بسمه تعالی

المپیاد تاریخ معاصر

زمان 04 :دقیقه

نام نام خانوادگی:

-1کدام فرمانده انگلیسی مامور جستجو میان نیروهای قزاق جهت یافتن چهرهای برای کودتا شد؟
ب.آیرون ساید

الف.یال مارسن

د .مک نیل

ج .کایکس

-2موضعگیری آیت ا ...کاشانی و تهدید به جهاد بعد از ملی شدن صنعت نفت ،موجب برکناری کدام نخستوزیر گردید؟
ب.محمد ساعد

الف.قوام السلطنه

د.رزم آرا

ج.حسنعلی منصور

-3رضاخان در دوره نخست وزیری برای انتقال قدرت به خاندان پهلوی دست به کدام اقدام زد؟
الف .اعالم جمهوری

ب.سرکوب شیخ خزعل

د.تشویق احمدشاه برای سفر به اروپا

ج.ایجاد ارتش منظم

 -0کدام یک از موارد زیر در ارتباط با وقایع بعد از طرح قرارداد  1111نیست؟
الف.مخالفت آیت ا ...مدرس

ب .انتصاب وثوقالدوله به نخست وزیری

ج.انتشار اعالمیهها و شب نامهها

د.سرکوب مخالفان و تبعید و زندانی آنها به دست حکومت

-5واگذاری والیت نخجوان به روسیه و دادن حق مصونیت قضایی به آن به ترتیب از شرایط کدام عهدنامهها بود؟
الف.آخال -ترکمنچای ب.گلستان -مفصل

ج.گلستان -ترکمنچای

د.ترکمنچای -ترکمنچای

 -6در اعتراض به کدام اقدام عینالدوله بازار تهران تعطیل شد و مردم در مرقد حضرت عبدالعظیم تحصن کردند؟
الف.تبعید شیخ محمد واعظ ب.دستگیری تاجران قند ج.شهادت طلبهای به نام عبدالحمید د.ضرب و شتم مردم در مسجد
-7اولین مجلس شورای ملی در ایران در چه تاریخی تشکیل شد؟
الف 10.مرداد 1225

ب22.مرداد 1225

ج10 .مرداد 1226

د 22 .مرداد1226

 -2با لغو امتیاز رویتر ،کدام امتیاز و برای چند سال به او واگذار شد؟
الف.بانک شاهنشاهی– 54سال

ب.بانک استقراضی 54-سال ج.بانک شاهنشاهی64-سال

د.بانک استقراضی-

64سال
-1کدام روحانی پیشنهاد تحصن در حرم عبدالعظیم را داد و چه کسی تالش کرد با دادن وعده ،مهاجران را به تهران بازگرداند؟

الف.آیت ا ...طباطبایی -عین الدوله

ب .آیت ا ...بهبهانی -عالء الدوله

ج .شیخ فضل اهلل نوری -مظفرالدین شاه

د .آیت ا ...بهبهانی -عین الدوله

-14کدام گزینه از ویژگیهای حکومت رضاشاه نبود؟
الف.وابستگی

ج.تخریب ارزشهای دینی

ب.ملیگرایی افراطی

د.جلوگیری از انعقاد قرارداد نفتی

-11مهمترین شخصیتی که با حکومت جمهوری رضاخان مخالفت کرد که بود؟
ب .آیت ا ...مدرس

الف .آیت ا ...کنی

د.سید جمال الدین اسدآبادی

ج .آیت ا ...طباطبایی

-12مهمترین نتیجه انقالب  1117روسیه برای ایران چه بود؟
الف.خروج سربازان روسی از ایران

ب.استقرار نیروهای روسی در شمال ایران

ج.لغو کلیه قراردادهای روسیه در ایران

د .تشکیل حکومت غیرمتمرکز در ایران

-13کدام یک از موارد زیر از وقایع دوران ناصرالدین شاه قاجار نیست؟
الف.قتل امیرکبیر

ج.تاسیس دارالفنون

ب.واگذاری امتیاز رویتر

د.جنگهای ایران و روسیه

 -10چرا ایران در کانون توجه استعمارگران قرار داشت؟
الف.ضعف دربار ایران

ج.موقعیت استراتژیک ایران

ب .ثروت سرزمین ایران

د.همسایگی با هند

-15مهمترین جنبش مردمی در جنوب ایران برای مقابله با انگلیسیها به رهبری چه کسی هدایت شد؟
ب.شیخ محمد خیابانی

الف.رئیس علی دلواری

د.باقرخان

ج.ستارخان

-16رضاخان در دوره تصدی به وزارت جنگ ،ژاندارمری را از .............به وزارت جنگ انتقال داد.
ب.وزارت عدلیه

الف.وزارت صنعت

د.وزارت دارایی

ج.وزارت داخله

 -17آخرین بخش از اصالحات در ایران به تقلید از اروپاییان در دوره کدام صدراعظم ناصرالدینشاه انجام پذیرفت؟
الف.امیرکبیر

ب.امینالسلطان

ج .آقاخان نوری

د.میرزاحسینخان سپهساالر

-12ناخشنودی مردم ایران از مفاد  ......موجب شروع دوره دوم جنگهای ایران و روس شد و  ....ایرانیان را مهیای نبرد کرد؟
الف.ترکمنچای -مشخص نبودن خطوط مرزی

ب.آخال -نارضایتی مردم مسلمان از استعمار روس

ج.گلستان-فتوای جهاد علما

د.گلستان -اقدامات و تجهیزات تدارک دیده شده به دست عباسمیرزا

-11چرا آمریکا تصمیم گرفت میان ایران و انگلیس در موضوع نفت میانجیگری کند؟
الف.حفظ ثبات بازار نفت

ب .پایان بخشیدن به سلطه روسیه بر نفت ایران

ج.جلوگیری از نفوذ کمونیسم

د.سرکوب نهضت ملی

 -24کدام یک از افراد زیر در مخالفت با انگلیس در تبریز قیام کرد؟
الف.شیخ هادی نجمآبادی

ب.شیخ محمدخیابانی

د .میرزا کوچک خان

ج.کلنل پسیان

 -21کدام گزینه در باب دخالت روس در مجلس نوپای مشروطه درست نبود؟
الف.مرقد امام هشتم را به توپ بستند

ب.کانون های مقاومت مردم در مشهد و تبریز را سرکوب کردند
د .منطقه زیر نفوذشان را طبق قرارداد  1147اشغال کردند

ج.قوایی را از هندوستان وارد ایران کردند

-22دولت انگلیس قصد داشت با انتصاب  .....به نخست وزیری مانع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شود.
ب.محمد ساعد

الف.رزم آرا

د.حسین عالء

ج.مصدق

.............-23از طریق نفوذ در احزاب با ایجاد آشوب و اختالفافکنی موجب بدبینی نسبت به رهبران نهضت شد؟
ب.شبکه بدامن

الف.حزب توده

د.رزم آرا

ج.نصیری

-20با استعفای دکتر مصدق ،شاه چه کسی را مامور تشکیل کابینه نمود؟
الف.قوام السلطنه

ج.محمد ساعد

ب.رزم آرا

د.اسدا ...علم

-25با پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت ........حکومت استبدادی او پایان یافت.
الف.انگلیس

ب.روسیه

د.آلمان

ج.فرانسه

-26دولت  .....در سالهای میان دو جنگ جهانی بر دامنه نفوذ و قدرت خود در خاورمیانه افزود؟
ب.فرانسه

الف .آلمان

د.عثمانی

ج.انگلستان

-27در دوره دوم مشروطه کدام حزب بر جدایی دین از سیاست تاکید میکرد؟
ب.اعتدالیون

الف.مشروطه خواهان

ج.دموکراتها

د.سلطنت طلبان

-22ایجاد مشروطه مشروعه خواست کدام یک از شخصیتهای زیر بود؟
الف.اسدآبادی

ب .آیتا...میرزا صالح شیرازی

ج.آیت ا ...بهبهانی

د.شیخ فضل ا ...نوری

-21برای برقراری جمهوری رضاخان در ایران کدام احزاب با هم دست اتحاد دادند؟
الف.سوسیالیست و تجدد

ب.اعتدالیون و دموکرات

ج.اعتدالیون و سوسیالیست

-34یکی از مهمترین موفقیتهای آقامحمدخان بازپس گیری شهر ......از دست روسها بود.
الف.باکو

ب .دربند

ج.مغان

د.تفلیس

د.دموکرات و تجدد

-31کدام یک از افراد زیر در لغو امتیاز توتون و تنباکو دخالتی نداشت؟
الف .مالعلی کنی

ب.سید جمالالدین اسدآبادی

د.آیت ا ...میرزای شیرازی

ج.آیت ا ...میرزا حسن آشتیانی

-32قرارداد سری1115و اشغال بخشهای بیشتری ازخاک ایران توسط روسیه و انگلستان پیامد کدام حادثه بود؟
الف .حضور آلمان با تهدید منافع این دو کشور
ج .آغاز جنگ جهانی اول

ب.پیامد قرارداد  1147و تقسیم ایران به سه بخش
د.پیوستن عثمانی به آلمان و تالش برای ضربه زدن به منافع این دو کشور

-33کدام گروه ،اولین واکنش را نسبت به کودتای محمدعلی شاه نشان دادند؟
الف .مشروطه خواهان اصفهان ب.مشروطه خواهان تهران

د .مشروطه خواهان گیالن

ج .مشروطه خواهان تبریز

-30جبهه ملی و آیت ا ...کاشانی کدام دولت را شبه کودتا نامید؟
ب.رزم آرا

الف.محمد ساعد

د.علی منصور

ج.قوام السلطنه

-35کدام روحانی در تدوین قانون اساسی و متمم آن نقش اساسی داشت؟
الف.آخوند خراسانی

ب.آیت ا ...بهبهانی

د.آیت ا ...طباطبایی

ج.شیخ فضل ا ...نوری

-36کدام یک از افراد زیر از پایهگذاران سوسیالیسم در ایران بود؟
الف .تیمورتاش

ب.داور

د .سلیمان میرزا اسکندری

ج .تدین

-37دوره دوم مشروطه با کدام حادثه شروع شد؟
الف.استبداد صغیر

ب.فتح ایران

د.تاجگذاری احمدشاه

ج.شهادت شیخ فضل ا ...نوری

-32در زمان کدام شاه قاجار زمینه های انقالب مشروطه به تدریج فراهم شد؟
ب.مظفرالدین شاه

الف.فتحعلی شاه

د.محمدشاه

ج.ناصرالدین شاه

-31در زمان محمدشاه ،امیرهرات که به تحتالحمایگی انگلیس تن داد و سفیر انگلیس در ایران چه کسانی بودند؟
الف.دوست محمدخان-مک نیل

ب.کامران میرزا-مک نیل

د.آزادخان افغان-گلداسمیت

ج.محمودپاشاه-گلداسمیت

 .04در بستن پیمان سعدآباد کدام کشور زیر حضور نداشت؟
الف .عراق

ب .افغانستان

ج .هندوستان

د .ترکیه
«گروه آموزشی تاریخ استان قم»
موفق و پیروز باشید

