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 بسمه تعالی

 و دوم تاریخ معاصر ایرانازمون مستمر درس اول  

 نام و نام خانوادگی

 كردند؟ كوچ ایران به كسانی چه حكومت ودرزمان بودند طایفه ازكدام قاجار ایل -1

 غزنوي -تركمانان( د             مغوان -تركمانان( ج           زندیه -زند( ب              افشاریه -افشار(الف

    یافت؟ افزایش وعثمانی ایران بين مرزي قاجاراختالفات شاه كدام حكومت درزمان -2

 شاه ناصرالدین( د                     محمدشاه( ج            محمدخان آقا( ب       شاه فتحعلی( الف

 گرفت؟ برعهده درایران را شيعه ازمرجعيت تنباكو تحریم فتواي درگرفتن اساسی نقش روحانی كدام -3

   نوري اله فضل شيخ اله آیت( ب                                               شيرازي ميرزاي( الف

 اسدآبادي الدین سيدجمال( د                         تبریزي جوادآقامجتهد مبرزا اله آیت( ج

 ؟ باشد نمی رویتر امتياز به مربوط زیر موارد از كداميک -4

 كاال نوع همه صدور حق و ایران گمركات اداره(  ب              قنات احداث و ها جنگل از برداري بهره(  الف

 قيمتی معادن  و منابع كليه از برداري بهره(  د                            ترموا و آهن راه احداث حق(  ج

   ؟ بود چه گلستان قرارداد مفاد -5

 بود؟ چه شاه فتحعلی ي دوره در هرات به ایران ي حمله علت -6

 بود؟ چه قاجار شاه محمد دوره در عثمانی و ایران اختالفات علت -7

 .بنویسد اميركبيررا اقداماتچهار  -8

 خارجی شركت یک به عثمانی دولت كه امتيازي با را آن شد؟ واگذار تالبوت به شرایطی چه با تنباكو و توتون امتياز -9

 كنيد؟ مقایسه بود، كرده واگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 و چهارم تاریخ معاصر ایران سومازمون مستمر درس 

 نام و نام خانوادگی

 ؟ شدند جدا ازايران روسيه قاجارتوسط دردوره ها قسمت كدام -1

   ؟ داركردند جريحه را ملي احساسات قاجار، دردوره عواملي چه -2

 ذكر سه مورد.  ببريد م نا رادر خارج منتشر مي شدند  جار قا زمان فارسي زباني كه در هاي مه روزنا -3

 ؟ قرارداد سراسري شورش يك درآستانه كشوررا شاه مظفرالدين درزمان عواملي چه -4

 داشتند؟ هايى خواسته چه صغرى مهاجرت در مهاجران -5

 ؟ كرد قلمداد مشروطه انقالب فکري هاي زمينه از يك كدام جزء توان مي را بيك ابراهيم نامه سياحت -6

   مملکت بر استعمار ي غلبه(  ب             استعماري ضد و استبدادي ضد هاي آموزه(  الف

 ايران وضع باره در انتقادي مطالب انتشار(  د                                    جديد هاي انديشه ورورد(  ج

 داشت؟ نام چه ضداستبداد اتحادنيروهاي ي مرحله اولين -7

 نوزبلژيکي ماجراي( د            تنباكو نهضت( ج             كبري مهاجرت( ب           صغري مهاجرت(الف

 ؟ است بوده كدام«   كبرا»   مهاجرت در مردم هاي خواست در -8

 روحانيت احترام حفظ -اساسي قانون تنظيم(  ب                   الدوله عين عزل – دارالشوري افتتاح(  الف

 دارالشوري افتتاح – الدوله عال عزل(  د               بلژيکي نوز عزل – حانيت رو احترام حفظ(  ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 تاریخ معاصر ایران  پنجم و ششمازمون مستمر درس 

 نام و نام خانوادگی

 .بود اصل ............. شامل شد، تنظيم  »اساسی قانون«   نام به شاه مظفرالدین درزمان كه قانونی -1

 .آغازگردید..................... شهر از مردم اصلی مقاومت مجلس بستن توپ ازبه پس -2

 ؟ است اي دوره چه صغير استبداد دوره از منظور -3

 مجلس بستن توپ به از قبل شاه علی محمد حكومت(  ب                شاه ناصرالدین حكومت دوره(  الف

 مجلس بستن توپ به از بعد شاه علی محمد حكومت(  د                         شاه الدین مظفر  حكومت دوره(  ج

 و تنبراكو  درنهضرت  شكسرت  جبرران  برراي  ایرران  روحانيت از استعمار انتقام را كسی چه اعدام ازمورخان اي عده -4

 دانند؟ می آن به مشابه هاي ازتكرارمقاومت پيشگيري

 بهبهانی سيدعبداله(د        سيدمحمدطباطبایی(ج       نوري اله فضل شيخ(ب       شيرازي ميرزاي(الف

      ؟ كرد سركوب را گروه كدام قيام جنوب پليس -5

 تنگستانی عشایر قيام(  د      آذربایجان مردم قيام(  ج     خيابانی محمد شيخ قيام(  ب    جنگل قيام(  الف

 بود؟ ساخته آشفته را كشور اوضاع عواملی چه شد می تدوین اساسی قانون متمم كه اي فاصله در -6

 كردند؟ تقسيم خود ميان را ایران چگونه و چرا 1997 قرارداد براساس انگلستان و روسيه -7

 بود؟ چه ن خواها مشروطه ست د به تهران ازفتح پس مشروطه دوم دوره ي ها ویژگی -8

 بود؟ چه. م1915 قرارداد پيامد -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 م تاریخ معاصر ایرانهشتو   هفتمازمون مستمر درس 

 نام و نام خانوادگی

  كرد؟ مي دنبال خاورميانه منطقه در را هايي سياست چه اول جهاني جنگ از پس انگلستان دولت -1

  بود؟ چه انگليس و ايران 1111 قرارداد ماهيت -2

  زد؟ دست اقداماتي چه به 1211 اسفند سوم كودتای از پس طباطبايي ضياءالدين سيّد -3

 شد؟ جنگ وزارت تصدّی دوران در مجلس در رضاخان استيضاح طرح به منجر عواملي چه -4

 نخستين اقدام وی را بنويسيد. ؟ بود كه رضاشاه سلطنت وزيردوران نخست اولين -5

 بود؟ چه خزعل شيخ ازسركوب ن انگلستا هدف -6

 داد؟ انتقال خانه وزارت كدام به را ژاندارمری برارتش، تسلط برای بود جنگ دروزارت كه زماني درطول رضاخان -7

 جنگ وزارت( د      عدليه وزارت( ج    داخله وزارت(  ب    ودارايي اقتصادی وزارت( الف

 بايكديگر احزاب كدام درايران جمهوری نظام برقراری برای 1312 ماه دربهمن مجلس پنجم ی دوره ازتشكيل پس -8

                                                        كردند؟ اتحادبرقرار

 وتجدد دموكرات حزب( ب                                 وسوسياليست تجدد حزب(الف

 واعتداليون سوسياليست حزب( د                                 ودموكرات اعتداليون حزب( ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 تاریخ معاصر ایران نهم و دهمازمون مستمر درس 

 نام و نام خانوادگی

 .گرفت صورت هدف ................................  با افراطي گرايي ملي شاه رضا حکومت دردوران -1

 كرد؟ استفاده شاپو ازكاه پهلوي كاه جاي كشوربه تقليدازكدام به رضاخان -2

      روسيه( د                    تركيه( ج               انگليس( ب            فرانسه( الف

 .آغازشد. م 1131. ش 1318 درشهريور.........  به هيتلر آساي برق ي باحمله دوم جهاني جنگ -3

    اتريش( د                  انگلستان( ج           روسيه(          لهستان( الف

 ؟ بود چه شاهپور بندر به تركمن بندر از سراسري آهن خط ايجاد از رضاخان اصلي هدف -4

                                                  آزاد هاي آب  و فارس خليج به خزر درياي اتصال(  الف

 جنوب سمت به روسيه نظاميان حركت به بخشيدن سرعت(  ب

 شمال به جنوب از انگليسي هاي نيرو سريع انتقال(  ج

  ميانه خاور هاي كشور ميان تجاري ي منطقه ايجاد(  د

   بنويسيد؟ را شاه رضا حکومت طي افرا گرايي ملي هاي خصه شا -5

 بنويسيد؟ حکومت به بعدازرسيدن را رضاخان مذهبي ست سيا -6

 كرد؟ تغيير آلمان به نسبت انگلستان سياست اول جهاني جنگ از بعد هاي سال در چرا -7

 گرفت؟ صورت اقداماتي چه كشاورزي بخش در تحول ايجاد براي رضاشاه حکومت دوران در -8
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