
 3تاریخ  3آزمون تستی درس                                         بسمه تعالی

 آقا محمد خان قاجار پس از کشته شدن پدرش با چه عنوانی در پایتخت کریم خان زند به سر می برد؟-1

 الف(صدر اعظم              ب(جانشین کریم خان                 ج(حاکم فارس           د(گرگان

 آقا محمد خان قاجار پس از چه اقدامی در تهران تاج گذاری کرد؟-2

 الف(سرکوب تهاجم ازبکان                ب(مقابله با تهاجم نظامی روسیه    

 ج(برچیده شدن بساط جانشینان نادر              د(سرکوب ظغیان حاکم گرجستان

 سان را در پیش گرفت؟آقامحمد خان به چه منظوری پس از تاج گذاری راه خرا-3

 الف(سرکوب تهاجم ازبکان                       ب(مقابله با تهاجم نظامی روسیه    

 ج(برچیده شدن بساط جانشینان نادر              د(سرکوب ظغیان حاکم گرجستان

 به چه دلیل آقا محمد خان قاجار در تاریخ ایران در خور ستایش است؟-4

 حکومت جانشینان نادر      ب(برقرار کردن نظم و امنیت به منطقه قفقازبرچیدن بساط الف(

 ج(ایجاد یکپارچگی سیاسی و باز گرداندن حاکمیت دولت مرکزی        د(سرکوب تهاجم ازبکان در شرق 

 به چه دلیل در تاریخ نام اقا محمد خان به نکویی برده نمی شود؟-5

 خان زند              ب(بر رحمی و کینه در برخورد با مخالفان و رقیبان الف(رویارویی بازندیان و غلبه برلطفعلی

 ج(برچیدن بسلط حکومت جانشینان نادر شاه و زندیان          د(دستیابی به غنایم و گنجینه جواهرات نادر در خراسان

 در دوران سلطنت فتحعلیشاه حکومت قاجار با چه مسائلی وتحوالت خارجی مواجه بود؟-6

 (رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران    الف

 ب(حفظ یکپارچه گی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی 

 ج(سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار 

 د(جنگ با عثمانی در غرب کشور به سبب عتبات  عالیات

 فتحعلیشاه با تدبیر کدام عالی مقام زیر به تخت پادشاهی نشست؟محمد میرزا پس از مرگ -7

 الف(آصف الدوله            ب(حاجی میرزا آقاسی        ج(میرزا اوالقاسم قائم مقام         د(امیر کبیر

 کدام عامل زیر اسباب دسیسه گری مخالفان علیه قائم مقام فراهانی را فراهم آورد؟-8

 الف(شورش کامران میرزا در هرات            ب(سرکوب چند تن از عموها و برادران محمد شاه 

 ج(دسیسه گری حاجی میرزا آقا سی              د(تالش برای کاستن از دخالت ناروای محمد شاه و درباریان در امور کشور  



 مهمترین مسئله در دوران وزارت حاجی میرزا اقاسی چه بود؟ -9

 ف(نفوذ دولت های روسیه و انگلستان در ایران               ب(دخالت در باریان در امور کشورال

 ج(شورش مدعیان سلطنت              د(جدایی طلبی حاکم هرات

 چرا اصالحات امیر کبیر به نتیجه مطلوب نرسید؟-11

 ب(توطئه و دسیسه ی مخالفان داخلی و خارجی        الف(عالقمند نبودن ناصر الدین شاه به نو گرایی و تردید های او

ج(بیمناک بودن ناصر الدین شاه از اندیشه سیاسی جدید             د(وزیران و صدر اعظم  ها امنیت جانی و مالی  کافی 

 نداشتند

 میرزا حسین خان حسین ساالر مصصم به چه اهدافی در کشور بود؟ -11

 دود شاه             ب(نو گرایی و جبرا ن عقب ماندگی کشور الف(کاهش قدرت و اختیارات نامح

 ج(نشر اندیشه ی سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه خواهی     د(جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران 

 به چه دلیل اصالحات عهد ناصر الدین شاه به تغییر اساسی منجر شد ؟-12

 بیمناک بودن شاه از نشر اندیشه ی سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه خواهی      الف(

 ب( کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه و وحشت از آن 

 ج(در اصالح تشکیالت سیاسی و اداری کشور تردید داشت

 د(ناصر الد ین شاه ضرورت نو گرایی و جبرا ن عقب ماندگی کشوررا درک کرد.

 ناصرالدین شاه دولت های روسیه و انگلستان در چه مسئله ای در کشور ما به رقابت برخاستند ؟در دوره -13

 جدا سازی بخش هایی ا زسرزمین         ج(قراردادهای تجاری          د(امتیازات اقتصادی الف( واحد ها ی نظامی              ب(

 صیت زیر است؟میرزا رضای کرمانی از هواداران ستم کشیده کدام شخ-14

 ج(سید جمال الدین اسد آبادی      د(میرزای شیرازی  الف(قائم مقام فراهانی        ب(امیر کبیر    

 نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطه چه بود ؟-15

 الف(مردمی         ب(مطلقه استبدادی         ج(جمهوری                د(اسالمی

 شاه هر سه قوه قانون گذاری ،اجرایی و قضاوت را در انحصار داشت؟ ،متی در کدام نظام حکو-16

 الف(مطلقه و استبداد          ب(مشروطه         ج(مشروطه سلطنتی       د(جمهوری 

 چرا شاهان قاجار قادر به اعمال کامل قدرت استبدادی خود نبودند؟ -17

 الف(نو گرایی و اخذ تمدن اروپایی        ب(دخالت دولت های انگلیس و روسیه 



 ج(نظام اداری کارآمد و ارتش حرفه ای            د(نفوذ زنان حرم سرا به همراه ندیمه ها و خدمتکاران  

 کدامیک از موارد زیر از اختیارات صدر اعظم در دوره قاجار بود؟-18

 الف(ادراه ایاالت و والیات         ب(محاسبه و گرد آوری مالیات 

 ج(اظهارنظر و مداخله در تمام امور کشور          د(ایجاد نیروی قزاق و تشکیالت نظامی منسجم

 به چه علت وزیران د رعصر قاجار امنیت جانی و مالی کافی نداشتند؟-19

 دسیسه های دولت های خارجی         ب(دسیسه ها ی درباریان و بد گمانی شاهان الف(

 ج(قدرت سیاسی ،نظامی حاکمان ایالت       د(نوگرایی و اصالحات تشکیالت سیاسی و اداری کشور 

 شاهان قاجار از چه طریقی به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند؟-21

 ب(رونق کسب و کار        ج(دادن امتیازات بیگانگان        د(ازدواج با خاندانهای زمیندار    الف(اصالح امور کشور   

 اداره ایالت آذر بایجان در دوره قاجار بر عهده کدام مقام عالی زیر بود ؟-21

 الف(صدر اعظم       ب(ولیعهد           ج(خاندان های زمیندار          د(شاهنشاه      

 داری ایران در اوایل قاجار شامل کدام وزارتخانه ها بود؟نظام ا-22

 الف(مالیه،جنگ ،داخله و امور خارجه                   ب(داخله ،تجارت،مالیه ،جنگ

 ج(معارف ،مالیه ،جنگ،عدلیه                    د(مالیه ،جنگ،عدلیه و امور خارجه

 به تشکیالت اداری افزوده شد؟ ه های دیگریدر زمان ناصرالدین شاه تحت چه شرایطی وزارتخان-23

 الف(جنگ های ایران وروسیه          ب(تاثیر مواجهه ایران با تمدن غربی 

 ج(واگذاری امتیازات           د(رقابت دولت های خارجی برای نفوذ و دخالت در ایران 

 بود؟پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه در زمان قاجار کدام اداره -24

 الف(مالیه           ب(عدلیه         ج(جنگ    د(داخله

 مستوفیان در دوره قاجار چه مسئولیتی داشتند؟-25

 الف(اصالح امور کشور       ب( محاسبه و گرد آوری مالیات

 ج(دعاوی مدنی           د(رسیدگی به جرائم سیاسی و امنیتی 

 زیررسیدگی می کرد؟عدم پرداخت مالیات را کدام سازما ن -26

 الف(وزارت مالیه       ب(سازما ن جنگ           ج(محاکم شرع       د(محاکم عرف 

 اقا محمد خان قاجار با استفاده از کدام نیرو قدرت را بدست گرفت؟-27



 الف(بریگادقزاق         ب(جنگاورا ن ایلها          ج(پلیس جنوب          دژاندارمری  

 از محاکم زیر دعاوی مدنی را حل و فصل می کند؟کدامیک   -28

 الف(محاکم عرف        ب(محاکم شرع           ج(محاکم جزاء       د(محاکم تجارت 

 به چه دلیل تالش های عباس میرزا در ارتش و تشکیالت نظامیبی نتیجه ماند؟-29

 الف(پیمان شکنی دولت فرانسه        ب(جنگ های مستمر با روسیه

 ج(قدرت زیاد ارتش ایلیاتی و نفوذ آنها               د(عدم حمایت فتحعلیشاه

 ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس واحد نظامی بریگاد قزاق را به کدام کشور واگذار کرد؟-31

 الف(انگلیس          ب(روسیه          ج(فرانسه         د(عثمانی       

 داراالفنون چه بود ؟هدف امیر کبیر از تاسیس مدرسه -31

 الف(اخذ تمدن اروپایی        ب(اشاعه علوم جدید          ج(آموختن دانش نظامی جدید       د(نوگرایی 

 هدف دولت روسیه از سیاست توسعه طلبانه چه بود؟-32

 الف(دستیابی به هندوستان          ب(رقابت با انگلیس          ج(تسلط بر سرحدات شمالی             د(دسترسی به آبهای آزاد 

 کدام عامل روسها را در سیاست توسعه طلبانه در زمان نادر شاه و آقا محمد خان وادار به عقب نشینی نمود ؟-33

 انگلیسیها           ج(درگیری با عثمانی           د(مشکالت داخلی  الف(اقتدار نظامی          ب(کارشکنی

 بریگاد قزاق در کدام امور زیر در دوره قاجار کارایی چندانی نداشت؟-34

 الف (نگهبان شخص شاه         ب(دفع کننده شورش ها         ج(امنیت داخلی           د(حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی 

 اقدام ،سر آغاز جنگ های ایران و روس بود؟ کدام-35

 الف(کارشکنی انگلیسی ها                              ب(پیمان شکنی فرانسه  

 د(تحت حمایت قرار دادن حاکم گرجستان       ج(صور فتوای جهاد برخی علما   

 وسیه نیست؟کدا م عامل زیر ار عوامل تاثیر گذار در شکست ایران درجنگ های ایران ور-36

 الف(ضعف سیاسی و نظامی ایران              ب(پیمان شکنی فرانسه و انگلیس 

 ج(ناتوانی فتحعلیشاه د رتامین تدارکات سپاه             د(درگیریهای مذهبی و مرزی ایران با عثمانی 

 کدام علت زیر موجب شروع جنگ دوم ایران و روسیه شد؟-37

 الف(مشخص نبودن خطوط مرزی در عهد نامه گلستان            ب(ضعف سیاسی و نظامی دولت قاجار 

 برخی از فرماندهان  ه             د(بی کفایتی و سستیج(کارشکنی دولت انگلیس و پیمان شکنی فرانس



 از روسها ترغیب کرد؟ سرزمین های ایرانیکدام اقدام عدهای از ایرانیان را آماده جهاد برای آزادسازی -38

 الف(مشخص نکردن مرز           ب(فریاد کمک خواهی مردم           ج(صدور فتوای جهاد برخی از علما     د(حمایت انگلیسیها 

 روسها بعد از معاهده ترکمانچای کدام مناطق را تسخیر کردند؟-39

 و نخجوان         د(هرات و قند هار  الف(گرجستان          ب(شرق دریای مازندران          ج(ایروان

الف(باکو و خوارزم          ب(خوارزم و ماوراءالنهر      ج(ماوراءالنهر و    سرزمینهای شرق دریای مازندران عبارتند از :-41

آقای دکتر حسینی  و                :                                                             تهیه کننده  هرات          د (هرات و باکو

 سیفی


