
 

 

:گزينه صحيح را انتخاب كنيد   

تصميم گرفت چگونه اهداف خود را در ايران پيگيري كند؟ 1919انگلستان پس از ناكامي در اجراي قرارداد  -1  
از طريق كودتا) ب                                 از طريق احزاب سياسي و مطبوعات                          ) الف  

از طريق سركوب قيام هاي مردمي) از طريق مستشاران نظامي و مالي                                                      د) ج  
 

؟جنگ جهاني دوم با هجوم برق آساي كدام دولت به لهستان آغاز شد   -2  
روسيه) د                                     فرانسه) ج                                آلمان) ب                     انگلستان) الف  

 

در زمان نخست وزيري چه كسي بين ايران و انگلستان بسته شد؟ 1919قرار داد  -3  
عالءالدوله)  د                       وثوق الدوله) ج                  عين الدوله) ب            سيدضياءالدين طباطبايي) الف  

 

  داد ؟ جنگ جهاني دوم در زمان كدام يك از پادشاهان زير در ايران رخ -4
محمد رضا شاه) د                       رضا شاه) ج                   محمد علي شاه) ب                         احمد شاه) الف  

  

. واگذار شد .............. امتياز بهره برداري از منابع نفت ايران در زمان مظفرالدين شاه به  -5  
            انگلستان ) د                    روسيه            ) جفرانسه                         ) ب                                 آمريكا) الف

 

 

، رضاخان به چه مقامي منصوب شد ؟ 1299در كودتاي  -6  
رياست حكومت موقت) د                فرماندهي كل قوا) ج                    نخست وزيري) ب               پادشاهي )الف  

 

نيست؟صحيح گزينه  در مورد حكومت رضاخان كدام -7  
  .مخالفان سرنوشتي جز تبعيد ، زندان ، شكنجه و اعدام نداشتند  )الف
.زور و خشونت ، فضاي خفقان ، ترس و سركوب بر جامعه حاكم بود ) ب  
              . هئيت وزيران و نمايندگان مجلس شوراي ملي اختيار واستقالل داشتند و تابع دستورات شاه بودند ) ج
. به احزاب و روزنامه ها ي مستقل اجازه فعاليت نمي داد )د  

 

پس از چه واقعه اي نفوذ و سلطه ي آمريكا بركشور ما  ايران به تدريج افزايش يافت ؟ -8  
           1299كودتاي ) ب                                                                        قيام گوهر شاد سركوب ) الف

1332مرداد  28كودتاي )د                                                                  نهضت ملي شدن صنعت نفت ) ج  
                  

 

متفقين با چه بهانه اي كشور ما را به اشغال درآوردند؟ 1320شهريور در  -9  
   فرو نشاندن آشوب هاي داخلي و برقراري نظم )ب                                               نوسازي تشكيالت نظامي )الف

  از بين بردن فضاي خفقان ، زور و خشونت در كشور  )د                                            حضور شماري از آلمان ها )ج
 

احمد شاه مجبور شد چه كسي را به نخست وزيري منصوب كند ؟ 1299در كودتاي  -10  
سيد ضياءالدين طباطبايي) وثوق الدوله                 د) ج                  عين الدوله) ب                       رضا خان) الف  

 
 
 
 

    
 

:     نام   
:نام خانوادگي    

9/       :كالس  

  مطالعات اجتماعي : نام درس
 

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي  تحصيلي

...................آموزش و پرورش منطقه   
)دوره اول(   .................................دبيرستان   

       14 تست درس :آزمون 

                   نهم: پـــايــــه   
10/11/94: تــاريـــخ امتــــحان   

دقـــيقـــه 6:   زمـــــان   
 


