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 سواالت ص وغ

  میانه جنگ از متفقین جدا و به متحدین پیوست. در نیز ایتالیا .1

گرا در شهر سارایوو، مرکز بوسنی، اتریش به حکومت  ت یک صرب ملیدس در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به .2

 .ن جنگ کردالصربستان مستقل اع

 

 سواالت جور کردنی

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .1

 ف.سیمون بولیوارعلیه فرانسه                             ال مبارزات مردم الجزایر.رهبر 1

 ب. مهدی سودانی                   تینالطلبی مردم آمریکای الل جنبش استق.رهبر 2

 .رهبر استقالل طلب جنبش ضد استعماری هند                      ج.امیر عبدالقادر3

 گاندی .رهبر مردم سودان در مقابل انگلیس                                    د.4

 ه. نهرو                                                                                   

 هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

 ناصر دیوان کازرونیالف.                               1919قرارداد ترین مخالفان یکی از جدی.1

 آیت اهلل مدرس  ب.                                                         1919عاقد قرارداد.2

 وثوق الدوله ج.فرمانده مردم تنگستان و دشتستان                                      .3

 س علی دلواریرئی د.                                                        رهبر مردم کازرون.4

                                                                                 

 سواالت چهار گزینه ای:

 به کدام کشورها حمله ورشد؟ های مهم، بارها با هدف رسیدن به دریاهای گرم و آبراه.م 19ارتش روسیه در طول قرن  .3

 ب.عراق و عثمانی                  ج.ایران و عثمانی               د. بالکان و عثمانیالف. فرانسه وایران                  
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 ؟، برای تأسیس حکومت ملی به پا خاست.م 19قرن  گرایی ملیکدام کشور زیر تحت تاثیر اندیشه  .4

 الف. ایتالیا    ب. فرانسه                ج. انگلیس                د. اسپانیا

 ؟ها منجر به نوعی توازن قدرت جدید در اروپا شد یمانکدام پ .5

 1917ب. اتحاد و اتفاق مثلث        ج. اتفاق سه گانه           د. اتفاق مثلث و قرارداد      1917الف. اتحاد مثلث و قرارداد

 لنین با کدام نظام  مخالفت می کرد؟ .6

 ج. سرمایه داری              د. لیبرالیسم دولتی      الف. سوسیالیستی                 ب. دموکراسی               

 به کدام کشورها واگذارگردید؟ آلمان هایی از خاک  بخشبر اساس پیمان ورسای  .7

 الف.فرانسه وانگلیس              ب. اتریش ومجارستان              ج.فرانسه و لهستان                د. انگلیس و اتریش

 .شد ه افسران انگلیسی داده میب مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش دادبه موجب کدام قرار .8

 1919ج. قراردادژنو                            د.قرارداد            1915ب.قرارداد             1917الف.قرارداد

 به مبارزه پرداختند؟در مقابل نیروهای انگلیسی چه کسی مردم کازرون به رهبری  .9

 ب. رئیس علی دلواری         ج.حسن وثوق الدوله      د. آیت اهلل مدرس   صر دیوان کازرونینا الف.

 

 

 سواالت تکمیلی

گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدام به نفوذ و مداخله در امور کشورهای  ا بهره.م ب19ایاالت متحده آمریکا در قرن  .11

 .کرد ................................

ها و جوامع اروپایی نضج گرفت  در بسیاری از سرزمین....................................و  .........................دو جریان فکری .م 19رن در ق .11

. 

و ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و  .................امپراتوری عثمانی و بلغارستان به صف از شروع جنگ جهانی اول اندکی بعد .12

 . دیگر به جبهه ........................ پیوستندکشورهای  برخی

 نام روسیه به...................................................تغییر یافت. 1917بعد از انقالب .13

 .فیلسوف معروف آلمانی بود و.....................................نین پیرل .14

 .واگذار گردید ....................به فرانسه و  آلمان ک هایی از خا بخشبر اساس پیمان ورسای  .15
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 انجامید.و عثمانی  ....................................های به فروپاشی امپراتوریجنگ جهانی اول  .16

 . شود تأسیس .................کشور در شهر  51جامعه ملل با عضویت بیش از  .17

 .جایگزین آن گردید ...........................دوم جلوگیری نماید و بعدها جامعه ملل نتوانست از بروز جنگ جهانی  .18

 .در این جنگ کشته شدند  .................................بر اساس آمار رسمی، بیش از  .19

 شده بود. قسمت................................ایران  به عنوان منطقه تحت نفوذ روسیه  شناخته 1917بر اساس قرارداد  .21

ای جنوبی ه را در بخش ....................انگلستان گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و نیروی  .21

 .میهن ما تشکیل داد

د ربا شجاعت و شهامت در مقابل نیروهای انگلیسی نب ......................ور مردان تنگستانی و دشتستانی به فرماندهی الد .22

 کردند

ل وطن خویش تا الدر برابر متجاوزان ایستادند و از استق .............................یروهای عشایر تحت تأثیر در جنگ جهانی اول ن .23

 .سرحد جان دفاع کردند

 .بود ..................................1919قرارداد ترین مخالفان یکی از جدی .24

 ...................................بود.یکی از علل مهم سقوط دولت ضات مردم واعترا 1919مخالفت با قرارداد .25

 

 تشریحیسواالت 

کدام انقالب ها بود؟و مهم ترین این م متأثر از آثار و پیامدهای 19ت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن العمده تحو .1

 تحوالت را ذکر کنید.

 ر در جهان است در این مورد بیشتر توضیح دهید.یکی از پیامدای انقالب صنعتی گسترش استعما .2

 .م برای رسیدن به چه اهدافی همسایگان جنوبی خود را مورد حمله قرار می داد؟19ارتش روسیه در طول قرن  .3

 در کشورهای مختلف قرن نوزدهم را بنویسید. مقاومت در برابر استعمارچهار مورد از  .4

 جوامع اروپایی گذاشت؟ .م چه تاثیری بر19در قرن  گرایی تفکر ملی .5

 وضعیت ایتالیا چگونه بود و چطور توانست حکومتی ملی تشکیل بدهد؟م،19تا حدود اواسط قرن  .6

 د و با انگلستان به رقابت پردازد؟ه سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهچگونه توانست ب 19در قرن   امپراتوری آلمان .7

 اد؟ه سرعت گام در مسیر پیشرفت و اقتدار نهرایت چه کسانی بو د تحت هدایت 19در قرن  امپراتوری آلمان  .8

 کشورهای اروپایی تبدیل شود؟ به یکی از پیشروترینبا کدام اقدامات توانست  19در قرن  امپراتوری آلمان  .9

 علت انعقاد اتحاد سه گانه آلمان با دیگر کشورها چه بود ؟در این مورد توضیح دهید. .11

 با  اتریش و ایتالیا ،فرانسه به چه منظور و با کدام کشورها متحد شد؟ در مقابل اتحاد مثلث آلمان .11

 (بین کدام کشورها منعقد شد؟مثلث)گانه  اتحاد سه .12

 چه قراردادی است؟ در این مورد توضیح دهید.  1917قرارداد  .13
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 اتفاق سه گانه بین کدام کشورها و با چه هدفی منعقد شد؟ .14

 ید.جنگ جهانی اول را برشمر ترین علل مهم .15

 حنگ جهانی اول با کدام حادثه شروع شد؟ .16

 اندکی بعد از شروع جنگ جهانی اول کدام کشورها به متحدین و کدام به متفقین پیوستند؟ .17

 داد؟جنگ  اعالنبه آلمان آمریکا  ت متحده الایا 1917چرا در سال  .18

 در مورد انقالب روسیه به سواالت زیر پاسخ دهید؟ .19

 و در چه شرایطی رخ داد؟الف. این انقالب  به چه دلیل 

 ب.بلشویک ها که بودند؟

 ج. سه شعار اساسی لنین چه بود؟

 د.بلشویک ها درصدد جلب پشتیبانی چه گروههایی بودند؟

 ه. آخرین تزار روسیه چه نام داشت و پایتختش کجابود؟

 چه حکومتی را روی کار آورد و چه اقداماتی انجام داد؟ باللنین پس از پیروزی انقو.  

 نگ جهانی اول چگونه پایان یافت؟ج .21

 جهانی اول را نام ببرید. آثار و پیامدهای جنگ .21

 پیمان ورسای چه پیمانی است و در این پیمان در مورد آلمان چه تصمیمی گرفته شد؟ .22

 ،دربرگیرنده چه نتایجی بود؟های مغلوب در جنگ جهانی اول انعقاد یافت های صلحی که با سایر دولت پیمان .23

 رات وپیمان نامه ورسای را فهرست وار بنویسید.نتایج مذاک .24

 پاسخ

 شد. مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم 

 به فرانسه و لهستان واگذار گردید آلمانهایی از خاک  بخش. 

 های متفق غرامت بپردازند ها ملزم شدند به دولت آلمان. 

 ها ملزم شدند توان نظامی خود را محدود نگه دارند آلمان. 

 و عثمانی از بین رفت. های اتریش ــ مجارستان مپراتوریا 

 شرقی اروپای تغییر نقشه سیاسی  

  خاورمیانهسیاسی تغییر نقشه  
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 جدید کشورهای شکل گیری  

 تاسیس جامعه ملل 

 جامعه ملل به پیشنهاد چه کسی ودر کدام مذاکرات و با چه هدفی تشکیل شد؟ .25

 در مورد تاسیس جامعه ملل توضیح دهید؟ .26

 جنگ جهانی اول توضیح دهید. ات و خسارتهای انسانی و اقتصادیتلفدر مورد  .27

 در چه وضعیتی بود؟ ایران در جنگ جهانی اول .28

 موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟ .29

 از اردوکشی به ایران چه بود؟ روسیه و انگلستاندر جنگ جهانی اول بهانه  .31

 شد؟ چرا ایران در جنگ جهانی اول با وجود بی طرفی اشغال نظامی .31

 بین کدام دولت ها منعقد شد و موضوع آن چیست؟ 1915قرارداد  .32

 چرا عثمانی در جنگ اول غرب ایران را اشغال کرد؟ .33

 از چه کسانی و به چه دلیل تشکیل شد؟ دولت موقت ملیدر جنگ جهانی اول  .34

 در خالل جنگ جهانی اول را بنویسید. در برابر اشغالگرانمردم جنوب  مقاومت سه مورد از  .35

 چه نبردی است؟ »نبرد جهاد« .36

 جهانی اول برای ایرانیان  چه بود؟ آثار و نتایج جنگ .37

 چه نتیجه ای برای ایران داشت؟روسیه 1917ب الپیروزی انق .38

 توضیح دهید 1919در مورد قرارداد .39

 چه کسانی بودند وعلت مخالفتشان چه بود؟ 1919مخالفان قرارداد .41

 .نشان دادند چگونه  ن قراردادمخالفت خود را با ای 1919مخالفان قرارداد .41

 

 پرسش های نمونه

 ب صنعتی چه تأثیری در گسترش سیاستهای استعماری داشت؟الانق .1

 گرایی در اروپای مرکزی چه تأثیری در بروز جنگ جهانی اول داشت؟  های ملی جنبش .2

 گانه چرا شکل گرفت؟  اتحاد و اتفاق سه .3

 هانی اول چیست؟ ترین علت بروز جنگ ج تحلیل و قضاوت شما از مهم .4

 .کنید بیان سطر چند در است گذشته اول جهانی جنگ در ما پیشینیان بر که را آنچه و گیرید به کار را خود تخیل .5

 


