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 الف ( به سواالت تستی زیر پاسخ دهید .

 زند چند سال حکومت کرد و پایتخت او کدام شهر بود ؟ کریم خان -1

 خراسان –سال  5( 4   کرمان   –سال  10( 3   اصفهان   –سال  20( 2    شیراز  –سال  30( 1

 انقالب صنعتی از کدام کشور آغاز شد ؟ -2

 ( روسیه4                     ( آلمان   3            ( فرانسه          2             ( انگلستان       1

 یکی از اهداف کشور روسیه در زمان پتر کبیر چه بود ؟ -3

 ( رسیدن به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند2( تصرف هند و دستیابی به ثروت آن        1

 ( عقد قرارداد های نظامی با کشور های همسایه4اولیه صنعتی       ( دست یابی به منابع مواد3

براساس کدام عهدنامه ، ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران  -4

 ؟ محروم شد و این عهدنامه میان دولت ایران و کدام دولت به امضاء رسید

 انگلستان –( ترکمنچای 4روسیه    –( گلستان 3  روسیه  –( ترکمنچای 2    انگلستان –( گلستان 1

 پادشاه منعقد شد ؟عهدنامه گلستان در زمان کدام  -5

 ( نادر شاه4( فتحعلی شاه قاجار         3( آقا محمد خان قاجار        2( کریم خان زند        1

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 نادر سرداری از ایل ................... بود . -1

 .... را برای خود برگزید. ..............مؤسس سلسلۀ زندیه ...................... بود که لقب  -2

 آخرین فرمانروای زند ................... بود که توسط .......................... به قتل رسید . -3

 کشور روسیه تا پیش از فرمانروایی ............. کشوری ضعیف و عقب مانده بود . -4

 بنام خدا

پایه : نهم                                       مطالعات اجتماعی 11آزمون درس               نام و نام خانوادگی :     

9/...کالس :                                 



 

 

های گرجستان ، داغستان و شهر های باکو و گنجه بر اساس عهدنامه .............. ایالت  -5 

 از حاکمیت ایران خارج و به روسیه واگذار شد .

پس از سقوط صفویه ، دولت های ......... و .......... قسمت هایی از شمال غرب ایران  -6

 را اشغال کردند .

 ایل ................  یکی از ایل های ترک تبار ایران بود . -7

 آقا محمد خان ، برادر زاده اش ........................... به قدرت رسید . پس از -8

 ج( درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید .

 پس از مرگ نادر شاه ، آقا محمد خان قاجار قدرت را به دست گرفت . )            ( -1

وسای آن پس از مرگ ایل قاجار از ایل های ترک تبار ایران بود که پسر یکی از ر -2

 کریم خان مدعی حکومت ایران شد . )             (

سال جنگ نابرابر میان دو کشور ایران و روسیه ، قرارداد گلستان میان دو  5پس از  -3

 (    )           رسید . ءکشور به امضا

 ( آقا محمد خان با مالیمت و مهربانی با مردم برخورد می کرد . )              -4

 د( به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .

 لشکرکشی به هند توسط چه کسی انجام شد ؟ -1

آغاز نفوذ و دخالت گسترده بیگانگان در ایران در زمان به قدرت رسیدن کدام  -2

 پادشاه صورت گرفت ؟

 بنیان گذار حکومت قاجار چه کسی است ؟ -3

 * سوال امتیازی *

هدف دولت انگلستان از جدا کردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از  -1

 ایران چه بود ؟
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