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  ١

    . نامه بنویسیدو در پاسخ جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید  1
  

  . جان کالون اعالم کرد که مسیحیان به پاپ نیازي ندارند و فقط کافی است که هر کشور یک اسقف داشته باشد - الف  
  .  را سرآغاز سقوط ناپلئون می دانند.) م1812(مورخان ورود ارتش روسیه به خاك فرانسه  - ب
     .مبارزه با هرگونه سلطه استعماري در جهان بود ، هدف کشورهاي معروف به غیر متعهد -ج
  .کریم خان زند از پذیرفتن عنوان شاهی امتناع کرد و خود را وکیل مردم ایران نامید -د
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25/0  
  

25/0  
  

25/0  

  .نامه بنویسید ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در پاسخگزینه  2
  

  .  پس از مرگ او ، اولین و آخرین نظام جمهوري در انگلستان خاتمه یافت -الف 

   . در زمان ریاست جمهوري او درایاالت متحده آمریکا درگرفت» الغاي بردگی«جنگ انفصال یا  - ب

  . قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم آمریکاي التین بود -ج

  . داشته باشد» مکانی زیر آفتاب « کشور او بایدامپراتورآلمان بود که اعالم کرد،   -د

  سیمون بولیوار - 1
  

  کرامول -2
  

  موسولینی- 3
  

  آبراهام لینکلن -4
  

  ویلهلم دوم - 5
  

  موتسو هیتو - 6
  

  
  
  
  
1  

  )تفقط یک گزینه صحیح اس(  .به سؤاالت چهار گزینه اي زیر پاسخ دهید   3
  

  خاتمه دهد؟) روم شرقی(به حیات سیاسی امپراتوري هزارساله بیزانسازمشهورترین سالطین عثمانی بود که توانست  - الف
       سلطان عبدالمجید -4سلطان محمد فاتح                  -3سلطان سلیمان                    - 2                   سلطان سلیم- 1

  ؟  صفویان را به کدام شهر انتقال دادشاه عباس اول به منظور تسلط بیشتر بر نواحی مختلف ایران ، پایتخت  - ب
   قزوین -4تبریز                                       - 3اصفهان                              -2                          شیراز - 1 

  

نابود  نیروي دریایی عراق  را دریادالن نیروي دریایی ارتش  با پشتیبانی نیروي هوایی در کدام عملیات ، اسکله هاي نفتی و  -ج
  کردند؟

  مروارید - 4بیت المقدس                             -3              مرصاد                 -2                  فتح المبین   - 1
  

  فرماندهی نیروهاي جنگ هاي نامنظم در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر عهده ایشان بود ؟ -د
  قرنی سرلشکر -4دکتر محمدجواد باهنر                  -3دکتر مصطفی چمران         -2محمدعلی رجایی            - 1

  
  

25/0  
  

  

25/0  
  
  
  

25/0  
  
25/0  

  .جاهاي خالی را پر کنید   4
   .انسان، ابتدا از انگلستان شروع شدبه جاي نیروي   .............................. انقالب صنعتی، که عبارت بود ازاستفاده از  - الف

  .   به هندوستان اعزام کردند  ...................................... انگلیسی ها براي اداره هند، مقام عالی رتبه اي را با عنوان - ب
  .  د و بخشی از چین را اشغال کردبه منچوري لشکرکشی ...........................در ابتداي دهه چهارم قرن بیستم، ژاپن، به بهانه -ج
گام هایی  فرهنگیروابط سیاسی، اقتصادي وو توسعه  مناسباتبرقراري فرانسه براي قاجار، ایران و  زمان سلطنت محمدشاه در-د

  .، توفیقی حاصل نشد ... ......................... دو کشور برداشتند، اما در اثر تحریکات 
  .توسط میرزا صالح شیرازي در زمان محمد شاه قاجار منتشرشد............................ ان با عنوان  اولین روزنامه درایر -هـ 

  .با ایران جنگ را شروع کرد .....................................    صدام به بهانه –و 
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    »ادامۀ سواالت در صفحۀ دوم«  
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  ٢

    .زیر پاسخ هاي کوتاه دهیدبه سؤاالت   
  5/0  ؟   عثمانی ها درشبه جزیره بالکان همواره با کدام قدرت ها رو به رو بودند  5

  5/0  ؟   سران دولت هاي متفق با چه هدفی تصمیم گرفتند سازمان ملل متحد را تاسیس کنند  6

  5/0  ؟   آذربایجان دعوت کردنادر با چه هدفی همه سران قبایل و حکمرانان محلی را به دشت مغان در   7

  5/0  .را بنویسید. ق  907اولین اقدام شاه اسماعیل صفوي بعد از تاج گذاري در سال   8

    .دهید تشریحی به سؤاالت زیر پاسخ  

  1  ؟چه بود.) ق 1210(از سفر به مشهد ، پس از تاج گذاري رسمی در تهران قاجار هدف اصلی آقا محمدخان   9

  1   .) ذکر دو مورد کافی است(  دالیل شکست نظامی ایران از روسیه در دور دوم جنگ هاي ایران و روس چه بود؟مهم ترین   10

  1   چه عواملی موجب رونق آیین مذهبی تعزیه در ایران شد؟   11

 1  دو مورد از زمینه هاي فکري انقالب مشروطیت ایران  را  نام ببرید؟  12

  1     رسیدن  به سلطنت ، درباره نظام مشروطه چه تصمیمی گرفت؟محمد علی شاه قاجار پس از   13

  1     ایران چه سرنوشتی می یافت؟.  م 1919در صورت اجراي قرارداد   14

  1  ؟دو مورد از اقدامات رضاشاه  پس از رسیدن به سلطنت را نام ببرید   15

  1    .) ذکر دو مورد کافی است(  ؟نفت در ایران چه اقداماتی انجام دادند صنعت انگلیسی ها براي ممانعت از ملی شدن  16

  1  در رهنمودهاي خود به سخنرانان مذهبی چه مطالبی را سفارش کردند؟.  ش 1342در آستانه ماه محرم ) ره(امام خمینی   17

  1    بود ؟ یدر چه جهت.  ش  1356تا  1343عمده فعالیت هاي فرهنگی رژیم  پهلوي در فاصله سال هاي    18

  1   .) ذکر دو مورد کافی است( ؟آمریکا را به چه نتایجی درباره ایران رساند.  ش 1357تظاهرات مردم در تاسوعا و عاشوراي سال   19

  1  با چه هدفی به وجود آمد؟. ش 1366مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال   20

  20  .موفق باشید  

  

 

 

 

 

 




