3

 الف( انگلستان ب( آلمان ج( فرانسه د( روسیه 

 متفقین با چه بهانه ای کشور ما را به اشغال درآوردند؟  1321در شهریور  -4

 الف( نوسازی تشکیالت نظامی ب( فرو نشاندن آشوب های داخلی و برقراری نظم  

 ج( حضور شماری از آلمان ها د( از بین بردن فضای خفقان ، زور و خشونت در کشور 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 د( به پرسش های زیر پاسخ دهید : 

 نمره( 1به مخالفت برخاستند؟ ) 1111چه کسانی با قرارداد  -1

 نمره( 1رهبران نهضت ملی شدن نفت ایران چه کسانی بودند؟ ) -2

 نمره( 1دو مورد از اقدامات رضاخان را که باعث تضعیف ارزش های دینی و رواج فرهنگ غیر ایرانی بود نام ببرید . ) -3

 نمره( 1هدف اصلی متفقین از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟ ) -4

 نمره( 1چه بود؟ )1211علت کودتای  -5

 

 به نام خدا

 دبیرستان دوره اول امام هادی)علیه اسالم(

 دبیر مطالعات اجتماعی: امین جواهری

......................................نام:   

 نام خانوادگی: ......................................

.......................................پایه / کالس:   

 صفحه یک



 صفحه دو

 نمره( 1بین کدام کشورها منعقد شد و مفاد آن چه بود ؟ ) 1111قرارداد  -6

 نمره( 1چه عواملی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟ ) -7

 نمره( 2دولت های محور و متفقین در جنگ جهانی دوم شامل کدام کشورها بودند؟ ) -2

 نمره( 2اقدامات رضاشاه برای تضعیف ارزش های اسالمی و تخریب فرهنگ ایران چه بود؟ ) -1

 نمره( 2را توضیح دهید ؟ ) 1332مرداد  22کودتای  -11

 نمره(2داشت؟ ) 1211چه تفاوت و چه شباهتی با کودتای  1332مرداد  22کودتای  -11



 صفحه سه

 در دوره قاجار کدام عامل باعث گسترش بیکاری در سراسر کشور شد؟  1)

 واگذاری امتیاز های بسیار به انگلیسی ها و روس ها     2تسلط بیگانگان به منابع ثروت ایران                                          ) 1)

 سخت گیری و بی رحمی ماموران حکومتی    4تضعیف کشاورزی, صنعت و بازرگانی کشور                                 ) 3)

 کدام یک از موارد زیر, بیشتر از همه نشأت گرفته از ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلیس بود؟  2)

 تسلط بیگانگان به منابع ثروت اقتصادی ایران    2جدا شدن سرزمین های پهناور از خاک کشور                               ) 1)

 عقب ماندگی ایران در صنعت و کشاورزی    4افزایش و گسترش بیکاری و فقر عمومی                                   ) 3)

 یل قیام مشروطه بود؟ الیل عقب ماندگی ایران, جزو کدامدسته از دالکنجکاوی عده ای از ایرانیان برای یافتن د 3)

 فکری فرهنگی خارجی    4سیاسی اقتصادی خارجی                      ) 3فکری و فرهنگی داخلی         ) 2سیاسی و اقتصادی داخلی             ) 1)

 چه عاملی موجب افزایش اراده مردم برای مبارزه با استبداد در زمان مظفرالدین شاه شد؟    4)

 سوءاستفاده و ستمگری برخی ماموران حکومتی    2ناتوانی مظفرالدین شاه در اداره کشور                                          ) 1)

 دخالت بیگانگان در امور کشور    4موفقیت نهضت تنباکو                                                            ) 3)

 ب مشروطه نبوده است؟ الکدام یک از موارد زیر از اهداف انق 5)

 تاسیس عدالت خانه    4رها کردن کشور از سلطه خارجی         ) 3پایان حکومت استبداد داخلی       ) 2برقراری حکومت قانون         ) 1)

 ب مشروطه, با وقوع چه حادثه ای سرعت پیدا کرد؟ البروز انق 6)

 به شهادت رسیدن سید عبدالحمید    4عمل نکردن حکومت قاجار به وعده های خود        ) 3بسته شدن بازار      ) 2به چوب بستن بازرگانان     ) 1)

 کدام یک از افراد و از چه طریقی می خواستند مردم را با معایب حکومت استبدادی در زمان مظفرالدین شاه آشنا کنند؟     7)

 روحانیون , با درس گرفتن از قیام امام حسین )ع(  2روشنفکران , از طریق کتاب و روزنامه                                               ) 1)

 مردم و علما, از طریق آموزه های فرهنگی دینی  4یل عقب ماندگی ایران           )التحصیل کردگان اروپا, با جستجو در یافتن د 3)

 ب مشروطه, چه واقعه ای اتفاق افتاد؟ الپس از پیروزی انق 2)

 تدوین و تصویب قانون اساسی    4تشکیل حکومت سلطنت مطلقه         ) 3برکناری مظفرالدین شاه     ) 2انتخاب محمد علی شاه به سلطنت      ) 1)

 کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به حکومت پادشاهی مشروطه نمی باشد؟  1)

 محدود شدن قدرت و اختیارات شاه    2محدود شدن قدرت و اختیارات مجلس                                            ) 1)

 تقسیم قدرت بین شاه و مجلس    4اداره کشور توسط مجلس و دولت                                                 )  3)

 چرا در زمان حکومت قاجار, سرزمین های پهناوری از خاک ما جدا شد؟        11)

 ضعف صنعتی حکومت قاجار در برابر انگلیس و روس      2تسلط انگلیس و روس ها بر منافع ملی                                           ) 1)

 ناتوانی قاجاریه در برابر روسیه و انگلیس      4واگذاری امتیازات بسیار به روسیه و انگلیس                                      ) 3)

 ب مشروطه بر عهده چه کسانی بود؟        الرهبری انق 11)

 روحانیون و علمای بزرگ      4علما و روشنفکران             ) 3تحصیل کردگان دارالفنون واروپا       ) 2گروه ها و قشر های اجتماعی وفرهنگی      ) 1)

 



 صفحه سه

 در زمان کدام پادشاه قاجار , مجلس شورای ملی به توپ بسته شد؟  12)

 احمد شاه    4محمد علی شاه                                ) 3مظفرالدین شاه                           ) 2ناصرالدین شاه                        ) 1)

 نوری به شهادت رسید؟ هللا چراشیخ فضل ا 13)

 انتقاد شیخ از برخی روشنفکران    2مخالفت شیخ با نظام مشروطه                                                       ) 1)

 عدم اعتقاد مشروطه خواهان به شیخ    4دشمنی برخی از مشروطه خواهان با ایشان                                        ) 3)

 کدام مجتهد معروف پایتخت به دست مشروطه خواهان محاکمه و بدار آویخته شد؟  14)

 نوری   هللا شیخ فضل ا 4میرزا رضا کرمانی                          )  3بهبهانی                 )هللا آیت ا 2طباطبایی                         )هللا آیت ا 1)

 متفقین در جنگ جهانی اول شامل چه کشورهایی بودند؟  15)

 آمریکا ـ روسیه ـ آلمان ـ اتریش    4آمریکا ـ عثمانی ـ آلمان ـ ایتالیا    ) 3انگلیس ـ روسیه ـ آمریکا ـ فرانسه    ) 2انگلیس ـ اتریش ـ فرانسه ـ ایتالیا    ) 1) 

 در جنگ حهانی اول کدام کشور ها بی طرفی ایران را نادیده گرفتند و وارد خاک ایران شدند؟  16) 

 آمریکا ـ آلمان ـ ایتالیا    4روسیه ـ انگلیس ـ عثمانی             ) 3انگلیس ـ آلمان ـ ایتالیا          ) 2آمریکا ـ عثمانی ـ روسیه                ) 1) 

 رییسعلی دلواری در کدام شهر ایران در برابر قوای اشغالگر انگلیس ایستادگی کرد؟  17) 

 آذربایجان    4فارس                                 ) 3خوزستان                                         ) 2بوشهر                            ) 1)  

 در اواخر جنگ جهانی اول کدام کشور به متفقین پیوست؟  12) 

 (روسیه    4(المان                                   3(امریکا                                             2(عثمانی                            1  

 کدام یک از روحانیون زیر بعدها به مخالف با مشروطه پرداخت؟  11)

 نوری   هللا (شیخ فضل ا 4(سیدعبد الحمید                        3بهبهانی                             هللا (ایت ا 2طباطبایی                 هللا (ایت ا 1 

 مهم ترین خواسته مشروطه خواهان چه بود؟      21)

 (برقراری نظم وامنیت درکشور  4(برکناری مظفرالدین شاه از سلطنت                    3(ازادی مشروطه خواهان        2(تاسیس عدالت خانه          1 

 کدام یک از پادشاهان قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد؟  21)  

 (احمدشاه    4(محمدعلی شاه                        3(مظفرالدین شاه                                 2(ناصرالدین شاه                      1  

 فرمان مشروطه توسط کدام پادشاه قاجاریه و در چه سالی صادر شد؟  22)

    1211مظفرالدین شاه،  4)                   1225مظفرالدین شاه، سال   3)             1225محمد علی شاه،  2)           1211( احمدشاه، سال1  

 مهم ترین خواسته ی مهاجرت کنندگان به حرم حضرت عبدالعظیم) شهر ری( چه بود؟  23)

 تاسیس عدالت خانه    4تشکیل مجلس شورا                            ) 3عزل نوز بلژیکی                    ) 2برکناری عین الدوله              ) 1) 

 کدام پادشاه قاجاریه با پشتیبانی دولت روسیه وحمایت مستبدان داخلی، تصمیم به نابودی حکومت نو پای مشروطه گرفت؟      24) 

 احمد شاه    4محمد علی شاه                                 ) 3مظفرالدین شاه                     ) 2الف ( محمد شاه                      ) 

 م اعتقادی ندارند؟     الب را بدست گرفتند به اسالکدام روحانی در انتقاد از مشروطه معتقد بود که افرادی که رهبری انق 25) 

 نوری   هللا شیخ فضل اهللا آیت ا 4بهبهانی                         )هللا آیت ا 3محمدطباطبایی        )هللا آیت ا 2میرزا حسن شیرازی             )هللا آیت ا 1) 

 


