
 

 

 انقالب مشروطه در دوره کدام پادشاه رخ داد؟-1

 آقامحمدخان-شاه             تمظفرالدین-شاه        پعلیمحمد-ب   شاه ناصرالدین-الف

 زمانی داشت؟تاسیس حکومت قاجار با کدام اتفاق مهم در جهان هم-2

 جنگ روسیه وژاپن-انقالب روسیه              ت-استقالل آمریکا           پ-انقالب کبیر فرانسه      ب-الف

 ای داشتند؟نشینان در حرم حضرت عبدالعظیم چه خواستهدر جریان انقالب مشروطه، بست-3

 س عدالتخانهتاسی-استعفای شاه     ت-محاکمه صدراعظم     پ-تاسیس مجلس شورای اسالمی   ب-الف

 اولین رویدادی که زمینه تغییر حکومت از قاجار به پهلوی را ایجاد کرد کدام است؟-4

 انقالب مشروطه-ت           9811کودتای -مرداد            پ82کودتای -ب         9191قرارداد -الف

 با دستور کدام شاه تاسیس شد؟ (دانشگاه تهراننخستین دانشگاه ایران )-5

 رضاشاه-شاه                تناصرالدین-محمدرضاشاه            پ-شاه            بمحمدعلی-الف

 جنگ جهانی دوم چگونه به پایان رسید؟-6

         پیروزشدند)مریکاآ توسط( ژاپن اتمی نبمبارا و آلمان شکست با متفقین-الف

 پیروزشدند )آمریکا توسط( ژاپن یاتم بمباران و آلمان شکست با متحدین -ب

    پیروزشدند )ژاپن توسط( آمریکا اتمی بمباران و آمریکا شکست با متحدین -پ

 پیروزشدند )ژاپن توسط( آمریکا اتمی بمباران و مریکاآ شکست با متفقین -ت

 اهلل خمینی را به ترکیه تبعید کند؟کدام یک از موارد زیر سبب شد تا حکوت پهلوی آیت-7

 های ایالتی و والیتی       انجمناهلل خمینی به الیحه اعتراض آیت -ب    پرسی انقالب سفید      اهلل خمینی به همهاعتراض آیت-الف

 سپاری)کاپیتوالسیون(قضاوت اهلل خمینی به اعتراض آیت -اهلل خمینی به رابطه شاه با اسراییل               تاعتراض آیت -پ

 بود؟کومت پهلوی در جریان کدام واقعه اهلل خمینی با حخستین مخالفت آیتن-8

 قیام پانزده خرداد-ت       های ایالتی و والیتینامه انجمنتصویب-گانه     پپرسی اصول ششهمه-اعتراض در مسجد گوهرشاد   ب-الف

 هلل خمینی از نجف به پاریس چه بود؟ترین نتیجه هجرت آیتمهم-9

 هیچکدام-خروج شاه از کشور      ت-رسیدن پیام انقالب ایران به گوش دنیا      پ-تضعیف حکومت پهلوی    ب-الف

 اسالمی چه بود؟اولین مرحله از  برپایی نظام جمهوری-11

 پرسی تعیین نظام سیاسی همه-تاسیس نهادهای انقالبی        ت-انتخابات مجلس      پ-تصویب قانون اساسی        ب-الف



 

 

 نظام جمهوری اسالمی چگونه به طور رسمی شکل گرفت؟-11

 پرسیهمه-شکل گیری نهادها    ت-انتخاب رییس جمهور؛تشکیل مجلس و هیئت دولت    پ-قانون اساسی    بتصویب -الف

 کدام یک از نهادهای انقالبی زیر با هدف عمران و آبادانی روستاها تاسیس شد؟-12

 ندگیجهاد ساز-سپاه پاسداران انقالب اسالمی     ت-بسیج مستضعفین      پ-نهضت سوادآموزی     ب-الف

 اهلل خمینی چه کسی و چگونه جانشین او شد؟پس از رحلت آیت-13

 مجلس شورای نگهبان-ایاهلل خامنهآیت -مجلس خبرگان        ب-ایاهلل خامنهآیت-الف

 مجلس شورای نگهبان-اهلل بهشتیآیت -مجلس خبرگان          ت-بهشتیاهلل آیت -پ

 نقش نمادین دارند؟کدام یک از موارد زیر در یک جامعه -14

 همه موارد-زبان گفتاری               ت-صنایع دستی                         پ-پوشاک       ب-الف

 ؟نیست کدام گزینه درباره فرهنگ درست-15

 فرهنگ اکتسابی است-ت    شودپذیری آموخته میفرهنگ با جامعه-پفرهنگ آموختنی است   -رسد   بفرهنگ به ارث می-الف

 های فرهنگ کدامند؟ترین الیهعمیق-16

 هاسنّت-هنجارها                           ت-نمادها                       پ-ها و عقاید           بارزش-الف

 دهدمی...رخ....در .................. شدن،نخستفراینداجتماعی-17

 گروه دوستان-ت     جامعه      -خانواده       پ-ب مدرسه          -الف

 ست؟های زیر انتسابی ایک از هویتدامک-18

 زن به دنیا آمدن-پدر یا مادر شدن         ت-شغل                     پ-سواد                ب-الف

 ترین عناصر هویت یک ملت کدامند؟عمده-19

 فرهنگ، زبان، دین-فرهنگ، تاریخ، زبان               ت-پثروت           ،فرهنگ،سرزمین-سرزمین           بفرهنگ،تاریخ،-الف

 شعر مشهور حکیم نظامی گنجوی به کدام یک از عناصر هویت ملّی ایرانیان اشاره دارد؟-21

 خجل همهعالمتناستواریاندلنیستگویندزهینقیاس
 سرزمین-ت                  فرهنگ    -مکان                           پ-زبان                           ب-الف

 



 

 

 

 

 

 کلید:

 الف: 4سوال   د: 3سوال   الف: 2سوال   ج: 1سوال 

 ج: 8سوال   : د7سوال   : الف6سوال   د: 5سوال 

 د: 12سوال   : ب11سوال   د: 11سوال   ب: 9سوال 

 الف: 16سوال   : الف15سوال   د: 14سوال   الف: 13سوال 

 د: 21سوال   الف: 19سوال   : د18سوال   ب: 17سوال 

 

 


