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تعالی باسمه

: تنظیم و خادملوتهیه رضا منطقهمهدی پرورش و آموزش تهران2ادارة

منطقه پسرانةتهران18دبیر امنایییئهدبیرستان فرهنگت
تاریخ تحص3درس 1397-1398یلیسال

است............................................................................ بازدارنده ..............................................................................ادب،

یکم: نگاریدرس رمعاصدورةمنابعهایگونه وتاریخ

ببرید.1 نام را نگاری تاریخ سنتی-1انواع نگاری جدید-2تاریخ نگاری تاریخ

است؟2 نگاری تاریخ نوع چه سنتی نگاری آنتاریخ از پیش و صفوی دورۀ های نویسی مجلس و ها نگاری وقایع ادامۀ سنتی، نگاری تاریخ

آث و بودند ادب و شعر اهل اغلب سنتی مورخان شود. می کردند.محسوب می تآلیف ادبی خصوصیات با را خود ار

بنویسید.3 را سنتی نگاری تاریخ های ویژگی ترین برجسته
فتوحات-1 و ها جنگ شاهان، زندگی طوالنی شرح و نظامی و سیاسی تاریخ بر و-2تآکید فرهنگی حیات و اجتماعی زندگی به توجهی بی

مردم ر-3اقتصادی نتایج و علل به توجهی تاریخیبی تحوالت و چاپلوسی-4ویدادها و تملق روحیۀ متکلف-5داشتن و مصنوع بر تأکید

نویسی ساده از پرهیز و منابع.-6نویسی نقد و سنجش به توجهی بی

بود.4 ......................... دورة نگاری تاریخ استمرار زند و افشار های دوره نگاری تاریخ صفویهشیوه

تاریخکتاب5 نادری»های نادره»و«جهانگشاری است؟«دُرّه مطالبی چه حاوی و کیست اثر
وی ستایش و افشار نادر فتوحات شرح ، استرآبادی خان میرزامهدی

گشا»کتاب6 گیتی است؟«تارخ شده نوشته اسلوبی چه با و کیست ااثر با که زندیه سلسله تاریخ بارۀ در موسوی، صادق محمد سلوبمیرزا

بادشوارومصنوع است.و شده نوشته زند شاهان گویی تملق

دارد؟7 سنتی نگاری تاریخ با تفاوتی چه معاصر دورة در نویسی یافتتاریخ رواج ایران در نگاری تاریخ از جدیدی شکل معاصر دورۀ در

و بینش نظر از بود.روکه متفاوت سنتی نویسی تاریخ با ش

ت8 پیدایش های بود؟زمینه چه قاجار دورة در جدید نگاری  اریخ
با آنان کرد. جلب غرب دنیای به را ایران نخبگان و زمامداران توجه قاجار، شاه فتحعلی پادشاهی دوران در روسیه و ایران های جنگ

برآمدند. ایران جامعۀ ماندگی عقب و غربی جوامع پیشرفت علل درک جوی و جست در غرب و ایران وضعیت چنینمقایسۀ نتیجۀ در

مدرسۀ تأسیس با سپس و شد آغاز تدریج به اروپایی آثار ترجمۀ شاه( فتحعلی )ولیعهد میرزا عباس زمان از که بود هایی کنجکاوی

ایجاددارالفنون ودارالطباعةو یافت.دارالترجمةدولتی گسترش شاه ناصرالدین زمان در همایونی

9.... قاجار دورة مدرسه ترین داشت.مهم نام دارالفنون....................

بود10 مکانی چه قاجار دورة در روزنامه؟دارالطباعه و کتاب نشر چاپ، مرکز خانه، چاپ

بود؟11 کسی چه عهدة بر قاجار دورة در همایونی داراترجمه السلطنه.رباست اعتماد خان حسن محمد

قاجار12 دورة در همایونی کرددارالترجمه ایفا نقشی ؟چه

های زبان از شده ترجمه آثار نخستین از توجهی قابل بخش تاریخی های نوشته شد. ترجمه فارسی به فراوانی آثار او ریاست دورۀ در

مور روش و بینش با ایرانی مورخان و نویسندگان آشنایی در بسزایی تأثیر آنها ترجمۀ و دادند می تشکیل را فارسی زبان به خاناروپایی

داشت. اروپایی

گستر13 فعالیت این ..................... پادشاهی زمان در و آغاز ایران در اروپایی آثار ترجمه صدراعظمی.................. زمان شاز

میرزا.یافت شاه–عباس ناصرالدین

ایرا14 تاریخ بارة در تحولی چه شناسی باستان زمینة در شناسان شرق فعالیت شد؟با ایجاد کتیبهن شناسان، شرق علمی فعالیت گسترش با
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آمد. دست به ایران تاریخ دربارۀ جدید و دقیق اطالعات و شد رمزگشایی بستان طاق و بیستون های

است؟15 آمده دست به زمانی چه از ایران تاریخ دربارة دقیق و جدید ایراناطالعات در شناسان ضرق فعالیت با

کشفیات16 داشت؟گسترش ایران نگاری تاریخ بر تأثیری چه شناسان پیشباستان را نوینی منابع ایران در شناسی باستان کشفیات گسترش

آورد. فراهم ایران سنتی نگاری تاریخ در را اساسی و عمیق تحولی زمینۀ و داد قرار مورخان روی

نگارا17 تاریخ از برخی توسط قاجار دورة در سنتی نگاری تاریخ شد؟چرا کشیده چالش مورد سنتی نگارانن تاریخ از برخی قاجار عصر در

کردند. نقد را نگاری تاریخ از نوع این های ویژگی از بعضی سنتی، نویسی تاریخ کلی ساختار به پایبندی عین در سنتی،

18................................ قاجار دورة در نویسی متکلف و تملق به انتقاد شیرازیبود.پیشگام خاوری

داشت؟19 قاجار دورة در نویسی تاریخ در دیدگاهی چه شیرازی شیرازیخاوری خاوری نویسی، متکلّف و تملق به انتقاد پیشگامان از یکی

گوی تملق و داد نشان عالقه نویسی مختصر و نویسی حقیقت به او است. ذوالقرنین تاریخ نویسندۀ و شاه فتحعلی زمان مشهور رامورخ ی

نوشت: باره این در که چنان کرد؛ را»نکوهش دیو و نخواند دیو را فرشته ... کند پیشه گفتاری راست که است الزم هم را نگار تاریخ

... نداند است.«.فرشته نبوده نظر این به پایبند جا همه خود او البته

ذوالقرنین»کتاب20 کیست؟«تاریخ شیرازیاثر خاوری

داشت؟محمد21 نویسی تاریخ در نگرشی چه اعتمادالسلطنه خان کتابحسن مؤلف و ناصری عصر مورخان از خورموجی، جعفر محمد میرزا

است. داده بازتاب را امیرکبیر قتل واقعیت که است کسی نخستین بوده، گویی تملق منتقدان از که ناصری، االخبار حقایق

کدام22 در اعتمادالسلطنه خان است؟محمدحسن کرده ستایش امیرکبیر از خود صدرالتواریخکتاب

داشت؟23 نگاری تاریح بر تأثیری چه و کیست زاده آخوند خان بامیرزامیرزافتحعلی قاجار، دورۀ متفکران از یکی آخوندزاده خان فتحعلی

رس در وی کرد. نقد علمی شیوۀ به را سنتی نویسی تاریخ نبود، مورخ شیوۀاینکه ایراد، رضاالۀ نویسی دلیلتاریخ به را هدایت خان قلی

داد. قرار انتقاد مورد ادبی مصنوع الفاظ بردن کار به و رویدادها بیان در شعر از او استفادۀ

داشت؟24 نگاری تاریخ در ای عقیده چه و بود مورخی نوع چه کرمانی آقاخان رواجمیرزاآقامیرزا در قاجار، عصر مورخ کرمانی، خان

ن رویدادهاتاریخ نتایج و علل مطالعۀ و حوادث سیر بررسی با اروپایی جدید مورخان که بود معتقد او برداشت. مؤثری های گام جدید گاری

را آن که اند یافته دست قوانینی تاریخی»به نامند.«حکمت می

نویسند؟25 می تاریخ دالیلی چه به نگاران تاریخ ، نوین نگاری تاریخ شیوه باشیوۀدردر پژوهشگران و نویسان تاریخ نوین، نگاری تاریخ

کردن می ارزیابی را تاریخی رویدادهای آنها، نقد و گزینش و معتبر مدارک و اسناد و منابع از برداری بهره علمی، تحقیق روش از واستفاده د

نوشتند. می ساده زبانی به را خود علمی های یافته

علوم26 کدام از جدید نگاران کنند؟تاریخ می استفاده خود تاریخی مطالعة نتایجدر از کردند می تالش همچنین جدید نگاران تاریخ

شوند. مند بهره تاریخ مطالعۀ در شناسی اسطوره و شناسی جامعه جغرافیا، شناسی، زبان شناسی، باستان چون علومی تحقیقات

کمک27 تاریخ در علمی پژوهش روش ترویج و توسعه در عواملی است؟چه کرده رواجشایانی و دانشگاه تأسیس جدید، مدارس گسترش

عالوه کرد، شایانی کمک ایران در تاریخ علمی پژوهش روش توسعۀ و ترویج به معاصر، دورۀ در علمی رشتۀ یک عنوان به تاریخ آموزش

ت تألیف، نیز و تاریخی مطالعات حوزۀ در تخصصی نشریات و تحقیقاتی مراکز ایجاد این، فراوان،بر علمی های مقاله و ها کتاب نشر و رجمه

است. داشته ایران در جدید نگاری تاریخ روش ارتقای و گسترش در بسزایی تأثیر

بود؟28 چه سنتی نگاری تاریخ کار تاریخاساس در اما بود آنان فتوحات شرح و پادشاهان زندگی بررسی سنتی، نگاری تاریخ کار اساس

ها جنبه نوین، شود.نویسی می بررسی اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، نظامی، سیاسی، از اعم انساسی حیات گوناگون ی

کرد؟29 جلب مردم نقش به را آنان توجه و داشت نویسی تاریخ در مورخان بینش دگرگونی بر عمیقی تأثیر ایران در حادثةتاریخی کدام

مشروطیت. انقالب

کرمانی30 االسالم ناظم محمد است؟میرزا مطالبی چه حاوی او کتاب و دارد اثری نقشچه مردم، به توجه ضمن کتاب این نویسندۀ

است. داده نشان مشروطیت انقالب در را مختلف اجتماعی طبقات

ایرانیان»کتاب31 بیداری کیست؟«تاریخ کرمانیاثر االسالم ناظم
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مورخان32 بینش در رویدادها کدام مشروطه انقالب از داشت؟غیر عمیقی تأثیر نگاری تاریخ در ایرانی

استعمارگر- کشورهای دخالت و دوم-نفوذ و اول جهانی های کودتاهای-جنگ ایران، نفت-ش1332و1299اشغال شدن ملی جنبش

اسالمی. انقالب و

کرد؟33 جلب را مورخان توجه موضوعاتی چه جدید نگاری تاریخ حوادث.در این نتایج و علل

کدامند؟34 ایران معاصر دورة پژوهش منابع ترین عمده

ها کتاب اسنادالف( یا نشریات وسایلب( و اشیا بناها، د(

ببرید.35 نام را معاصر دورة های کتاب انواع

ها-3خاطرات-2تاریخی-1 سفرنامه

کت36 رویکردی چه با مورخان قاجار دورة نوشتند؟در می را تاریخ جدید.اب و سنتی رویکرد با

اند؟37 نوشته کتاب ایران تاریخ بارة در نویسندگان کدام ایرانی مورخان از غیر قاجار دورة کهدر اروپاییان از تن چند قاجار دوران در

که نوشتند ایران تاریخ دربارۀ هایی کتاب بودند، برده سر به ابران در را مدتی رونداغلب می شمار به دوره آن منابع جزء

است.(38 کافی مورد چهار ذکر ببرید.) نام را قاجار عصر تاریخی های کتاب ترین مهم

: محمدی سارویتاریخ تقی :محمد التواریخ الملک(ناسخ سپهر)لسان تقی محمد میرزا

: خوییمآثرالسلطانیه دنبلی بیگ :عبدالرزاق ناصری الصفای هدایترروضة قلی ضا

: نو میرزاتاریخ تیریزجهانگیر میرزا:تاریخ نادر

: اعتضادالسلطنهاکسیرالتواریخ میرزا :علیقلی ناصری منتظم السلطنهتاریخ اعتماد خان حسن محمد

: آرا جهان نگارتاریخ وقایع صادق :میرزا السلطنهصدرالتواریخ اعتماد خان حسن محمد

التوا :افضل الملکریخ افضل غالمحسین

ببرید.39 نام را است شده نوشته ها خارجی توسط قاجار دورة ایران تاریخ بارة در که کتابی دو

: ایران کامل ملکمتاریخ جان :سر ایران سایکستاریخ سرپرسی

آ40 خاطرات و اند کرده نویسی خاطره نگارش به اقدام هایی شخصیت چه معاصر دورة است؟در مطالبی چه حاوی ازنان زیادی عدۀ

اطالعات حاوی آثار این کردند. خویش خاطرات نگارش به اقدام عادی مردم یا و فرهنگی و اقتصادی نظامی، سیاسی، های شخصیت

منابع سایر در ندرت به که اند دوره این رجال حال شرح و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، اوضاع دربارۀ شود.ارزشمندی می یافت

بزنید.41 مثال خاطره یک اسالمی( جمهوری و پهلوی قاجار، معاصر) های دوره از یک هر از

: قاجار عصر
شاه ناصرالدین خاطرات اعتمادالسلطنه–روزنامۀ خاطرات الدوله–روزنامۀ امین خان علی میرزا سیاسی السلطنه–خاطرات تاج خاطرات

شاه( ناصرالدین قاجار(شر–)دختر مستوفیان خاندان از مستوفی عبداهلل )خاطرات من زندگانی ح

پهلوی: دورة
پهلوی شاه رضا دفتر رئیس بهبودی، سلیمان پهلوی–خاطرات و قاجار دوران سیاستمدار فروغی، محمدعلی تألمات–خاطرات و خاطرات

مصدق محمد شر–دکتر صنعتی دانشگاه مؤسس مجتهدی، محمدعلی البرزخاطرات مدرسۀ رئیس و نخست–یف عَلَم، های یادداشت

پهلوی. شاه محمدرضا دربار وزیر و وزیر

: اسالمی جمهوری دورة
ایران اسالمی جمهوری نفوذ با و برجسته سیاستمدار رفسنجانی هاشمی اکبر اهلل آیت سید–خاطرات خاطرات ایران، پسر نورالدین

دفاع دوران رزمندۀ عافی، مقدس–مقدسنورالدین دفاع دوران آزادۀ آباد، معصومه اسارت دوران خاطرات ام، زنده آیت–من خاطرات

ایران اسالمی جمهوری دوران برجستۀ سیاسی و مذهبی شخصیت کنی، مهدوی محمدرضا محمد–اهلل آموزشی خاطرات قسم، اوجاقت به

بیگی. بهمن
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بود؟42 چگونه قاجار دورة در نویسی شخصیتدرسفرنامه از ای مالحظه قابل تعداد و یافت فراوانی گسترش نویسی سفرنامه قاجار، عصر

درآوردند. تحریر رشتۀ به شان خارجی و داخلی سفرهای از را خویش های شنیده و ها دیده عصر، این های

مانده43 باقی متعددی های سفرنامه ............... و ............... پادشاهی دورة شاه.است.از مظفرالدین و شاه ناصرالدین

نوشتند؟44 می سفرنامه قاجار دورة در کسانی جالبیچه های سفرنامه نیز قاجار دورۀ اقتصادی و فرهنگی سیاسی، رجال و ها مقام از برخی

خ سفر خاطرات هم خارجی جهانگردان و بازرگانان مأموران، سفرا، از ای عده آنها، بر عالوه اند. سفرنامهنوشته قالب در را ایران به ود

اند. کرده منتشر و نوشته

دارند؟45 العاده فوق اهمیت نظر چه از ها ایسفرنامه العاده فوق اهمیت فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، تاریخ مطالعۀ نظر از ها سفرنامه

گمرک، مالیات، مانند اقتصادی های موضوع دربارۀ ارزشمندی اطالعات حاوی و پوشاکدارند رسوم، و آداب قبیل از اجتماعی مسائل ها، راه

هستند. معماری و هنری دینی، فرهنگی، مباحث و تغذیه و

دارد؟46 تاریخی سودمند مطالب قاجار دورة در ها نوشته کدام ها، سفرنامه و خاطرات ها، کتاب از )تذکرهغیر ها نامه زندگی ادبی، آثار

متو و جغرافیایی های کتاب برایها(، سودمندی اطالعات و اخبار حاوی نیز معاصر دوران به مربوط حقوقی و فلسفی فقهی، کالمی، ن

هستند. تاریخی های پژوهش

است.47 .............................. تمدن ابداعات از روزنامه( ( غربینشریه جدید تمدن

48...................... دورة در ایران در بار شد.اولین چاپ نشریه قاجار.......

گذاشت؟49 کشور بر تأثیری چه قاجار دوره در نشریات وچاپ اجتماعی فرهنگی، فکری، تأثیرات عمومی، بخشی آگاهی طریق از نشریات

گذاشتند. ایرانی جامعۀ بر زیادی سیاسی

منتشر50 کسی چه توسط و داشت نام چه شد چاپ ایران در که ای روزنامه راشد؟اولین ایران روزنامۀ شیرازیاولین صالح ازمیرزا یکی ،

عنوان با انگلستان به اعزامی اخباردانشجویان کرد.کاغذ منتشر تهران در

اتفاقیه»روزنامة51 یافت؟«وقایع تغییر اسمی چه به بعداً و شد منتشر کسی چه همت به و وچرا سیاسی های آگاهی رشد برای امیرکبیر

داد.اجتماعی نام تغییر ایران علیّۀ دولت روزنامۀ به بعداً که کرد منتشر را اتفاقیه وقایع روزنامۀ جامعه، فرهنگی و فکری توسعۀ و مردم

ببرید.52 نام را قاجار دورة در روزنامه دولتی-2دولتی-1انواع غیر

خ53 در قاجار دورة در ایرانی های روزنامه چاپ بود؟دلیل چه کشور از بیان،ارج آزادی نبود و قاجار حکومت استبدادی ماهیت دلیل به

به مخفیانه صورت به آنها از هایی نسخه که کردند فارسی زبان به هایی روزنامه نشر به اقدام کشور از خارج در نگاران روزنامه از برخی

رسید. می ایران داخل

روند54 چه روزنامه نشر مشروطیت از کرد؟پس پیدا اینکهی وجود با اسالمی جمهوری و پهلوی دوران در کردند. پیدا سریعی رشد نشریات

تاریخی موضوعات در تخصصی های مجله و یافتند فراوانی تنوع و توسعه نشریات مجموع در است، داشته نوسان مطبوعاتی های فعالیت

کردند. انتشار به شروع

مطال55 در تأثیری چه دارد؟اتعنشریات شوند.تاریخ می محسوب معاصر تاریخ مطالعات در ارزشمندی پژوهشی منبع قدیمی نشریات

این به مراجعه با پژوهشگران و اند کرده منتشر را خود به مخصوص نشریات مذهبی و اجتماعی سیاسی، های گروه و احزاب از بسیاری

بررسی را آنان مواضع و ها دیدگاه توانند می سودمند کنند.منابع

است.56 .............................. تاریخی پژوهش منابع ترین مهم تاریخیاز اسناد

است؟57 مواردی چه شامل تاریخی اسناد
اقتصادی، های گزارش قضایی، و مالی اسناد اداری، و شخصی های نامه سیاسی، معاهدات ها، فرمان حکومتی، مکاتبات کلیۀ شامل

نظام شوند.فرهنگی، می حقوقی و ی

گویند؟58 می چه را تاریخی اسناد نگهداری آرشیومحل

است.59 .............................. ایران در اسناد نگهداری ملی محل آرشیو
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است؟60 اطالعاتی چه حاوی اسناد

ها موضوع و مسائل دربارۀ فرد به منحصر و ارزشمند بسیار اطالعاتی حاوی واسناد معامالت( و ملکی )مالی، اقتصادی اداری، سیاسی، ی

است. مذهبی و اجتماعی سیاسی، های گروه و احزاب ها، شخصیت افراد، عملکرد و دیدگاه فرهنگی،

کنند؟61 می تاریخ پژوهشگران به کمکی چه پهلوی و قاجار دورة از مانده باقی وسایل و اشیا بناها،

خیا بناها، شامل معماری کهآثار وسایلی سایر و ها نشان مهرها، جواهرآالت، ها، سکه مانده، جا به لوازم و اشیا ها، میدان و ها کوچه ها، بان

کند. می کمک دوره آن شناخت و مطالعه در پژوهشگران به است، مانده جا به پهلوی حتی و قاجار عصر از

معاصر دورة آستانة در جهان و ایران دوم: درس

ظهور1 بود؟دالیل چه ایران تاریخ در افشار ونادر مرج و هرج بروز و امور آشفتگی موجل صفویان حکومت فروپاشی و اصفهان سقوط

مقتدری حاکمیت نتوانستند داری، کشور اصول با ناآشنایی و صفوی قلمرو تمام بر تسلط در ناتوانی دلیل به ها افغان شد. داخلی های آشوب

عثمان و روسیه دهند. بودتشکیل شرایطی چنین در کردند. اشغال را ما میهن غرب و شمال از هایی بخش و شمردند مغتنم را فرصت نیز ی

نهاد. عرصه به پا ایران نجات برای افشار، ایل از نادر نام به سرداری که

ا2 را ایران از هایی بخش کشورها کدام ایران، به ها افغان تهاجم بعداز ایران نابسامان شرایط کردند؟در عثمانیشغال و روسیه

داشت؟3 صفویان سلسله با ای رابطه چه افشار ایل

برای را ایل این از بخشی صفوی، عصر در داشتند. نقش صفویان حکومت رساندن سلطنت به در که بود قزلباش های ایل از افشار ایل

دیا آن شمال نواحی به ازبکان هجوم برابر در خراسان مرزهای از کوچاندند.محافظت ر

کوچاندند.4 دیار آن به هجوم........... برابر در مرزهای........... از محافظت برای را افشار ایل ازبکان–خراسانصفویان

داد؟5 رخ کشور داری حکومت در اتفاقی چه اصفهان بر ها افغان تسلط از بعد
برای تهماسب نام به صفوی حسین سلطان شاه پسران از گریخت.یکی پایتخت از صفویان، حکومت بازگرداندن و نیرو گردآوری

پیوستند؟6 صفوی دوم تهماسب به به ها ایل بزرگان از یک افشارکدام قاجار.–نادر خان فتحعلی

بود؟7 چه ها افغان با مقابله هابرای ایل سران اقدام کردند.اولین تصرف را خراسان گام، نخستین در

اف8 داشت؟نادر عثمانی و روسیه با برخوردی چه جنگشار چندین در او فرمان تحت سپاه شد. عثمانی و روسیه با نبرد مهیای سپس نادر

کرد. آزاد را ایران شدۀ اشغال های سرزمین و شد پیروز عثمانی قدرتمند ارتش بر

بود؟9 چه افشار نادر رسیدن قدرت به درزمینة نادر آسای برق های خارجیپیروزی و داخلی های جنگ

کرد.10 خلع سلطنت از ............................ بهانه به را دوم تهماسب افشار، کفایتینادر بی

رسید؟11 قدرت به آنجا در و آورد گرد کجا در را کشور بزرگان افشار مغاننادر دشت

بود؟12 چه قدرت گرفتن دست به برای نادر چگونگی و او؛-1شرایط خاندان در سلطنت شدن رؤسای-2موروثی و بزرگان نکردن حمایت

صفوی؛ خاندان از عثمانی-3طوایف دولت با مذهبی اختالفات حل

نرسید؟13 مطلوب نتیجه به مذهبی اختالفات رفع برای افشار نادر های تالش وچرا داخلی های گرفتاری و عثمانی های کارشکنی سبب به

خارجی.

شد؟ن14 کشته چگونه و کجا در کهادر شد.اوهنگامی کشته سردارانش و نزدیکان توطئۀ با بود، خراسان در شورشی سرکوب مشغول

بود؟15 چه ایران تاریخ در نادر شهرت دلیل
بیگا های ارتش هجوم و داخلی های آشوب که زمانی در بود، العاده فوق نظامی نبوغ دارای و باک بی سرداری که رااو ما کشور موجودیت نه

داد. نجات جدی تهدیدهای و خطرها از را ایران و شد میدان وارد بود، انداخته خطر به

شود؟16 می ارزیابی چگونه کشور پادشاه عنوان به انتقالنادر پایدار، امنیت و ثبات برای را زمینه که نیافت توفیق مملکت پادشاه عنوان به

حکومت تثبیت و قدرت آورد.آرام فراهم خود از پس افشاریه

بود؟17 چه افشار نادر پادشاهی ناکامی عوامل و جنگعلل به او پیوستۀ جنگ–اشتغال های هزینه تأمین برای مردم از اضافی های مالیات
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شد می اشار–گرفته حکومتش پایانی های سال در آنان با خشن برخورد و کشور بزرگان و نزدیکان به وی کرد.بدگمانی ه

کرد؟18 پیدا سرنوشتی چه سلسله این حکومت افشار نادر ناگهانی مرگ بعداز
و ها ایل برخی سران و سرداران و نادر خاندان از که افرادی شد. آغاز قدرت گرفتن دست به برای جنگ و رقابت از دورانی نادر مرگ با

زیا کشتار و خرابی که برخاستند ستیز به یکدیگر با ها خاهانطایفه صفوی خاندان به انتساب ادعای با که افرادی عالوه، به آورد. بار به دی

بودند. خاندان این به حکومت بازگرداندن

رسیدند؟19 افشاریه حکومت به کسانی چه افشار نادر بهبعداز دیگری از پس یکی شاه( ابراهیم و شاه )عادل نادر برادرزادگان از دوتن

برای او جانشین رسید.عنوان شاهرخ او نوۀ به نوبت سپس شدند. او حکومت مدعی کوتاهی مدت

کرد؟20 می حکومت کجا در نادر نوه خانشاهرخ محمد آقا که زمانی تا حکومتش و کرد بسنده مشهد شهر به نادر، وسیع قلمرو از وی

برداشت. میان از را آن قاجار

21..... های طایفه از زند طایفة رئیس خان بود.کریم لر....................... های طایفه

شد؟22 متحد بختیاری سرداران کدام با قدرت به رسیدن برای زند خان کریم

خان-1 خان-2علیمردان ابوالفتح

دادند؟23 شکست را قاجار رئیس کدام لر طایفه خان(.مدعیان حسن )محمد قاجار ایل رئیس

مت24 گیری قدرت زد؟بعداز اقدامی چه به دست خان کریم لر زدحدان کنار نیز را خود بختیاری متحدان بعدی گام در خان .کریم

بود؟25 ................. زندیه سلسله شیرازپایتخت

بعد26 زند خان گرفت؟کریم پیش در حکومتی شیوه چه گیری قدرت آاز موجبات کشورگشایی، و جنگ سیاست از پرهیز با رامش،وی

و علمی شکوفایی و رفاه و رونق آورد.فرهنگی،آسایش، فراهم ناامنی و جنگ ها سال از پس را فارس ویژه به خود قلمرو

خواند27 ................ را خود کرد امتناع شاه عنوان پذیرفتن از گیری قدرت از بعد خان الرعایا(.کریم )وکیل ایران مردم وکیل

کریم28 از است؟چرا مانده تاریخ در نیکی نام سادهخان مردم، با همدردی دشمنان، با مدارا مانند خان کریم اخالقی خصوصیات از برخی

بماند. جا به ایران تاریخ در او از نیکی نشان و نام که است شده باعث مذهبی و دینی های اقلیت با مناسب رفتار و زیستی

شرا29 چه ایران خان کریم مرگ کرد؟بعداز پیدا ویطی تاج به رسیدن برای که خان کریم جانشینان گرفت. فرا را ایران آشوب دوباره

از کمتر در که ای گونه به زدند؛ رقم را ایران تاریخ از دیگری خونین صفحۀ جنگیدند، می و کردند می رقابت باهم تن15تخت هفت سال

رسیدند. قدرت به زند خاندان از

ها30 کشمکش بود؟نتیجه چه خان کریم مرگ بعداز خونین کشوری نظامی و اداری توان دیدن آسیب و اقتصادی و سیاسی فروپاشی

سلسله31 فرمانروای بود؟آخرین کسی خانچه وجو،لطفعلی کنددبا حفظ را زند سلسلۀ نتوانست لیاقت و .شجاعت

بود؟32 چه قاجار آقامحمدخان از زند خان لطفعلی شکست کالنتر،دلیل خان ابراهیم چون بزرگانی گردانی روی و نظامی اشتباهات غرور،

شد. منقرض زندیه سلسلۀ خان لطفعلی مرگ با درآمد. او اسارت به و خورد شکست قاجار محمدخان آقا از دربارش، از

یافت؟33 کاهش خارج با ایران اقتصادی و سیاسی مناسبات صفویه بعداز اچرا و سیاسی دورانمناسبات در خارج جهان با ایران قتصادی

یافت. چشمگیری کاهش صفوی عصر به نسبت سیاسی ثباتی بی و داخلی های درگیری علت به زندیه و افشاریه

بود؟34 چه زند و افشار دورة در ایران خارجی مسائل ترین سیساسیمهم برخوردهای دوره، این در ایران خارجی مسائل ترین –مهم

ه با تالشنظامی با عثمانی زمامداران مخالفت وجود با گفتیم. سخن آن دربارۀ تر پیش که بود )روسیه( شمالی و )عثمانی( غربی مسایگان

اواخر تا که شد برقرار صلح طرف دو میان ای معاهده عقد با سرانجام مسلمان، کشور دو میان مذهبی اختالفات حل برای نادرشاه های

سپاه که خان، کریم آورد.حکومت دوام کرد، تصرف را بصره زندیه

بود؟35 چگونه اروپا با ایران رابطة زند و افشار دورة بادر ایران فرهنگی ارتباط و اقتصادی و سیاسی مناسبات زندیه، و افشاریه دورۀ در

نداشت. رونقی چندان اروپایی کشورهای

داد؟36 انجام رومیان با رابطه زمینة در اقدامی چه برایدنادر نادر آمدند. ایران به اروپایی کشورهای بعضی از نمایندگانی دوره، این ر
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خلیج و مازندران دریای در دریایی نیروی تأسیس زمینۀ در آنان دانش از برآمد صدد در و گرفت نظر در گمرکی های معافیت ها انگلیسی

استخدام را انگلیسی التون جان منظور، همین به کند. استفاده کرد.فارس

آمد؟37 ایران به منظور چه به و کیست التون آنانجان دانش از برآمد صدد در و گرفت نظر در گمرکی های معافیت ها انگلیسی برای نادر

کرد. استخدام را انگلیسی التون جان منظور، همین به کند. استفاده فارس خلیج و مازندران دریای در دریایی نیروی تأسیس زمینۀ در

بود؟ر38 چگونه خارجیان با خان کریم مراکزوابط ایجاد و امتیاز گرفتن برای انگلستان و فرانسه از هایی هیئت زند خان کریم دورۀ در

نگرفت. صورت روابط در گشایشی نرسیدند، توافق به او با چون اما آمدند ایران به تجاری

اعت39 از زند و افشار عصر در دیوانی و اداری سازمان نبود؟چرا برخوردار سابق قوت و تفکربار غلبۀ ایلی، عناصر حاکمیت سبب به

نداشت. را سابق قوت و اعتبار مذکور، های سلسله استقرار دوران بودن کوتاه و سیاسی ثباتی بی نظامیگری،

بود؟40 متکی عواملی چه بر افشار نادر امورحکومت بر تمرکز و شاه مطلق استبداد اقتدارگرایی، بود.بر متکی ارتش و نظامی

بود؟41 چه ارتش نظامی امور به افشار نادر اتکای نداشت.نتیجه چندانی رونق او حکومت عصر در اداری نهادهای

بود؟42 چه ساالری دیوان و وزارت به نادر توجهی بی عنواندلیل به نزدیکانش و دوستان از بیشتر اقتصادی، و اداری امور در ناردشاه

کرد.مشا می استفاده ور،

نکرد؟43 انتخاب ثابت پایتخت نادر راچرا شهری او که بود جایی تا اداری نظام به توجهی بی این نداشت. توجهی ساالری دیوان و وزارت به

مراکز این ولی است شده یاد او پایتخت عنوان به کالت و مشهد از منابع در البته نکرد. انتخاب خود پایتخت عنوان گردآوریبه محل بیشتر

اند. بوده نادر غنایم و خزاین

بود؟44 چگونه زند و افشار دورة در ایران تجاری و اداری دورۀشیوه همانند زندیه و افشاریه عصر در روستاها و شهرها ایاالت، ادارۀ شیوۀ

کردند. می اداره را مراکز این سابق عناوین همان با منصبانی صاحب و بود صفویه

شد؟45 ضعیف افشاریه دورة در تجارت و کشاورزی شمالیچرا و غربی نواحی از هایی بخش اشغال و داخلی های آشوب و ها جنگ علت به

نادر زمان در خارجی و داخلی های جنگ تداوم شد. شدیدی رکود و ضعف دچار ایران تجارت و کشاورزی روسیه، و عثمانی توسط ایران

نظامی تشکیالت نیاز و کهشاه سنگینی های مالیات همچنین، انجامید. کشاورزی بخش در انسانی نیروی شدید کاهش به رزمنده نیروی به

کرد. تشدید را اقتصادی های نابسامانی شد، می گرفته نظامی های هزینه تأمین برای مردم از

زد؟46 اقداماتی چه به دست بازرگانی و کشاورزی وضع بهبودی برای زند خان وضعدرکریم بهبود برای اقداماتی زند خان کریم دورۀ

ثبات و آرامش شدند. تبدیل خارجی و داخلی تجارت مهم مراکز به بوشهر بندر و شیراز شهرهای و گرفت صورت بازرگانی و کشاورزی

مؤث عوامل جمله از کاالها قیمت تثبیت برای خان کریم تالش و تجمل کم دربار ها، مالیات کاهش نسبی، اینسیاسی اقتصادی رونق در ر

بود. دوره

بود؟47 چگونه زند و افشار زمان در آموزش و رونقعلم آموزش و علم اجتماعی، و سیاسی های آشفتگی سبب به زند و افشار عصر در

رونق از یا شدند تعطیل دیگر شهرهای و اصفهان علمیۀ های حوزه و مدارس صفویه، سقوط بی در نداشت. را صفویان عدهدوران افتادند.

ثب و آرامش نتیجۀ در حال این با کردند. مهاجرت عالیات عتبات به بودند، برده در به سالم جان ها افغان هجوم از که طالب و علما از اتای

شد. ساخته جدیدی های مدرسه و گرفت رونق کمی آموزشی و علمی های فعالیت آمد، وجود به زند خان کریم زمان در که نسبی

کرد؟ش48 پیدا تحولی چه زند دورة در فارسی ادب و باعر آن از محققان که یافت چشمگیری تحول زندیه دورۀ در فارسی ادب و شعر

ادبی»عنوان بازگشت عنصری،«نهضت فرخی، چون شعرایی شیوۀ و خراسانی سبک به ادبی سبک این برجستۀ های چهره اند. کرده یاد

سرودند. می شعر حافظ و سعدی

بود؟49 شکلی چه به زند و افشار دورة در معماری و هنرهنر ترقی و رشد امکان صفویان، از پس کشور اجتماعی و سیاسی آشفتگی علت به

صورت توجهی قابل اقدامات شیراز در زند خان کریم استقرار دورۀ و شاه نادر حکومت زمان در حال، این با بود. انتظار از دور معماری و

ورود شد.گرفت. هندی و ایرانی هنر تلفیق موجب هند، در نادر فتوحات از پس هندی صنعتگران و هنرمندان

بود؟50 کجا افشار نادر خزاین نگهداری کالتمحل منطقۀ خورشیدبنادر کاخ باشکوهی

ساخت؟51 شیراز در را شکوه با بناهای کدام زند خان ارگکریم وکیل، حمام و بازار و مسجد حافظ،مجموعۀ آرامگاه بازسازی و خانی کریم
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دلگشا. باغ و سعدی

شد؟52 ساخته شیراز در تفریحی کاربرد با زند خان کریم دورة در بنا کهکدام یافت گسترش تفریحی کاربرد با بناها از نوعی زند دورۀ در

یا ها باغ وسط در که بود تزیینی گاهی و کوچک بنایی آن و بود معروف فرنگی کاله شد.به می ساخته ها تفریگاه

کرد؟53 پیدا تحولی چه خان کریم عصر در نگارگری و وجودنقاشی به بزرگ تحولی زند، خان کریم عصر در ویژه به نگارگری، و نقاشی در

شک مغوالن دورۀ در که شیراز نقاشی مکتب دادند. تطبیق اروپا هنری های معماری با را خود هنر تدریج به نقاشان و درآمد بود، گرفته ل

آفریدند. زیبایی آثار بابا میرزا و اشرف صادق، محمد مانند ای برجسته نقاشان و رسید زیبایی و رونق اوج به زندیه زمان

ببرید.54 نام را را خان کریم عصر نقاشان ترین بابا.مهم میرزا و اشرف صادق، محمد

معاصر دوران در جهان

نو55 تا هفدهم های سده داشت؟در وجود جهان در هایی قدرت جه دوگانۀزدهم وضعیت عالم سوی دو میالدی نوزدهم تا هفدهم های سده

جانب در و کردند می سپری را خود ضعف دوران هند گورکانیان و عثمانی، ایران، یعنی مسلمان حکومت سه شرق جانب در داشت؛ متضادی

و فرانسه روسیه، های دولت و ها امپراطوری داشتند.غرب، قرار شکوفایی و قدرت مسیر در انگلستان

ببرید.56 نام را نوزدهم تا هفدهم های سده در اسالم جهان های حکومت ترین هند–عثمانی–ایرانمهم گورکانیان

بود.57 ............................ امپراتوری لقب اروپا بیمار عثمانیمرد

چگون58 اروپا بیمار شد.مرد می اداره قرنه کرد.18در می حکومت شرقی اروپای تا غربی آسیای و آفریقا شمال از وسیعی های بخش بر م

گذراند. می ضعف از را دورانی دولت این افشاریه، حکومت آمدن کار روی با زمان هم

بود؟59 چه عثمانی شدن ضعیف دلیل

مذاهب- و ادیان و اقوام تنوع و قلمرو گستردگی

مذهبی- و قومی های اقلیت با برخورد در نادرست و خشن های سیاست

کشوری- امور در حرمسرا زنان های دخالت

سپاه- سران فساد

کردند؟60 می دخالت عثمانی امپراتوری امور در اروپایی کشورهای اتریش.کدام و فرانسه انگلیس، روسیه،

د61 اصالحات به نسبت نگرشی چه عثمانی کرد.اشت؟دولت می مقاومت علمی دستاوردهای حتی و اصطالحات نوع هر برابر در

هند62 گورکانیان کبیر(حکومت گرفت؟)مغوالن شکل راچگونه کبیر مغوالن یا هند گورکانیان بابرحکومت گورکانی،محمد تیمور نوادۀ ،

نقش حکومتش و کرد می حکومت هندوستان از بزرگی بخش بر او کرد. هندوستانتأسیس در فارسی زبان و اسالم گسترش در مهمی

داشت.

بود؟63 چه هند گورکانیان انحطاط هایدلیل توطئه و بندی دسته شاهان، ضعف و مدیریت سوء مسلمانان، و هندوها میان دشمنی و اختالف

سرزمین این به استعمارگران ورود و درباریان

سرز64 وارد چگونه اروپایی شدند؟استعمارگران هند شدند.مین وارد هند به که بودند استعمارگرانی نخستین ها اسپانیایی و ها پرتغالی

سدۀ در داد. توجهی قابل گمرکی و تجاری امتیازات اروپاییان به گورکانی وارد18دولت نیز انگلستان و هلند فرانسه، های دولت م

نام با تجاری بزرگ های شرکت تأسیس با و شدند دادند.هندوستان گسترش را خود استعماری های فعالیت شرقی هند کمپانی

گرفت؟65 را هند ای حربه چه با هنداستعمارگران در قومی و دینی اختالفات به زدن دامن با

بودند.66 بزرگی های............................... انقالب شاهد رنسانس عصر از پس اروپایی سیاسیکشورهای

و بود؟شتاب چه نتیجه استعمار صنعتیگسترش انقالب

داد؟67 رخ انگلستان در سیاسی تحول چه نوزدم قرن اواخر قرنددر اواخر جهان17ر بر که داد رخ انگلستان در بزرگی سیاسی تحول م

قرن از اگرچه گذاشت. چشمگیری تأثیر خود از ام13پس بود آمده وجود به )پارلمان( مجلس انگلستان در چندانیم قدرت نهاد این ا

سال در مجلس1646نداشت. پیروزی به که گرفت در جنگی انگلستان، پادشاه یکم، چارلز و کرامول الیور، رهبری به مجلس میان م

انجامید.
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بود.68 ............................... انگلستان جمهور رئیس تنها و کرامولاولیوراولین

مجل69 انحالل بود؟دلیل چه کرامول اولیور توسط انگلستان مذهبیس دالیل

داد؟70 رخ انگلیس سیاسی نظام در نظام در تحولی چه کرامول اولیور مرگ از شدند.پس احیا دوباره سلطنت نظام و مجلس

بود؟71 چه کرامول بعداز کشور این مجلس و انگلستان پادشاه مجدد درگیری دلیل
به انگلستان شد.پادشاه پیروز مجلس اینکه تا کردند ستیز یکدیگر با دیگر بار رو، این از نداشت. توجهی مجلس

شد.72 می گفته ............................... کشور این پادشاه بر انگلستان مجلس پیروزی شکوهبه با انقالب

بود؟73 چه انگلستان باشکوه انقالب نتیجه و دستاورد
منش که بود شد.این شناخته پادشاه اختیارات کنندۀ تعیین و قدرت منشأ مجلس و نفی سلطنت الهی أ

زدند؟74 اقداماتی چه به دست باشکوه انقالب از پس ها مستعمراتآنانانگلیسی و داد شکست را فرانسه و اسپانیا همچون بزرگی رقبای

داد. گسترش جهان کنار و گوشه در را خود

دور75 در شد؟انگلستان تبدیل جهان اول قدرت به چگونه و کسی چه حکومت طوالنیهِة حکومت دوران در ویژه به کشور ملکهاین

یافت.ویکتوریا دست شمالی آمریکای و اقیانوسیه آسیا، آفریقا، از بزرگی هایی بخش به و شد تبدیل جهان اول قدرت به

قرن76 تا آمریکا متحده ش18ایاالت می اداره چگونه آمریکادم متحده ایاالت سرزمین قرن؟ ساحلم.18تا در ایالت سیزده شامل

سیاسی مذهبی، دالیل به که بود اروپایی مهاجران شامل سرزمین این جمعیت رفت. می شمار به انگلستان مستعمرۀ که بود اطلس اقیانوس

بودند. کرده مهاجرت آنجا به اقتصادی و

ب77 آمریکا به مهاجران جنگ بود؟دلیل چه انگلستان دولت تحریکاتا و انگلس دولت توسط سنگین های مالیات وضع نتیجۀ در

با سرانجام جنگ این شدند. انگلستان با جنگ وارد استقالل به رسیدن برای واشینگتن جورج فرماندهی به سرزمین این مردم فرانسویان،

ر پایان به متحده ایاالت استقالل و نشینان مستعمره انتخابپیروزی کشور این جمهور رئیس نخستین عنوان به واشینگتن جورج و سید

شد.

بود؟78 کسی چه آمریکا تاریخ جمهور رئیس اولین و آمریکا به مهاجران واشینگتنرهبر جورج

زد؟79 اقداماتی چه به دست کشور این استقالل بعداز متحده ایاالت دولت

ای استقالل از پس متحده ایاالت بودند.دولت آمریکا اصلی ساکنان که پوستان، سرخ وسیع کشتار و غرب سوی به پیشروی با کشور ن

کردند. تصاحب را وسیعی های سرزمین

یافت؟80 دست صنعتی و اقتصادی سیاسی، وسیع های یشرفت به چگونه متحده ایاالت

خ اقتصاد آفریقایی بردگان کار نیروی از گیری بهره با همچنین دولت سدۀاین در و بخشید توسعه را وسیع19ود های پیشرفت به م

یافت. دست صنعتی و اقتصادی سیاسی،

داشت؟81 شرایطی چه میالدی هجدهم قرن در در فرانسه

قرن در فرانسه و18کشور اقتصادی ورشکستگی با آمریکا سرزمین در هنگفت مالی منابع صرف و انگلستان از نظامی شکست سبب به م

سیا شد.ضعف رو روبه نظامی و سی

ببرید.82 نام را کبیر انقالب آستانة در فرانسه اجتماعی طبقه سه

فقیر-3متوسط-2ممتاز-1

داشتند؟83 امتیازاتی چه انقالب آستانه در فرانسه ممتاز طبقه

پردا از بسیار، امتیازات داشتن بر عالوه که بزرگ داران زمین و اشراف شامل ممتاز بودند.طبقۀ معاف مالیات خت

بود؟84 کسانی شامل کبیر انقالب آستانه در فرانسه متوسط طبقه

اینکه از آنها داشتند. تجارت و نگاری روزنامه طبابت، نویسندگی، وکالت، همچون مشاغلی و بودند کرده تحصیل اغلب که متوسط طبقۀ

بو ناراضی شدت به نبود، قائل امتیازی برایشان ممتاز دند.طبقۀ
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داشتند؟85 شرایطی چه و دادند می تشکیل کسانی چه را کبیر انقالب آستانه در فرانسه فقیر طبقه

لویی حکومت اینان بود. آنان دوش بر نظامی خدمات و ها مالیات اصلی بار و بودند زیادی بسیار جمعیت زمان این در که جامعه فقیر طبقۀ

ممتاز طبقۀ و فرانسه، پادشاه دانستند.شانزدهم، می خود روزی سیه عامل را

داشت؟86 کبیر انقالب بر تأثیری چه فرانسه فرهنگی هایتحوالت اندیشه که کردند ظهور روشنگرانی و فالسفه اروپا، روشنگری تأثیر تحت

داشتند شهرت نویسان دایرۀالمعارف به که روشنفکران، از گروهی ساخت. رهنمون انقالب سوی به را مردم وآنان علمی مباحث طرح با ،

کردند. موجود وضع از انتقاد به شروع ادبی

ببرید؟87 نام را کبیر انقالب آستانه در فرانسه روشنفکران ترین  مشهور

روسو-3مونتسکیو-2ولتر-1

بود.88 ........................ کبیر انقالب آستانه در فرانسه شانزدهمپادشاه لویی

عو89 شد؟چه شانزدهم لوئی علیه فرانسه مردم خشم باعث هایاملی ولخرجی و تجمالت و سو یک از مردم احوال از شانزدهم لویی غفلت

ساخت. ور شعله را مردم خشم آتش دیگر سوی از او درباریان و او

شد؟90 شروع اتفاق کدام با فرانسه کبیر بهانقالب پاریس خشمگین و نوا بی اغلب مردم باستیلحمله  زندان

کردند؟91 برقرار کشور این در جمهوری نظام چگونه پیروزی بعداز فرانسه مستبدانقالبیون پادشاه شانزدهم، لویی سرانجام انقالبیون

و عزل را پادشاه تندرو انقالبیون بعد، مدتی کردند. سلطنتی مشروطۀ نظام پذیرش و جدید اساسی قانون امضای به وادار را نظامفرانسه،

نمودند. برقرار را جمهوری

داشتند؟91 سرنوشتی چه انقالب پیروزی بعداز همسرش و شانزدهم کردند.لویی اعدام را آنتوانت، ماری همسرش، و لویی

شد؟92 مواجه کسانی چه واکنش با همسرش و شانزدهم لوئی موجباعدام انقالبیون خواهانۀ آزادی شعارهای و افکار و دو این ترساعدام

شدند. جنگ وارد فرانسه با آنها نتیجه، در شد. اروپایی کشورهای در ها دولت خشم و

رسید؟93 قدرت به فرانسه در چگونه باناپلئون بناپارت ناپلئون نام به فرانسه ارتش فرماندهان از یکی فرانسه، با اروپاییان های جنگ طی

رس شهرت به آورد، دست به که درخشانی های فرانسهپیروزی امپراتور عنوان به سپس و یافت دست قدرت به کودتا یک اجرای با او ید.

گرفت. صورت ایران و اروپا در زیادی نظامی و سیاسی تحوالت ناپلئون حکومت دوران در شد. انتخاب

رسید.94 قدرت به فرانسه در ........................ عنوان با امپراتورناپلئون

صن95 گرفت؟انقالب شکل چگونه شکل چگونه اروپا در قرنعتی اواخر برای18تا صنعتگران بود. انسان بازوی نیروی تولید اصلی عامل م

استفاده کمتر باد، و آب مانند طبیعت، نیروهای دیگر از و بستند می کار به را خود هنری و جسمی فکری، های مهارت بیشتر، کاالهای تولید

ص انقالب در کردند. ماشینمی تکمیل و اختراع با انقالب این شد. انسان جسمی نیروی جایگزین بخار سپس و آب محرکۀ نیروی نعتی

گردید. آغاز انگلستان در بخار

شد.96 آغاز ........................ کشور از صنعتی انگلستانانقالب

یافت؟97 گسترش سپس و شد شروع صنعت کدام از صنعتی سپس،نخستینانقالب گرفت. صورت بافی پارچه و نساجی در صنعتی تحول

یافت.انقالب توجهی قابل افزایش صنعتی تولیدات آن، نتیجۀ در و داد رخ نیز تولید های بخش دیگر و نقل و حمل کشاورزی، در انقالب این

شد. جهان و اروپا در اقتصادی و اجتماعی انسانی، مناسبات تغییر موجب صنعتی

صنعتی98 کردند؟با پیدا نیاز احساس چیزهایی چه به آنان اروپایی کشورهای بازارشدن ارزان، کار نیروی اولیه، مواد به اروپایی کشورهای

کردند. پیدا نیاز ها دولت حمایت و فراوان مادی سرمایۀ محصوالت، فروش

داشت؟99 دنبال به ای نتیحه چه صنعتی انقالب
ک غارت و استعمار گسترش آفریقاییالف( و آسیایی   شورهای

اروپا(. داخل )در کارگران از کشی بهره و استثمار افزایش ب(

شد؟100 کشور در مشکالتی چه بروز باعث صنعتی طبقاتی،انقالب فاصلۀ آمدن وجود به جمعیت، سریع رشد شهرها، رویۀ بی گسترش

به محیطی زیست های آلودگی و اقتصادی و اجتماعی های آورد.نارضایتی وجود
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داشت؟101 شرایطی چه کبیر پتر قدرت از پیش تا راروسیه کشور این کبیر، پتر های اقدام و سیاست اما بود، منزوی و مانده عقب کشوری

داد. قرار نظامی و سیاسی طلبی توسعه و پیشرفت مسیر در و کرد متحول

کرد؟102 قدرتمند و متحول را روسیه چگونه کبیر باپتر تقویتاو و جدید های دانشگاه و مدارس تأسیس اروپایی، کارشناسان استخدام

کرد. تبدیل بزرگی قدرت به را کشور این دریایی نیروی ویژه به ارتش

بود؟103 چگونه را آزاد های آب به روسیه رسیدن پتریکیسیاست های برنامه روسیهکبیراز سرزمین گسترش روسیه، شدن قدرتمند برای

دس درو سبب همین به و کنند عمل برنامه این به کردند تالش او جانشینان بود. سیاسی و تجاری منابع کسب برای آزاد دریاهای به تیابی

دادند. انجام وسیعی نظامی اقدامات )خزر( مازندران و سیاه بالتیک، دریاهای حوزۀ و اروپا شرقی نواحی

آزا104 های آب به رسیدن برای روسیه شد؟سیاست کشورها کدام با روسیه درگیری باعث د
فرانسه نظیر اروپایی، کشورهای برخی و عثمانی ایران،

سوم: قاجاردرس عصر در حکومت و سیاست

؟1 بود کسی چه فرزند قاجارآقامحمدخان خان محمدحسن

شد؟2 اسیر کسی چه دست به زندآقامحمدخان خان کریم دست به پدرش شدن کشته از کریمپس پایتخت شیراز، در گروگان عنوان به ،

گرفت. می قرار خان کریم مشورت مورد حتی و برد می سر به زند، خان

رسید؟3 قدرت به چگونه  آقامحمدخان

محمد آآقا قاجار، ایل افراد کردن متحد با و رفت )گرگان( استرآباد به شیراز از و شمرد غنیمت را فرصت خان کریم مرگ از پس مادۀخان

کرد. تصرف را ایران مرکزی و شمالی نواحی نخست او شد. زندیان با رویارویی

شد.4 انتخاب ایران پایتخت عنوان به .............................. توسط قاجارآقامحمدتهران خان

کرد؟5 تصرف را ایران نواحی کدام ابتدا ایرانآقامحمدخان مرکزی و شمالی نواحی نخست کرد.او تصرف را

کرد؟6 غلبه زند پادشاه کدام بر محمدخان زندآقا خان لطفعلی

کرد؟7 گذاری تارج زمانی چه حاکم اقامحمدخان طغیان بر غلبه گرجستانبعداز

بود؟8 چه خراسان به آقامحمدخان تهاجم عزمدلیل گنبه و غنایم به دستیابی و نادرشاه جانشینان حکومت بساط جواهراتبرچیدن جینۀ

وی

شد؟9 کشته کسانی چه توسط و کجا در  آفامحمدخان

به کشی لشکر زمان قفقازدر ازمنطقۀ تن چند دست به امنیت، و نظم کردن برقرار منظور رسید.همراهانشبه قتل به

شود؟10 نمی یاد نیکی به تاریخ در اقامحدمخان از وقفچرا بی های تالش و کوشی سخت تردید، یکپارچگیبی ایجاد برای آقامحمدخان ۀ

سبب به ولی است، ستایش خور در ایران قلمرو سرتاسر به مرکزی دولت حاکمیت بازگرداندن و رحمیسیاسی توزیوبی درکینه اش

ت در بود، رفته او بر نوجوانی و کودکی زمان در که داشت هایی ستم در ریشه حدودی تا که رقیبان، و مخالفان با نیکیبرخورد به او نام اریخ

شود. نمی برده

گرفت؟11 دست به را امور زمام کسی چه خان آقامحمد اشبعداز برادرزاده آقامحمدخان، مرگ از خانپس بهبابا شاهکه معروففتحعلی

گرفت. بدست را امور زمام شد،

گذشت؟12 چگونه شاه فتحعلی حکومت نخست های  سال

فتحعلی سلطنت نخست های گذشتسال قاجار خاندان در پادشاهی تحکیم و داخلی های شورش سرکوب به شاه

بود؟13 ناکام ای زمینه چه در و موفق ای زمینه چه در شاه داخلیفتحعلی اوضاع به دادن سامان و کشور یکپارچگی حفظ در شاه فتحعلی

اروپایی کشورهای سیاسی نفوذ و نظامی تهاجم با مقابله در اما بود ماند.موفق ناکام

بود؟14 کسی چه شاه فتحعلی پسرش،جانشین شاه میرزافتحعلی اینعباس زودهنگام مرگ دنبال به اما بود برگزیده خود جانشینی به را ،

به ولیعهدی مقام الیق، میرزا،شاهزادۀ رسید.محمد میرزا عباس فرزند
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رسید؟15 حکومت به کسی چه تدبیر با میرزامحمدمیرزا ومحمد فراهانی مقام قائم خان ابوالقاسم میرزا تدابیر با شاه فتحعلی مرگ از پس

نشست. پادشاهی تخت به بودند، سلطنت مدعی که خود، برادران و عموها از چندتن سرکوب

کشت؟16 را فراهانی مقام قائم گیری قدرت بعداز محمدشاه چرا
امور یافتن سروسامان موجب مقام قائم تدابیر کاستناگرچه برای تالش و ها انگلیسی های خواهی زیاده مقابل در او ایستادگی شد، کشور

بزرگ وزیر این به نسبت را شاه و آورد فراهم را مخالفانش گری دسیسه اسباب کشور، امور در درباریان و محمدشاه ناروای دخالت از

بر وزارت مقام از ماه هفت از پس مقام قائم نتیجه، در کرد. شد.بدبین کشته و کنار

بود؟17 کسی چه صدارت در فراهانی مقام قائم شد.جایگزین صدراعظم شاه مسلک درویش معلم و مراد آقاسی، میرزا حاجی

میرزا18 صدرات دوران کردند؟در پیدا نفوذ ایران در کشورها کدام انگلستانآقاسی و روسیه های دولت

ن19 آقاسی میرزا حاجی صدارت دوران ؟در شد زیاد ایران در کشورها کدام انگلستانفوذ و روسیه

رسید؟20 قدرت به چگونه شاه تختناصرالدین بر فراهانی خان تقی میرزا درایت با میرزا، ناصرالدین او، ولیعهد محمدشاه، مرگ از پس

نشست. شاهی

ب21 را .............................. سلطنتش آغاز در شاه برگزید.ناصرالدین خود صدراعظمی )امیرکبیر(ه خان تقی میرزا

داشت؟22 شاه ناصرالدین حکومت ابتدای در نقش چه بهامیرکبیر امیرکبیر لقب با را خان تقی میرزا سلطنتش، آغاز در جوان شاه ناصرالدین

تربی که امیرکبیر بخشید. تام اختیار کشور امور ادارۀ در او به و برگزید صدراعظمی هایمقام تجربه از استفاده با بود، مقام قائم یافتۀ ت

و کرد تهیه کشور اقتصادی و سیاسی امور اصالح برای را منسجمی برنامۀ کشور، اوضاع به دادن سامان بر عالوه خود، ارزشمند سیاسی

درآورد. اجرا به را آن از بخشی

بود؟23 کسی چه یافته تربیت کبیر فراهانیامیر مقام قائم

نرسید؟24 مظلوب نتیجه به ناصری دوره در امیرکبیر اصالصات مقامچرا قائم سرنوشت به خارجی و داخلی مخالفان دسیسۀ و توطئه با

نرسید. مطلوب نتیجۀ به اصالحاتش و شد دچار

داشت؟25 دنبال به ایران برای ای نتیحه چه اروپا به شاه ناصرالدین اشتیاقسفرهای و شور شاه تمدنناصرالدین اخذ و نوگرایی به فراوانی

های پیشرفت تأثیر تحت و کرد دیدن اروپایی کشور چندین از خارجی، مسافرت سه طی خود پادشاهی دوران در او داد. می نشان اروپایی

گرفت. قرار اروپاییان صنعتی و علمی

کرد؟خمیرزاحسین26 ایفا شاه ناصرالدین دوره در نقشی چه سپساالر تمدننقشواان اخذ و فرنگ به سفر برای شاه تشویق در مؤثری

ایران در خارجی گذاری سرمایه جلب و کشور اداری و سیاسی تشکیالت اصالح به مصمم خواه ترقی و نوگرا صدراعظم این داشت. اروپایی

نرسید. جایی به شاه تردیدهای و داخلی های مخالفت سبب به او های برنامه اما بود

ناصرال27 کرد؟چرا می مخالفت نوگرایی با کشور ماندگی عقب از آگاهی رغم علی شاه سیاسیاودین نتایج گذاییاز ککهنو اهشموجب

داشت. وحشت شدت به بود، شاه نامحدود اختیارات و قدرت

کرد؟28 می قلمداد ترقی نماد را چیزی چه شاه دارالفنونناصرالدین مدرسۀ

عالقه29 قاجار پادشاه داشت؟کدام روزنامه و کتاب انتشار به شاهفراوانی ناصرالدین

نرسید؟30 مطلوب نتیجه به شاه ناصرالدین اصالحات فراوانیچرا عالقۀ و کرد می قلمداد ترقی نماد را دارالفنون مدرسۀ که این رغم علی او

و جدید سیاسی اندیشۀ نشر از حال، عین در اما داشت، روزنامه و کتاب انتشار ایرانبه در خواهی جمهوری و طلبی مشروطه افکار ترویج

نشد. منجر اساسی تغییر به او عهد اصالحات رو، این از بود. بیمناک سخت

برخاستند؟31 رقابت به هم با ایران از امتیاز کسب سر بر اروپایی های دولت کدام شاه ناصرالدین زمان انگلستاندر و روسیه

آست32 در شاه رسید.ناصرالدین قتل به .............................. توسط سلطنتش سال پنجاهمین کرمانیانة رضا میرزا

بودند؟33 متصور اختیاراتی چه خود برای قاجار دوره در راشاهان خود قاجار جانشاهان ایرانیانومالک داشتندمال انتظار و شمردند می

ف عادی، مردم تا صدراعظم از همگان، کنند.که اطاعت چرا و چون بی را رمانشان
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ببندند؟34 کار به را استبدادی قدرت کامل طور به توانستند نمی قاجار شاهان اداریچرا نظام مانند الزم، ابزارهای فاقد سو یک از زیرا

ر دینی و اجتماعی نفوذ دیگر، سوی از بودند. مطلقه قدرت اعمال برای ای حرفه و ثابت ارتش و قدرتکارآمد شیعه، مراجع و وحانیت

کرد. می محدود حدودی تا را شاهان اختیار و قدرت دامنۀ استعمارگر های قدرت دخالت و نفوذ و ایالت نظامی و سیاسی

داشت؟35 قاجار دوره در جایگاه چه نفوذحرمسرا خدمتکاران و ها ندیمه همراه به حرمسرا زنان داشتند. بزرگی سرای حرم قاجار شاهان

داشتند.ز آن از بیرون و دربار در یادی

داشت؟36 قرار ..................... مقام قاجار دوره در شاه مقام صدراعظمبعداز یا وزیراعظم

داشتند؟37 اختیاراتی چه قاجار دوره در ها کشورصدراعظم امور تمام در توانست می داد، می او به شاه که اختیاراتی پایۀ بر صدراعظم

ازاضه که داشت را این امکان همچنین مرتبه عالی منصب صاحب این بنویسد. نامه وی برای و برسد شاه حضور به کند، مداخله و ارنظر

ببرد. بهره مردم رفاه و و کار و کسب رونق کشور، امور اصالح برای خود موقعیت

گرفتند؟38 می قرار خطر در ها صدراعظم زمانی چه قاجار دوره در

عصر بادر آنان از توجهی قابل شمار و نداشتند کافی مالی و جانی امنیت ها اعظم صدر و وزیران آن، از پیش دوران همچون نیز قاجار

دادند. دست از را خود دارایی و جان شاهان، خشم و بدگمانی و درباریان دسیسۀ

شد39 می انتخاب کسانی چه میان از والیات و ایالت حاکمان قاجار دوره هایند؟در خاندان میان از دارعمدتا بزرگانیااعیان،زمین

ایالت،محلی شدند.شاهزادگانوعشایروسران می برگزیده قاجاری

داشتند؟40 اختیاراتی و قدرت چه ایالت  حاکمان

حدودیآنان داشتند.خودتا می نگه خود برای را خویش فرمان تحت منطقۀ درآمد اعظم بخش و بودند مختار

بود؟41 چه ها خاندان دختران با قاجار شاهان ازدواج بزرگاندلیل دار، زمین های خاندان با ازدواج پیوند برقراری طریق از قاجار شاهان

بودند. خود سلطنت استحکام و نفوذ گسترش دنبال به حکومتی پایۀ بلند های مقام و محلی

برعهد44 قاجار دوره در ایران ایاالت از یک بود؟کدام قاجار های ولیعهده تبریزه شهر مرکزیت با آذربایجان ایالت ادارۀ

داشتند؟45 خود دستان زیر با رفتاری چه قاجار دوره در حاکمان و والیان مستبدانهپادشاهان، رفتاری

داشتند؟46 شدند می ایران وارد که خارجیانی با برخوردی چه قاجار قاجارشاهان شاهان از دربسیاری اگرچه آنان زیردست کارگزاران و

دادند. می نشان سستی و ضعف خود از بیگانگان به نسبت اما بودند، ظالم و مستبد ایران مردم برابر

ببرید.47 نام را قاجار دوره در خانه وزارت و اداره چهار

امورخارجهعدلیهجنگمالیه

های48 خانه وزارت قاجار پادشاه کدام دوره چرا؟از شد؟ ایجاد غربیجدید تمدن با ایران مواجهۀ تأثیر تحت . شاه ناصرالدین

شد؟49 می اداره چگونه ها خانه وزارت قاجار دوره دوایردر بگیر، حقوق کارکنان تجهیزات، و مکان اغلب ها خانه وزارت زمان، آن در

ا ندرت به فعالیتشان دامنۀ و نداشتند منظم بایگانی حتی و بهمحلی اغلب ها خانه وزارت این ادارۀ رفت. می فراتر پایتخت موروثیز شکل

کردند. می فروش و خرید خود میان را اداری های سمت گاه و داشتند رقابت یکدیگر با که بود سرشناسی های خانواده اختیار در

شد؟50 می اداره چگونه قاجار دوره در مالیه گستروزارت و ترین تریندپرسابقه اله مستوفی ریاست به مالیه وزارت ومآنها، بود مالک

کردند. می اداره را آن داشتند اشتغال مستوفیگری شغل به نسل اندر نسل که مستوفیانی

داشتند51 برعهده مسئولیتی چه )خاصه(؟مستوفیان سلطنتی و دیوانی امالک بر نظارت و ها مالیات گردآوری و محاسبه مسئولیت مستوفیان

ب داشتند.را عهده ر

ببرید.52 نام را قاجار دوره در قضیایی محاکم انواع

عرف-1 شرع-2محاکم محاکم

کرد؟53 می رسیدگی را تخلفات کدام قاجار دوره در عرف  محاکم

و تخلفات به که عرف سیاسیمحاکم کردامنیتیوجرایم می رسیدگی مالیات پرداخت عدم و نزاع، سرقت، شورش، رامانند محاکم این ند.
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گرفتند. می حقوق و بردند می فرمان حکومتی های مقام از که کردند می اداره مأمورانی و قضاوت

شد؟54 می اداره چگونه و کرد می رسیدگی را امور کدام شرع ارثمحاکم و ملکی خانوادگی، دعواهای مانند مدنی دعاوی که شرع محاکم

ها هزینه و کردند می فصل و حل بود.را دعوا طرفین عهدۀ بر رسیدگی ی

گرفت؟55 دست در را قدرت چگونه راآقامحمدخان قدرت آن، متحد های ایل دیگر و خود ایل جنگاوران از استفاده با قاجار خان محمد آقا

گرفت. دست به

؟56 شد می اداره چگونه قاجار فارتش های تنفگ و شمشیر گرز، تیروکمان، به مجهز ارتش استفادهاین توپخانه از ندرت به و بود ای تیله

کرد. می

بود؟57 ناکارآمد قاجار ارتش دیدهچرا آموزش ای، حرفه که روسیه، ارتش خصوص به و اروپایی های ارتش با جنگ در قاجار ایلیاتی ارتش

داد. نشان را خود ناکارآمدی بود، جدید آتشین های سالح به مجهز و

اق58 چه میرزا کرد؟عباس قاجار ارتش ارتش بهبودی جهت ودامی فرانسه نظامی کارشناسان تجارب و دانش از استفاده با برآمد درصدد او

بدعهدی فرانسه، دولت شکنی پیمان دلیل به او های تالش اما کند، مدرن های سالح به مجهز و سازمان تجدید را ایران ارتش انگلستان،

د مشکالت و موانع و انگلیس ماند.دولت نتیجه بی اخلی

نرسید؟59 مطلوب نتیجه به قاجار ارتش ارتش بهبودی برای میرزا عباس های تالش دولتچرا بدعهدی فرانسه، دولت شکنی پیمان دلیل به

ماند. نتیجه بی داخلی مشکالت و موانع و انگلیس

ان60 ارتش زمینه در اقداماتی چه شاه ناصرالدین دوره اوایل در داد؟امیرکبیر دائمجام و ای حرفه ارتش تشکیل برای تمام جدیت با او

و جنگی توان تقویت نیز و آن اشاعۀ و جدید نظامی دانش آموختن دارالفنون، مدرسۀ تشکیل از امیرکبیر مقاصد از یکی داد. انجام اقداماتی

بود. کشور دفاعی

چیست؟61 قزاق بریبریگاد عنوان با ای حرفه نظامی واحد شد.یک تأسیس ایران در شاه ناصرالدین دستور به که قزاق گاد

؟62 شد تأسیس قاجار عصر ایران در کسی چه دستور به قزاق شاهبریگاد ناصرالدین

شد.؟63 واگذار ............................ کشور به شاه ناصرالین توسط توسط قزاق بریگاد تأسیس روسیهامتیاز

قزا64 شد؟بریگاد می اداره چگونه فرماندهیق تحت که بود قاجار حکومت اواخر منظمی و منسجم نظامی تشکیالت یک قزاق بریگاد

کرد. می فعالیت روسی افسران

نکرد؟65 چندانی کار قزاق بریگاد قاجار دوره در ازچرا کمتر گسترش اوج در نیرو این نیروی10نفرات عنوان به بیشتر و بود نفر هزار

هجوم با مقابله و مرزها حفظ در و کرد می عمل داخلی های اعتراض و ها شورش کنندۀ دفع و سلطنت خاندان و شاه شخص نگهبان

نداشت. چندانی کارایی خارجی

داشتند؟66 رقابت هم با ایران بر تسلط برای اروپایی کشورهای فرانسه–انگلستان–روسیهکدام

قا67 دوره در ایرانیان شدند؟چرا غافلگیر اروپایی های قدرت برابر در هایجار پیشرفت و تحوالت و تغییر از که ایران مردم و زمامداران

هجوم مقابل در و نداشتند را سنگینی رویارویی چنین با مقابله برای الزم آمادگی بودند، اطالع کم یا ناآگاه اروپایی کشورهای و جوامع

شدن غافلگیر نوعی به ها د.اروپایی

کرد؟68 می دنبال را سیاستی چه کبیر پتر زمان از روسیه ودولت ایران شمالی سرحدات بر تسلط هدف با را ای طلبانه توسعه سیاست

داشت. عثمانی

شد؟69 نشینی عقب به وادار قاجار آقامحمدخان و افشار نادر زمان در روسیه دولت مچرا آقامحمدخان سپس و شاه نادر نظامی دتاقتدار

نمود. نشینی عقب به وادار را ها روس کوتاهی

کرد؟70 کشی لشکر گرجستان به شاه فتحعلی زمان در روسیه دولت روسیهچرا دولت حمایت تحت را خود گرجستان حاکم آنکه از پس

نمودند. تصرف را گرجستان و کردند لشکرکشی قفقاز منطقۀ به ها روس داد، قرار

ایرا71 های جنگ بود؟سرآعاز چه شاه فتحعلی زمان در روسیه و روسیهن توسط گرجستان تصرف و لشکرکشی
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کردند؟72 هم با جنگ چند قاجار دوره در روسیه و اولایران جنگ جنگ، حدود10دو دوم جنگ و کشید.سال2سال طول

داشت؟73 دنبال به ای نتیجه چه و کشید طول سال چند روسیه و ایران اول وحدودجنگ سیاسی ضعف سبب به نهایت در که سال ده

انجامید. گلستان معاهدۀ انعقاد و روسیه پیروزی به انگلستان، و فرانسه های دولت شکنی پیمان و ایران نظامی

شد؟74 ای معاهده چه به منجر روسیه و ایران اول گلستانجنگ معاهدۀ

75............. روسیه با اول جنگ در ایران بود.فرمانده میرزا....... عباس

بود؟76 چه شاه فتحعلی زمان در روس و ایران دوم جنگ شروع ارضیعلل ادعاهای و گلستان عهدنامۀ در مرزی خطوط نبودن مشخص

روس ستم و سلطه تحت گلستان معاهدۀ واسطۀ به که بود روستاهایی و شهرها مسلمان مردم خواهی کمک فریاد دیگری و ها روس جدید

بودند.ها گرفته قرار

داشتند؟77 روسیه و ایران دوم جنگ در نقشی چه ایران علمای از علمبرخی از روسیهبرخی علیه جهاد فتوای صدور با ازا زیادی عدۀ ،

کردند. ترغیب ایرانی های سرزمین آزادی برای نظامی اقدام به را قاجار حکومت و شدند جهاد آمادۀ ایرانیان

ایرا78 بود.فرمانده ...................... روسیه و این دوم جنگ در میرزان عباس

داشت؟79 دنبال به ای نتیجه چه روس و ایران دوم ازجنگ بسیاری سرعت به میرزا عباس فرماندهی به ایرانی نیروهای جنگ، ابتدای در

خود نظامی تجهیزات و قوا تمام با روسیه اما کردند آزاد را اشغالی خالفمناطق بر انگلستان که شرایطی در و شد کارزار عرصۀ وارد

معاهدۀ پذیرش به وادار را قاجار حکومت و داد شکست را ایران سپاه کرد، می خودداری ایران به مالی و نظامی های کمک از تعهداتش

کرد. ترکمنچای

شد؟80 ای معاهده چه به منجر دوم ترکمانچایجنگ

ای81 دوم و اول جنگ شدند؟در جدا کشور خاک از ایران مناطق کدام شاه فتحعلی دوره در روسیه و ازمناطقران هایسرزمینوسیعی

شاملمازندراندریایغربدرایرانحاصلخیز  وآبادروستاهای وشهرهابااران ونخجوان ،ارمنستان ،داغستان ،گرجستانوالیاتکه

شد.روسیهبهبود،پرجمعیت واگذار

شد؟در82 محروم جیزی چه از ایران گلستان مازندراندریایدرجنگیکشتیداشتنازمعاهده

گرفت.83 قرار ....................... روسیه و ایران مرز دوم جنگ ارسروددر

داد؟84 روسیه به تعهدی چه ترکمانچای قرارداد در به وبپردازدروسیهدولتبهغرامتتومانمیلیون 5مبلغکهشدمتعهدایرانایران

کشوراتباع .بدهد )کاپیتوالسیون(قضاییمصونیتحقنیزآن

کرد؟85 تعهد قرارداد کدام در را کشورها قضایی)کاپیتوالسیون( مصونیت حق قانون با اولین هاایران روس به ترکمانچای

داشت؟86 تأثیر دوم جنگ در روسیه از ایران شکست در عواملی وناتواچه سپاه تدارکات تأمین در شاه فتحعلی کفایتینی سستیبی برخیو

فرماندهان ماننداز الدوله، بود.آصف گذار تأثیر شکست این در نیز ،

کردند؟87 تصرف را مناطق کدام خزر دریای شرق در ها ماوراءالنهر وخوارزمروس

معاه88 چه با ها روس توسط خزر دریای شرق های سرزمین بود؟تصرف ای آخالده عهدنامۀ

داشت؟89 ارتباط ها روس با ها زمینه چه در قاجار نظامیحکومت و سیاسی تجاری–روابط قراردادهای

کردند؟90 پیدا اقتصادی نفوذ ایران در چگونه و چرا ها  روس

آن نتیجۀ که کردند قرارداد این ضمیمیۀ را تجاری قرارداد یک ترکمنچای عهدنامۀ در برآنها تسلط و ایران در آنان اقتصادی نفوذ گسترش

بود. کشور شمالی نیمۀ بازار

سیاسی91 امتیازات چه انگلستان با رقابت در ها روس قاجار دوره گرفتند؟-در ایران از اقتصادی

استقراضی بانک شمالتأسیس قزاقشیالت نیروی تأسیس

دور92 در ایران به انگلستان توجه بیشتر بود؟دلیل چه قاجار ه
هندوستان بر انگلستان استعماری سلطۀ
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کرد؟94 منعقد ایران با قراردادهایی چه قاجار دوره در انگلستان

مفصلمجمل

بود؟95 چه فارس خلیج در انگلستان استعماری حضور جزایدلیل از برخی بر تسلط و فارس خلیج در گسترشحضور برای را زمینه ایرانی، ر

آورد. فراهم )استراژیک( راهبردی منطقۀ این در خود اقتصادی و نظامی سیاسی، دخالت و نفوذ

بود؟96 ایران شرقی های سرزمین کردن جدا فکر به انگلستان جداکردنچرا با که برآمد درصدد انگلیس دولت شاه، فتحعلی عهد اواخر از

ایر شرقی های ایسرزمین منطقه درحائلان، خود نفوذ تحت هندوستانو آورد.مرزهای وجود به

؟97 زد اقداماتی چه به دست ایران شرق در شاه ناصرالدین و شاه محمد زمان در هاانگلستان ناصرالدینانگلیسی و محمدشاه زمان در

ا با و کرد حمایت افغان شورشی امیران دیگر و هرات نافرمان حاکم از هاشاه شورش این سرکوب مانع خود نظامی و سیاسی قدامات

شد. ایران سپاه توسط

دور98 در پاریس شد؟ةمعاهده منعقد کشورها کدام بین ایرانقاجار و انگلستان

داشت؟99 دنبال به ایران برای ای نتیجه چه پاریس شد.معاهده جدا ایران از را هرات و افغانستان

سیس100 از هایی شد.قسمت جدا ایران از ........................... قرارداد با بلوچستان و گلداسمیتتان

شد؟101 جدا ایران از چگونه بلوچستان و سیستان منطقه از هایی بابخش ها گلداسمیتانگلیسی راقرارداد بلوچستان و سیستان از مناطقی ،

خ که کردند هندوستان خاک ضمیمۀ و جدا ایران از راندند.نیز می فرمان آن بر ود

گرفتند؟102 ایران از اقتصادی امتیازات زمانی چه ها شاه.انگلیسی ناصرالدین سلطنت دوران در

شد؟103 داده ها انگلسی به شاه ناصرالدین دوره در که امتیازاتی ترین مهم

رویتر شاهنشاهیامتیازهای تالبوت(بانک یا )رژی تنباکو و توتون

شد؟ا104 داده کسی چه به رویتر رویترمتیازاتی جولیوس بارون نام به انگلیسی یک به

بود؟105 چه رویتر امتیاز مفاد ترین آهن-1مهم راه احداث قیمتی(-2حق های سنگ و نقره و طال )جز معادن از برداری برداری-3بهره بهره

ها جنگل مدت-4از به آبیاری های کانال مدت-5سال70احداث به گمرکات سال25ادارۀ

شد؟106 داده شرایطی چه تحت و کسی چه به تنباکو و توتون مدتقرارداد به تنباکو و توتون فروش و خرید پانزده50انحصار برابر در سال

شد. واگذار تالبوت نام به انگلیسی فردی به ساالنه سود چهارم یک و لیره هزار

علیه107 کشور در کسانی کردند؟چه اعتراض بیگانگان به قاجار روحانیانامتیازات و بازرگانان ویژه به مردم،

بود108 چه قاجار دوره در بیگانان به امتیازات واگذاری به روحانیون و بازرگانان مردم، اعتراضات و؟دلیل اقتصاد بر بیگانگان تسلط

شد. کشور تولید منابع

م109 و اقتصاد بر بیگانگان شد؟تسلط چه به منجر ایران برانگیخت نابع را هایی جنبش و اعتراضات باعث

بودند؟110 کسانی قاجارچه دوره در بیگانگان به امتیازات واگذاری علیه ها قیام و جنبش روحانیون و رهبران ترین علیمهم مالکنی –حاج

آشتیانی حسن شیرازی–میرزا میرزای اهلل آیت

کا111 روی با زمان داشت؟هم قدرت فرانسه در کی چه ایران در قاجار آمدن بناپارتر ناپلئون

بود112 انگلیس مستعمرات به هجوم فکر به بناپارت ناپلئون دنبال واروپادرراایطلبانهتوسعهسیاستکهاو؟چرا کرد،جهان مانعبامی

راآنبامستقیمرویاروییتوانقدرتمند،دریایینیرویازرخورداریب وبودنایجزیرهدلیلبهکهشدروروبهانگلستانهمچونبزرگی

سپس وکردتصرفرامصرنخسترو،اینازدرآورد.پایازمستعمراتشبههجومباراخودرقیبگرفتتصمیمبنابراین، .نداشت

برآمد.هندوستانبهحملهدرصدد

زمان113 در فرانسه و ایران قرارداد انعقاد بود؟دلیل چه اوقاجار نمایندگان بود، هند به ناپلئون دستیابی راه ترین مناسب ایران که آنجا از

و بود روسیه با جنگ درگیر که شاه فتحعلی شدند. هند دربار راهی دیگری از پس امپراطورمیکی پیشنهاد از داشت، نیاز قدرتمندی تحد

کرد. استقبال رابطه برقراری برای فرانسه
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بستند؟ایر114 هم با قراردادی چه قاجار زمان در فرانسه و کنشتاینان فین

داشت؟ دنبال به ای نتیجه چه فرانسه و ایران بین کنشتاین فین بهعهدنامه سپاه تجهیز و تعلیم برای فرانسه از نظامی هیئتی آن از پس

شد. انجام زمینه این در مفیدی اقدامات کوتاهی مدت در و آمد ایران

خورد؟115 هم به فرانسه و ایران بین کنشتاین فین قرارداد ایرانچرا برابر در خود تعهدات تمام فرانسه دولت قرارداد بعد اندکی ناپلئون زیرا

گذاشت. تنها ها روس مقابل در را قاجار حکومت و خواند فرا ایران از را فرانسه نظامی هیئت کرد؛ صلح روسیه با و گذاشت پا زیر را

کرد.116 واگذار ............................. کشور به را شناسی باستان های کاوش امتیاز قاجار دوره در فرانسهایران

شد؟117 کمتر عثمانی و ایران مستمر های درگیری قاجار دوره در اروپاییچرا های دولت با آنها مستمر های درگیری سبب به

قاجار118 پادشاهان دورة کدام آمد؟در پیش تنش عثمانی و ایران شاهبین محمد و شاه فتحعلی

شد؟119 ایجاد تنش عثمانی و ایران بین قاجار محمدشاه و شاه فتحعلی دوره در زائرانچرا با عثمانیان بدرفتاری مرزی، اختالفات سبب به

کرد. بروز کشور دو میان هایی تنش تجاری، مشکالت و عالیات عتبات ایرانی

شد؟ف120 منعقد ها دولت کدام بین و کشورها کدام وساطت با الروم ارزنه میانرارداد مذاکراتی روسیه و انگلستان های دولت وساطت با

داد. پایان ها کشمکش به و گرفت صورت عثمانی و ایران

121............ کشور جهانی نظام تحوالت و اروپاییان های پیشرفت با ایرانیان آشنایی بود.مسیر عثمانیامپراتوری.............

داشتند؟122 هم با ای رابطه نوع چه عثمانی و ایران قاجار دوره سیاسیدر مواجۀ از روابط-جدا عثمانی و ایران میان همواره نظامی،

اروپا های پیشرفت با ایرانیان آشنایی مسیرهای از یکی عثمانی کشور و داشت وجود فرهنگی و بود.بازرگانی جهانی نظام تحوالت و

کند؟123 جلب خود سمت به را ایرانی اندیشمندان از بخشی توانست عثمانی قاجار دوره اواخر در هایچرا بندی دسته گیری شکل با

شعار–سیاسی با توانست عثمانی روسیه، و انگلستان از ایران مردم تاریخی نفرت و اروپا در تازه اسالم»نظامی ازبخش«اتحاد ی

کند. جلب خود سمت به را ایرانی اندیشمندان

کرد؟124 جلب خود سمت به را ایرانی اندشیمندان از بخشی قاجار دوره در شعاری چه با اسالمعثمانی اتحاد

نداشت؟125 قوی ارتباط جهان ی کشورها سایر با قدرتمند کشورهای از غیر ایران وچرا نفوذ از کاستن برای قاجار هایحکومت دخالت

کن برقرار ارتباط بلژیک و ایتالیا اتریش، آمریکا، مانند دیگر کشورهای با که کرد می تالش ایران، امور در انگلستان و روسیه اماروزافزون د،

نیاورد. بدست چندانی موفقیت باره این در کشورها این رغبتی بی و ها انگلیسی و ها روس اندازی سنگ سبب به

چهارم: قاجارادرس عصر فرنگی و اقتصادی اجتماعی، وضاع

بود؟1 چگونه قاجار دوره در ایرانی اقوام زندگی شیوه سه

روستایی عشایریزندگی شهریزندگی زندگی

بود؟2 شکلی چه به قاجار در روستائیان ندازندگی زمین که بودند افرادی اغلب روستایی جمعیت داران، زمین و اربابان استثنای وبه شتند

بوده مالیاتی مأموران و اربابان ستم تحت بیش و کم روستاییان که دارد آن از نشان ها گزارش از برخی . کردند می کار مالکان اراضی در

اند.

شد؟3 می اداره چگونه قاجار دوره در ایالتایالت رأس ایلدر زیسران ایل و حکومت عمومی روابط و مناسبات تمام و داشتند نظرقرار ر

داشتند. بهتری وضعیت روستاییان به نسبت دادند، می انجام خود رهبران برای که کارهایی سبب به ایل افراد گرفت. می انجام آنها

داشتند؟4 حکومت با ای رابطه چه ها حکومتایالتی نظامی نیروی تأمین منابع از یکی جنگ مواقع در مسلح نیروهای عنوان به همواره آنان

کردند.قاجار می حکومت مستقل طور به خود نفوذ تحت مناطق در اغلب ایالت سران رفتند. می شمار به

کردند؟5 می زندگی اجتماعی های گروه کدام قاجار دوره شهرهای پیشهدر و ها مقام قبیل از مختلفی اجتماعی های گروه شهرها در

افراد را شهرنشینان از شماری زیستند. می کارگران و دادند.وران می تشکیل تهیدست و بیکار

داشتند؟6 قاجار دوره ساختار در نقشی چه اقشارروحانیون میان در ایران سنتی جامعه مذهبی ساختار و بافت دلیل به دیرباز از آنان

وجو دریافت و موقوفات بر نظارت سبب به روحانیون بودند. دینی امور متکفل و داشتند فراوانی نفوذ مردم مالیمختلف نظر از شرعی هات
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خارجی های قدرت برابر در ایران معاصر تاریخ از مقاطعی در حکومت، به وابستگی عدم دلیل به قشر این معموالً بودند. حکومت از مستقل

کشیدند. چالش به را قاجار درباریان و شاهان اقدامات و کردند ایستادگی

داشت؟7 قاجار دوره در جایگاهی چه اقتصادیبازاربازار و اجتماعی زندگی شالودۀ و بودند شهرها اجتماعی و اقتصادی نظام اصلی هستۀ

کرد. می فعالیت راسته یک در صنف هر و داشت بازار در کاری و کسب حرفه هر دادند. می تشکیل شهری مراکز در را

داشتند؟8 قاجار عصر مردم اجتماعی زندگی در جایگاهی چه بهمحالت نسبت میافراد افتخار و تعلق احساس شدت به خود محالت

شد. می گوناگون محالت در شهر یک اهالی میان تفاوت و تمایز سبب شغلی و مذهبی قومی، گوناگون عوامل کردند.

کنید.9 معرفی را قاجار دوره در تولید شیوه دهقان-1انواع بری سهم تولید خص-2شیوۀ و دولتی کاالیی خرده تولید -3وصشیوۀ

)شبانی( شبانکارگی تولید شیوۀ

بود؟10 چه ایران معاصر تاریخ در اقتصادی فراوان رکود صفویاندلیل سقوط

گرفت؟11 رونق ایران در دستی صنایع قاجار دوره اوایل در درچرا مجدداً داخلی، های جنگ کردن فروکش و قاجاریه رسیدن قدرت به

ا در دستی صنایع قاجار دورۀ یافت.اوایل رونق و رشد یران

گذاشت؟12 تأثیر ایران به اروپایی کاالهای ورود در داد رخ اروپا در که اتفاقی ناپلئونکدام های جنگ

نهاد؟13 انحطاط به رو قاجار دوره در ایران دستی صنایع صنایعچرا اروپایی، کاالهای سیل شدن سرازیر و اروپا در جنگ یافتن پایان با

ایرا ودستی قدیمی مراکز ضعف و نابودی از اند، کرده دیدن ایران از زمان این در که اروپاییان از بسیاری رفت. انحطاط به رو تدریج به ن

انگلستان، صنعتی محصوالت ویژه به اروپایی، کاالهای اند. داده خبر یزد و شیراز،کرمان اصفهان، کاشان، مثل ایران دستی صنایع پررونق

به شدیدی آورد.صدمۀ وارد ایران صنایع

گرفت.15 صورت ایران دستی صنایع احیای برای او جانب از هایی تالش ....................... صدرات دوره امیرکبیردر

بود؟16 چگونه معاصر تاریخ در ایران )تکنولوکشاورزی تولید ابزارهای و ها شیوه کشاورزی، بخش بر حاکم مناسبات اینکه وجود اینبا ژی(

معیشتی کشاورزی یک گذشته مانند میالدی بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر ایران کشاورزی نشد، اساسی تحول و تغییر دچار بخش

بود.

شد؟17 می صادر خارج به ایران از کشاورزی محصوالت کدام معاصر تاریخ برنج–پنبه–تنباکو–تریاک–ابریشمدر

کشت18 بود؟چرا زیاد قاجار دوره در آن صادرات و روسیهپنبه به ایران از پنبه صادرات و تولید افزایش موجب آمریکا استقالل های جنگ

روند به تولید استانداردهای بردن باال و بذر توزیع کنی، پاک پنبه های دستگاه نصب مالی، های حمایت با ارمنی و روسی بازرگانان شد.

پنبه صادرات ازافزایش بیش تولید میزان و بوده پنبه کشت زیر ایران از وسیعی های زمین اول، جهانی جنگ آستانۀ در کردند. 30کمک

است. شده برآورد تنم هزار

شد؟19 ایجاد ایران کشاورزی محصوالت در تحولی چه شاه ناصرالدین دوره جدیددر محصوالت ورود با شاه ناصرالدین سلطنت دورۀ در

مثلکشاورزی جدیدی غذایی محصوالت که ای گونه به شد؛ ایجاد ایرانیان تغذیۀ شیوۀ در عظیم تحولی ایران، به اروپا فرنگیاز ،گوجه

فرنگی زمینیونخود درسیب و شد تبدیل کشاورزی مهم محصوالت از یکی به زمینی سیب و کرد خوش جا ایرانی خانوارهای غذاهای در

مق برای شاه مظفرالدین شدند.زمان می تشویق آن کشت به کشاورزان قحطی، با ابله

بود؟20 چگونه قاجار زمان در فرش فرشتولید تولید آمد، وجود به قاجار عصر دوم نیمۀ از ویژه به ایران دستی صنایع در که رکودی رقم به

فرش کرد. پیدا چشمگیری رشد آمریکا، و اروپا ویژه به جهان، کشورهای به آن صادرات داشت،و جهانی ای آوازه دور روزگاران از که ایران

ایران دستباف فرش سوی به را آمریکا و اروپا مردم و تاجران توجه اروپایی گردشگران و کرد پیدا جهان در فراوانی طالبان دوره این در

کردند. جلب

بود؟21 چه قاجار دوره در فرش صادرات و تولید رشد طردالیل کار، نیروی بافندگانارزانی ظرافت و هنرمندی متنوع، و زیبا های نقش و ح

شد. قاجار دوران در فرش صادرات و تولید رشد سبب تجارت، و تولید در خارجی گذاری سرمایه و جهانی بازار تقاضای و سو یک از ایرانی

داشت؟22 نقش قاجار دوره در فرش صادرات رونق در کاالها کدام کمبود و صنعترکود برایرکود نقره و طال کمبود و ابریشم صادرات

داشت. جایگزین کاالهای عنوان به فرش صادرات رونق بر بسزایی تأثیر نیز کشورها سایر و اروپا از کاال واردات مالی تأمین
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ببرید.23 نام را در فرش کننده تولید قاجار عصر ایران شهرهای ترین مهم

آذربایجان–کردستان–اراک–انکرم–اصفهان–همدان–کاشان–تبریز

گرفت؟24 می صورت کجاها در مقدماتی آموزی سواد قاجار دوره سرخانهدر معلمان یا و خصوصی معلمان طریق از یا ها خانه مکتب در

گرفت. می انجام

شدند؟25 می مراکز کدام جذب مقدماتی آموزش از بعد آموزان دانش قاجار دوره هایدر مدرسه شدند.وارد می علمیه حوزه و قدیم

بود؟26 کجا قاجار زمان در ایران آموزشی و علمی مرکز دو

مروی سپهساالرمدرسه کنونی(مدرسه مطهری شهید عالی )مدرسۀ

بود؟27 چه ایران در جدید های مدرسه آمدن وجود به دلیل

قا دورۀ در اروپایی کشورهای با ایرانیان ارتباط گسترش نتیجۀ هایدر مدرسه تدریج به ما، کشور به غربی مدرن تمدن مظاهر ورود و جار

گرفت. می انجام سنتی آموزش روش با متفائت کامالً ای شیوه به آموزش آنها در که آمد وجود به جدیدی

شد.28 تأسیس ............................ توسط ایران در جدید های مدرسه اروپایینخستین موسیونرهای

عالی آموزش مدرسه بود.دنخستین ........................ ایران دارالفنونر مدرسۀ

شد؟29 تأسیس منظوری چه به و کسی چه توسط کهدارالفنون بود دارالفنون مدرسۀ جدید، های مدرسه سرسبد امیرکبیرگل همت بابه و

داخ در ایرانی دانشجویان به جدید فنون و علوم آموزش شد.هدف نهاده بنیان کشور، ل

بود؟30 فعال ها رشته کدام در کرد.دارالفنون می فعالیت معدن و شیمی فیزیک، هندسه، و ریاضی پزشکی، نظامی، های رشته در

بود؟31 چگونه دختران برای آموزش قاجار دوره در
داشت مشارکت جدید مدارس تأسیس در نیز فاضل زنان از برخی قاجار، دورۀ استرآبادیدر خانم بی بی به توان می زنان این جملۀ از ند.

کرد. تأسیس تهران در دختران تحصیل منظور به را دوشیزگان مدرسۀ که کرد اشاره

کرد.32 تأسیس دختران تحصیل منظور به را دوشیزگان مدرسه ............................ قاجار دوره استرآبادیدر خانم بی بی

آ33 کردند؟دانش ایفا دوره این در نقشی چه قاجار عصر جدید درموختگان مؤثری نقش جدید، آموزشی و علمی مراکز آموختگان دانش

داشتند. قانون حکومت و خواهی مشروطه تفکر ویژه به نو افکار ترویج و انتشار

داشت؟34 جایگاهی چه قاجار دوره در فلسفۀفلسفه در چشمگیر تحولی قاجار دورۀ ازدر یکی زُنوزی عبداهلل مال آمد. وجود به اسالمی

زبان به فلسفه موضوع در ارزشمند اثر دو او شود. می شناخته دوره این در تهران فلسفی حوزۀ مؤسس نوری، علی مال برجستۀ شاگردان

نوشت. فلسفه

افتاد؟35 رونق از دوره کدام در فارسی زبان به فلسفی آثار صفویهنگارش دورۀ

یافت؟36 توسعه قاجار دوره در اسالمی فلسفه های شاخه عرفانیکدام و صدرایی متعالیۀ حکمت و اشراق حکمت مشاء، مکتب

فلسفه37 است.«اسرارالحکم»کتاب سبزواریاثر............................ هادی مال حاج

شد؟38 افول دچار ایران در گری نگار هنر صفوی بعداز سچرا داخلیدر های جنگ ایۀ

داشت؟39 جایگاهی چه قاجار دوره در حمایتنقاشی سایۀ در و امنیت استقرار و سیاسی وحدت دنبال به قاجاریه عصر در نقاشی

شد. اساسی تحولی دچار دیگر، سوی از غرب با ارتباط و سو یک از دربار و پادشاهان

تهران40 در را برجسته نقاشان قاجار پادشاه بکشند؟کدام بزرگ های پرده کاخ برای تا کرد شاه.گردآوری فتحعلی

بود؟41 چگونه شاه ناصرالدین دوره در قرارنقاشی اروپایی مدرن نقاشی هنر تأثیر تحت ایرانی نگارگری سنت شاه، ناصرالدین دورۀ در

معروف غفاری محمد مانند بزرگی نقاشان و آمد وجود به نقاشی در نوینی سبک نهادند.گرفت. عرصه به پا الملک، کمال به

داشت.45 نام ............................ ناصری عصر بزرگ الملکنقاش کمال به معروف غفاری محمد

دارد.46 ............................ های آیین در ریشه ایران در باستانیتعزیه

یافت؟47 رواج صفویه دوره در تعزیه دلیل چه )ع(به حسین امام شهادت و کربال حماسۀ بزرگداشت برای
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یافت.48 گسترش ............................ پادشاهی دوره در تعزیه شاههنر ناصرالدین

بود؟49 مکانی چه قاجار دوره در دولت تماشتکیه به تکیه این در زیادی مردان و زنان بود. تهران در تعذیه اجرای های مکان از اییکی

نشستند. می گردانان تعذیه

بود؟50 چگونه کمدی نمایش هنر قاجار دوره هایدر نمایش مثل دیگری های نمایش مذهبی، های نمایش جز به قاجار دورۀ روحوضیدر

بازی) هاسیاه خانه قهوه برخی در یا پوشاندند، می را آن تخته با که ها، خانه حوضِ روی شادی مراسم در بازی بقال و گاهی( شد. می اجرا

رساندند. می مقامات گوش به طنز صورت به را اجتماعی و سیاسی انتقادهای و جدی مضامین کمدی، های نمایش از استفاده با هنرمندان

یافت؟51 گسترش چگونه و بود سبک چه به قاجار زمان در تئاتر اهنر دانشجویان همت به قاجار دورۀ از اروپایی سبک به تئاتر بههنر عزامی

یافت. گسترش ایران در اروپا،

کیست؟52 الدوله مزیّن اکبرخان علی دارالفنونمیرزا فعلی محل در شاه ناصرالدین دستور به باشی( )نقاش الدوله مُزین خان اکبر علی میرزا

نمایشیک اینتاالر آنجتماشاخانهساخت. در درباریان از برخی و شاه که بود خصوصی مکانی میبیشتر در اجرا به که هایی نمایش از ا

کردند. می دیدن آمد،

شد؟53 تشکیل کجا در قاجار دوره در ملی شد.تئاتر تشکیل زار الله خیابان در تهران های ساختمان از یکی در ملی تئاتر

داشت؟54 نظیری بی درخشش دوران کدام در اسالمی ایرانی معماری صسنت و تیموری سلجوقی، دوران فویان.در

داشت؟55 شرایطی چه قاجار دوره در معماری تداومهنر ساختمانی مصالح نوع و هوایی و آب و اقلیمی شرایط به توجه با قاجار عصر در

یافت.

پستالی»بناهای56 شد؟«کارت می گفته بناهایی چه به قاجار دوره در

استفاده با ثروتمندان و دربار سفارش به معماران از معماریبسیاری از سبکی ایرانی، معماری با آن تلفیق و فرنگی معماری عناصر برخی از

بود. شده ترکیب اروپایی و ایرانی معماری های ویژگی و عناصر آن در که آوردند وجود به را

پستالی»بناها57 شدند.«کارت می ساخته ........................... بناهای از تقلید به یاروپایبیشتر

شد؟58 ساخته کسی چه دستور به و کجا در العماره شمس درکاخ العماره شمس گلستانکاخ کاخ دستورمجموعة به شاهو ناصرالدین
شد. ساخته

شد؟59 قاجار عصر ایران در معماری گسترش و رشد باعث غرب تمدن مظاهر کدام
بان پست، تلفن، تلگراف، مانند غربی جدید تمدن مظاهر بود.ورود مؤثر ایران در اروپایی معماری سبک گسترش در نیز تئاتر، و روزنامه ک،

خیابان ها، تماشاخانه ها، روزنامه دفاتر ها، بانک خانه، تلفن خانه، تلگراف خانه، پست مثل هایی ساختمان تمدن، مظاهر این رواج از پس

سفا و جدید های بیمارستان نظمیه، مراکز ها، فروشگاه جدید، شدند.های ساخته اروپایی معماری تأثیر تحت ها خانه رت

بود.60 ............................ معماری تأثیر تحت قاجار عصر بناهای معماری و اروپاییهنر

شد.61 ساخته معماری در سبکی چه با کاشان در ها بروجردی های معماریخانه عناصر بر فرنگی های سبک نفوذ و تأثیر وجود ایران،با

می نمونه، برای کنند. پاسداری و حفظ همچنان را ایرانی سنتی معماری اصول و قواعد بناها ساخت در کوشیدند می معماران از بسیاری

کرد. اشاره کاشان، در ها بروجردی خانۀ جمله از شد، ساخته شهرها از برخی در که باشکوهی و مجلل های خانه به توان

پنجم: مدرس شروطهانقالب

گذاشت؟1 ایرانیان زندگی بر تأثیری چه ایران مشروطة درانقالب عمیقی تأثیر و رود می شمار به ایران معاصر تاریخ مهم تحوالت از یکی

است. داشته ایرانیان فرهنگی و اجتماعی سیاسی، زندگی

بود؟2 جنبشی نوع چه مشروطه اجتماعی.انقالب و سیاسی جنبش

مشروطه3 افتاد؟انقالب اتفاق قاجار پادشاه کدام زمان شاه.در مظفرالدین

بود؟4 چه مشروطه انقالب هدف و آرمان

مستبد، حکومت ملی، شورای مجلس برپایی و اساسی قانون اجرای و تدوین با و سازد برقرار کشور در را برابری و آزادی که بود این
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قانونمند حکومتی به را قاجار ناسالم و کند.ناکارآمد تبدیل کارآمد و

بودند؟5 چه دنبال به مشروطه انقالب با ایرانیان
چارچوب در مشروطه، سلطنتی به را قاجار کامۀ خود حکومت که برآمدند صدد در و شدند کشور ادارۀ شیوۀ تغییر خواهان بار، نخستین برای

درآوردند. ملی شورای مجلس در خود نمایندگان نظارت تحت و قانون

گرفت؟ا6 شکل عواملی چه تأثیر تحت مشروطه گرفت.نقالب شکل ایرانی جامعۀ در غرب تمدن نفوذ و اروپایی کشورهای با ایران مواجهۀ

بود؟7 ابعادی چه در مشروطه انقالب های زمینه و فرهنگی.علل و فکری و اقتصادی سیاسی، بخش سه در

بود؟8 چه قاجار حکومت از مردم خشم دلیل
بهعملکر و برانگیخت را مردم خشم زیادی موارد در و نارضایتی مشروطه، از پیش دوران در خارجی و داخلی سیاست در قاجار حکومت د

زد. اساسی ضربۀ حکومت این سیاسی مشروعیت و مقبولیت

دهید.از9 شرح را آن داخلی بُعد مشروطه، انقالب سیاسی  علل

ند سبب به قاجار حکومت داخلی، بعد عالوه،در به بود. مواجه کشور امور ادارۀ در زیادی مشکالت با اداری کارآمد و منسجم تشکیالت اشتن

ا می ها کاستی بر بود، همراه مردم از گوناگون های مالیات دریافت و عدالتی بی با که او ناالیق اغلب دستان زیر و شاه مستبدانۀ فزود.رفتار

هایی اقدام ماندن ناکام دیگر، سوی واز امیرکبیر خان تقی میرزا فراهانی، مقام قائم ابوالقاسم میرزا مانند نوگرا های صدراعظم از برخی که

و ایرانیان بیشتر سرخوردگی باعث بود، کرده آغاز حکومتی نهادهای نوسازی و کشورداری روش اصالح برای سپهساالر خان حسن میرزا

شد. حاکم خاندان از آنان ناخرسندی

علل10 دهید.از شرح را آن خارجی بُعد مشروطه، انقالب سیاسی

پهناور، های سرزمین جدایی به منجر که انگلستان، و روسیه برابر در قاجار حکومت سنگین نظامی و سیاسی های شکست خارجی، بعد در

م ضربۀ شد، بیگانگان دخالت و نفوذ گسترش و کشور شرق و شمال در ایران خاک از پرجمعیتی و حکومتآباد آن حیثیت و اعتبار به هلکی

آشکار پیش از بیش قاجار سلسلۀ ضعف و حقارت رسید، پیروزی به روسیه با جنگ در آسیایی کشوری که ژاپن وقتی عالوه، به کرد. وارد

دانستند. می ناپذیر شکست کشوری را روسیه ایران مردم چون شد؛

اصال11 خواهان و نوگرا قاجار عصر وزیر نخست بود؟کدام کشور در حات
سپهساالر. خان حسن میرزا و امیرکبیر خان تقی میرزا فراهانی، مقام قائم ابوالقاسم میرزا

داشت؟12 مشروطه انقالب بروز بر تأثیری چه ژاپن کشور اتفاقات مشروطه، انقالب خارجی بُعد در
حقارت رسید، پیروزی به روسیه با جنگ در آسیایی کشوری که ژاپن ایرانوقتی مردم چون شد؛ آشکار پیش از بیش قاجار سلسلۀ ضعف و

دانستند. می ناپذیر شکست کشوری را روسیه

شد؟13 قاجار حکومت علیه ایرانیان شورش باعث اقتصادی عوامل کدام
ترکم و گلستان های معاهده خصوص به مختلف های عهدنامه در حاصلخیز مناطق رفتن دست وااز حقوق اعطای ونچای، تجاری یژۀ

دورۀ در ایران اقتصادی انحطاط و ضعف بر مؤثر عوامل جمله از انگلستان، و روسیه خاصه بیگانگان، به گوناگون اقتصادی امتیازات واگذاری

کارگ ویژه به محلی، صنایع تعطیلی و رکود باعث داخلی، صنایع از دولت نکردن حمایت و خارجی کاالهای رویۀ بی واردات بود. هایقاجار اه

به آذوقه، گرانی و کمبود و بزرگ های قحطی بروز بود. ایرانی پول ارزش بیشتر کاهش و فقر و بیکاری افزایش آن نتیجۀ که شد نساجی،

شد. ایران مختلف شهرهای در پراکنده های شورش و ناآرامی به منجر قاجار دورۀ در بارها نان، خصوص

خود15 مخارج تأمین برای قاجار شد؟حکومت می مردم خشم باعث که زد می اقداماتی چه به دست

باالبردن حکومتی، مناصب فروش به اقدام اروپا، به شاهان سفر هنگفت هزینۀ ویژه به خود، روزافزون مخارج تأمین برای قاجار حکومت

خشم و افزود اقتصادی وضعیت وخامت بر تنها که کرد انگلستان و روسیه از استقراض و ها برانگیخت.مالیات را مردم بیشتر ونفرت

شوند؟16 مسلط اقتصادی منافع و تجارت بر خارجیان که بودند نگران ایران در ها گروه بزرگان.کدام و علما ویژه به جامعه از هایی بخش

ببرید.17 نام را مشروطه انقالب فکری های زمینه
اسالم-1 دین ستیزانۀ ظلم و خواهانه عدالت های آموزه

انتقادی.-2 آثار نشر و حکومت دربارۀ نو های اندیشه ترویج
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سیاسی18 خیزش در موضوعاتی چه و کسانی داشت؟–چه نقش قاجار دوره در ایرانیان عالماناجتماعی نقش و اسالمی های آموزه تأثیر

سیاسی های خیزش از بسیاری در های–شیعی جنگ در مردم بسیج مانند قاجار، دورۀ متجاوزاجتماعی سفیر مجازات روس، و ایران

است. آشکار تنباکو جنبش و رویتر امتیاز علیه قیام و تهران در روسیه

بود.19 ................................. قاجار دوره در اسالمی وحدت و اسالمی بیداری اسدآبادی.منادی الدین جمال سید

ا20 در تأثیری چه اسدآبادی الدین داشت؟سیدجمال مشروطه اعتراضینقالب های جنبش بر مسلمان، مبارز اندیشمند این اقدامات و افکار

گذاشت. زیادی تأثیر اسالمی کشورهای دیگر در

داشت؟21 ایران مشروطه انقالب در تأثیری چه اروپا بیشترتحوالت پیوست، وقوع به اروپا در که سیاسی و فکری های انقالب نتیجۀ در

های هایحکومت سده در خودکامه و دادند.19و18مستبد دموکرات و مشروطه سیاسی های نظام به را خود جای م

گذاشت؟22 کشور بر تأثیری چه قاجار دوره در غرب جدید تمدن با ایرانیان درمواجه اروپایی کشورهای با ایران گستردۀ مواجهۀ دنبال به

جدید تمدن با ایرانیان تدریج به قاجار، ایرانعصر های جنگ با آشنایی و ارتباط این باب شدند. آشنا آن بر مبتنی سیاسی اندیشۀ و غرب

دانشجو نظامی، مستشار )دیپلمات(، سیاسی فرستادۀ عنوان به اروپا به ایرانیان رفتن و ایران به اروپاییان آمدن با و شد گشوده روسیه ،و

یافت. گسترش ... گردشگرو بازرگان،

نظ23 گذاشت؟شکست ایرانیان بر تأثیری چه قاجار دوره در روسیه از ایران ایرانیانامی از گروه این روسیه، از ایران نظامی های شکست

کنند. جو و جست را خویش کشور ماندگی عقب دلیل و اروپایی های دولت نیرومندی و پیشرفت راز که بود کرده کنجکاو را

ایر24 برای اروپاییان از مواردی کرد؟چه می توجه جلب شدند آشنا غرب تمدن با که درانیانی قانون بر مبتنی حکومت و کشورداری روش

بود. اروپا

دادند؟25 انتقال ایران به را غرب تمدن مظاهر بازگشت در چگونه بودند رفته اروپا به که بهایرانیانی بازگشت از پس ایرانیان از برخی

هایشان شنیده و ها دیده بازگوایران، خود هموطنان برای آنان، داری حکومت اصول ویژه به اروپاییان، تمدنی ترقیات و ها پیشرفت از را

نشر به شایانی کمک روزنامه انتشار نیز و کتاب نشر رونق ایران، به چاپ صنعت ورود دادند. رواج را خواهی مشروطه اندیشۀ مرور و کردند

کرد. جدید افکار ترویج و

شدند؟نویسندگا26 می مردم بخش آگاهی باعث و کردند می اشاره مواردی چه به خود آثار در قاجار دوره نبودن سیاسی، استبداد

شمردند. می اروپایی های دولت برابر در آن ناتوانی و ایران ماندگی عقب عامل را زمامداران لیاقتی بی و فساد و قانون

گروه27 چه ایرانیان روشنفکران هسته بودند؟نخستین رفتههایی فرنگ ایرانیان

شد؟28 تبدیل ایران معاصر تاریخ در تأثیرگذار و نیرومند سیاسی و فکری جریان به ها گروه کردگان.کدام تحصیل از شماری

ببرید.29 نام را قاجار عصر روشنفکران مستشامشهورترین خان یوسف میرزا ایلچی، ابوالحسن میرزا شیرازی، صالح ملکممیرزا رالدوله،

طالبوف عبدالرحیم میرزا و آخوندزاده فتحعلی میرزا خان،

بودند.30 انجمن کدام عضو قاجار عصر روشنفکران از فراماسونریبرخی های انجمن

شد؟31 کشته کسی چه توسط شاه سیدجماناصرالدین مریدان از یکی توسط سلطنتش سال پنجاهمین آستانۀ در قاجار شاه لناصرالدین

کرمانی رضا میرزا نام به اسدآبادی الدین

بود؟32 اتفاقی چه قاجار دوره در ایران تاریخ عطف نقطه مورخان از برخی نظر شاه.به ناصرالدین شدن کشته

بود.33 ............................ شاه، ناصرالدین شاه.جانشین مظفرالدین

گرف34 پیش در ای شیوه چه شاه ت؟مظفرالدین

به را کشور مسائل از بسیاری حتی رو، همین از بود. امور ادارۀ برای الزم توانمندی فاقد و خو نرم داشت؛ پدر با متفاوت خویی و خلق او

نداشت. مشکالت و مسائل با شدن مواجهه به تمایلی هم او و رساندند نمی اطالعش

بود؟35 چگونه شاه مظفرالدین زمان در ایران شد.اوضااوضاع بیشتر و پیچیده اقتصادی مشکالت و تر ثبات بی ایران ع

کردند؟36 می فعالیت او علیه چگونه شاه مظفرالدین زمان در حکومت انتشارمنتقدان مخفی، نیمه و مخفی های انجمن تأسیس با آنان
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اقدام این پی در افزودند. خود های فعالیت بر سخنرانی مجالس برپایی و کتاب و سیاسیروزنامه فضای و–ها، ملتهب ایران اجتماعی

به کشور نقاط سایر و تهران در بود، همراه آمیز خشونت برخوردهای با که اعتراضی رویدادهای سلسله یک و شد عمومی خیزش مهیای

پیوست. وقوع

در37 را ................................. فرمان شاه مظفرالدین نهایت در مردم مبارزات کرد.1285مرداد14با مشروطه.صادر

ببرید.38 نام را مشروطه فرمان صدور به منتهی رویدادهای ترین بلژیکیمهم نوز شهرها–ماجرای سایر بانک–اعتراض ماجرای

بازرگانان–استقراضی بستن چوب صغرا–به کبرا–مهاجرت انگلستان.–مهاجرت سفارت در نشینی بست

بلژیک39 شد؟نوز قاجار عصر علمای و مردم خشم باعث که کرد اقدامی چه و کیست کارشناسانی از تعدادی شاه، مظفرالدین زمان در

حقوق افزایش در نوز اقدام به بازرگانان از برخی شد. منصوب گمرک ریاست به نوز انان از یکی و آمدند در گمرک استخدام به بلژیکی

معت ایرانیان با بدرفتاری و لباسگمرکی شبیه لباسی میهمانی، یک در که آمد دست به نوز از عکسی وقتی سبب، همین به بودند. رض

سیدعبداهلل برجسته مجتهد جمله از مذهبی، سخنرانان از برخی شد، هایی اعتراض بروز موجب عکس این بود. کرده تن به روحانیت

خواهان و شمردند اسالم به توهین را نوز اقدام این بازرگانبهبهانی، از ای عده شدند. او حرمبرکناری در نوز به اعتراض در نیز ان

کرد. ایستادگی سخت ها اعتراض این برابر در شاه مظفرالدین صدراعظم الدوله، عین اما نشستند، بست عبدالعظیم

شد؟چرا؟40 اعتراض شهرها کدام در شاه، محمدعلی علیه تهران در مردم اعتراضات با زمان جدر فلکاز به توان می رویدادها این ملۀ

ستمگری و نان کمبود به خراسان مردم اعتراض نیز ئ شیخیه فرقۀ با مقابله سبب به کرمان بزرگ علمای از تن سه شدن تبعید و شدن

رمضان ماه در ها موضوع این کرد. اشاره ایالت آن حاکم الدوله، خصو1284ق/1323آصف به واعظان سخنرانی اصلی محور درش، ص

بود. تهران

مردم41 چرا و شد واگذار کشور کدام به استقراضی کرد؟سبانک ویران را آنجا  اختمان

نیزکهرامتروکه وموقوفهزمینیتهراندربودند،کردهاخذایراندولتازرااستقراضیبانکتأسیسامتیازکههاروس آندرقبرستانی

اعتراضحتیاتفاقینکردنداسازیساختمانبهاقدامعمومی،مخالفتوجودبا وخریداریبانکساختمانبنایبرایداشتقرار

ساختمانعمومیشورشیکدرروحانیانازبرخیهدایتباتهرانخشمگینمردمازگروهیشدموجب وبرانگیخترانجفعلمای

.کنندویرانرامذکور

ب44 چه قاجار دوره در تجار بستن چوب به داشت؟دلیل دنبال به واکنشی چه عمل این ود
داد قرار بهانه را قند گرانی الدوله عین برانگیخت. را مردم نارضایتی و شد گران قند گمرکی، حقوق افزایش و ژاپن و روسیه جنگ اثر تابر

تع تهران، حاکم عالءالدوله، صدراعظم، اشارۀ به دهد. گوشمالی را نوز عملکرد به معترض سرشناسبازرگانان و خوشنام بازرگانان از دادی

یافتن حضور شاه مسجد در مردم از جمعی همراه به و کردند تعطیل را ها مغازه بازاریان اقدام، این به اعتراض در بست. چوب به را دتهرانی

افتادند. مردم جان به چماق و چوب با نیز نظامی مأموران شدند. تهران حاکم عزل خواستار و

چرا؟مهاجرت45 بود؟ کجا به اهللصغرا آیت پیشنهاد به شد. پا بر تهران علمای از برخی منزل در مختلفی های نشست فوق، حوادث پی در

حرم در و کردند مهاجرت ری به قاجار حکومت به اعتراض نشانۀ به مردم و علما تهران، بزرگ مجتهدان از یکی طباطبایی، محمد سید

نشستند. بست عبدالعظیم حضرت

بود؟46 چه صغرا مهاجرت در مهاجرین های خواسته ترین مهم

به عمل مردم، شکایات به رسیدگی برای شهرها همۀ در عدالتخانه ایجاد شامل که را خود های خواسته عثمانی سفیر طریق از مهاجران

ش مظفرالدین گوش به بود، تهران حکومت از عالءالدوله عزل و دقیق طور به اسالمی خواستهقوانین با شاه مهاجرت از پس رساندند. اه

بازگشتند. تهران به آنان مهاجران های

بود؟47 چه قم به کبرا مهاجرت گیری شکل دلیل
دیگر بار رو، این از کرد. معترض رهبران از برخی تبعید و دستگیری به اقدام بلکه نکرد عمل خود تعهد و قول به تنها نه قاجار حکومت

قیام های عبدالحمیدشعله سید نام به ای طلبه و شدند مجروح آناه از تعدادی معترضان، به حکومت مأموران حملۀ نتیجۀ در شد. برافروخته

کنند. مهاجرت قم به گرفتند تصمیم نظر، تبادل از پس قیام رهبران رسید. شهادت به

پیوست؟48 مهاجرین به کبرا مهاجرت در شیعه اول طراز مجتهد فضکدام نوریشیخ اهلل  ل
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بست49 به انگلستان سفارت در تهران مردم از ای عده قم به مردم مهاجرت با همزمان زیادیشستند؟نچرا شمار کبرا مهاجرت با زمان هم

دانش از تعدادی نشستند. بست تهران شهر شمال در انگلستان سفارت تابستانی مقر در تهران مختلف های صنف اعضای و بازرگانان از

سخنرانیآم جمهوری حکومت و مشروطه دولت مزایای دربارۀ و پیوستند نشینان بست به نیز جدید مدارس دیگر و دارالفنون مدرسۀ وزان

کردند. می

بود؟50 چه تهران در انگلستان سفارت نشینان بست های خواسته ترین تشکیلمهم و صدرات از الدوله عین برکناری عدالتخانه، تأسیس

شورای ملی.مجلس

بود؟51 چه کبرا مهاجرت در تهران و قم معترضان های خواسته برابر در شاه مظفرالدین برسرانجام را الدوله عین خود مستبد صدراعظم

کرد. صادر را مشروطه فرمان و کنار

کردند؟52 اساسی قانون تدوین به اقدام کسانی چه مشروطه فرمان صدور بابعداز نمایندگان شامل وهیئتی روحانیان اصناف، زرگانان،

کرد. ملی شورای مجلس انتخابات نامۀ نظام تدوین به اقدام و شد تشکیل روشنفکران

یافت؟53 گشایش زمانی چه مشروطه مجلس دورة )مهرنخستین یافت گشایش شاه مظفرالدین حضور (.1285با

بود؟54 چه قاجار ملی شورای اول مجلس مصوبات ترین نمهم کشاورزیاصالح های زمین داری اجاره نظام یا داری تیول لغو و مالیاتی ظام

شاهی. دربار بودجۀ کاهش و مالیه وزارت به شاهی خزانۀ از دولتی های زمین مالکیت انتقال مالیات، دریافت حق با

بود؟55 چه ایران در مشروطه انقالب نتایج ترین الوزرامتکمهم رعیس ریاست به وزیران هیئت مهمیل نتایج از دیگر یکی وزیر( )نخست

کردند می کار به شروع ملی شورای مجلس تأیید با شدند، می منصوب شاه توسط که هیئت این اعضای رود. می شمار به مشروطه انقالب

شدند. می برکنار کار از مجلس، رضایت عدم صورت در و

شد؟56 تدوین چگونه ایران مشروطه اساسی اساسیقاون بیشترقانون بود، رسیده شاه مظفرالدین امضای به و تدوین عجله با که مشروطه

شد. می مربوط ملی شورای مجلس کار طرز به

شد؟57 تغییراتی چه باعث تعجیل این و بود چه مشروطه اساسی قانون تدوین در عجله بردلیل مشتمل که شد تدوین آن برای مُتَمَّمی

تکال و حقوق دربارۀ اساسی کرد.اصول تأیید را آن ناگزیر، به و اکراه با شاه محمدعلی و بود ملت و دولت متقابل یف

بود؟58 شده اقتباس کشورها کدام اساسی قانون از مشروطه اساسی قانون بلژیک.عمدة و فرانسه کشورهای

داشت؟59 رسمیت ایران در زمانی چه تا مشروطه اساسی مُتَمَّقانون و مشروطه اساسی دورانقانون در که جزئی، هایی اصالحیه با آن م

( اسالمی انقالب پیروزی تا گرفت، صورت آن در پهلوی داشت.1357حکومت رسمیت ش(

داشت؟60 ها روزنامه نشر در تأثیری چه مشروطه انقالب
پسبودنگاریروزنامهایهفعالیتتوسعه ونشریاتسریعگسترشنشست،باربهزودخیلیکهمشروطهانقالبدستاوردهایازیکی

.شدبرابرچندینآنها (تیراژ(شمارگان وهاروزنامهتعدادیکبارهبهمشروطه،فرمانصدوراز

نوشتند؟61 می مطلب موضوعاتی چه بارة در مشروطه عصر نگاران روزنامه
 ونوشتندمیمطلب ...واستقاللوطن،ترقی،حقوق،بیداری،عدالت،برابری،آدمیت،آزادی،چونمفاهیمیدربارهفراوانشعف وشوربا

د.بوشدهگرفتهمفاهیمهمینازنیزجدیدهایروزنامهاغلبنام

بود؟62 چگونه مشروطه انقالب بعداز نشریات سانسور
کرد. بروز نشریات عرصۀ در نیز هایی تندروی ها، محدودیت رفع و سانسور شدن برداشته با

م63 انقالب داشت؟بعداز دنبال به نتایجی چه نشریات در تند انتقادهای شروطیت
روند بر ها تندروی این آوردند. روی ناسزاگویی و توهین تخریب، به و رفتند فراتر نهادها و اشخاص نقد از نگاران روزنامه از برخی

تأثیر داخلی های دشمنی و ها اختالف تشدید و مشروطه انقالب بعدی تحوالت و داشت.رویدادها چشمگیری

نشست.64 پادشاهی تخت به .......................... شاه مظفرالدین شاه.بعداز علی محمد

داشت؟65 مشروطیت مجلس با ای رابطه چه شاه گذاشت.محمدعلی ملی شورای مجلس با را ناسازگاری بنای آغاز همان از

و66 تیره مشروطه مجلس با شاه محمدعلی رابطه بود؟چرا تار
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شاه با افراطی نگاران روزنامه و خواهان مشروطه از برخی تند برخوردهای آن، بر عالوه کرد. داری جانب جدید شاه از آشکارا روسیه دولت

برد. بین از را آنها میان توافق و طرف دو سازش امکان و کرد تر خصمانه را مجلس و دربار روابط او، خانوادۀ و

محمدعلی67 بود؟بهانه چه مجلس به حمله برای برقراریشاه با و قرارداد بهانۀ را خود جان به نافرجام سوءقصد سرانجام شاه، علی محمد

کرد. صادر را مجلس به حمله فرمان ها، تجمع منع و ها روزنامه توقیف نظامی، حکومت

بست؟68 توپ به را مشروطیت مجلس نیروها افکدام فرمان تحت که قزاق بستند.نیروی توپ به را مجلس بود، روسی سران

شدند؟69 تبعید اتقالبی های شخصیت کدام مشروطه مجلس شدن بسته توپ به عبداهللبعداز سید اهلل آیت و طباطبایی محمد سید اهلل آیت

شدند. تبعید بهبهانی

شدند؟70 کشته انقالبی های شخصیت کدام مشروطه مجلس شدن بسته توپ به میامیرزبعداز حاجی صوراسرافیل، خان نصراهللجهانگیر رزا

سید و المتکلمین واعظ.ملک الدین جمال

شود؟71 می گفته ایران معاصر تاریخ از دوره کدام به صغیر کهاستبداد دوره این شد. برقرار استبداد دیگر بار ملی شورای مجلس انحالل با

معرو صغیر استبداد دورۀ به کشید، طول سال یک است.حدود ف

برخاست؟72 مخالفت به مشروطیت با نوری اهلل فضل شیخ خواستار وشمرداسالمباناسازگار ومغایررامشروطهمبانی واصولاوچرا

مخالفبرخی واستشدهمنحرفخوداولیه واصیلمواضعازمشروطهانقالبکهکردمیادعاویشدمشروعهمشروطۀبرپایی باافراِد

.کنندنابود وتضعیفرااسالمیهایارزش ومبانیدارندقصدخواهیمشروطهپوششدراسالم،

بود؟73 ای مشروطه نوع چه خواستار نوری اهلل فضل مشروعهمشروطۀشیخ

دادند؟74 انجام اقداماتی چه و پیوستند او به کسانی چه مشروطیت با نوری اهلل فضل شیخ مخالفت طالب وحانیانرواززیادیشماربعداز

کهقرارعالیاتعتبات وایرانشهرهایسایر وتهراناز طباطباییسیدکاظماهللآیت .بودندبرخاستهمخالفتبهمشروطهباداشتند

بوداینٔجملهازنیزنجفساکنمراجعازیزدی هایگردهماییبرپایی ونشینیبستبرعالوهفکری،جریانایناعضای .مخالفان

.نوشتندمشروطهردونقددرمتعددیهایرساله وهاکتابی،اعتراض

کردند؟75 حمایت مشروطه از کسانی چه مشروطه با نوری اهلل فضل شیخ مخالفت بعداز

سه ،)بهبهانی وطباطبایی(تهرانبرجستهمجتهددوجزبه.بودند  ...وروحانیانروشنفکران،ازایگستردهطیفمشروطهطرفداران

بزرگازتن تهرانیحسینمیرزا ومازندرانیعبداهللشیخ ،خراسانیآخوندکاظممحمد(نجفمراجع نظام وانقالبازدفاعبهنیز )خلیلی

برخاستند مشروطه وتأییددرمتعددیآثارهممشروطههواداران .مشروطه ترینشاخصازیکیکهنوشتندمخالفاندیدگاهرد ووجوب

نوشته .استنائینیمیرزایاهللتآیآنها

کردند؟76 حمایت مشروطه از نجف در شیعه بزرگ تقلید مراجع حسینکدام میرزا و مازندرانی عبداهلل شیخ خراسانی، آخوند کاظم محمد

تهرانی. خلیلی

کرد؟77 تأیید را آن و نوشت مشروطیت از حمایت در کتابی تقلید مرجع نائینیکدام میرزای اهلل آیت

شد78 تبدیل او استبداد علیه مقاوت پایگاه به شاه محمدعلی کودتای بعداز شهر زتبری؟کدام

بودند79 کسانی چه شاه محمدعلی استبداد علیه تبریز مقاومت رأس باقرخان.در و ستارخان ؟

کردند؟80 چه تبریز مقاومت برابر در شاه محمدعلی واحکومت پشتیبانی با محلی مستبد اعزامنیروهای تبریز به تهران از که نظامی حدهای

گرفت. در سختی نبرد و کردند محاصره را شهر بود، شده

است؟81 نوشته مطلبی چه تبریز مردم مقاومت دربارة تبریز برجسته مورخ کسروی ازا»احمد تبریز، آذربایجان از ماند، آذربایجان ایران ز

کوچه امیرخیز کوی از و امیرخیز کوی بهتبریز ایالت و ایالت به تبریز تبریز، به کوی کوی، به کوچه سپس جنگید؛ می آن در ستارخان که ای

شد. مبدل «ایران

افتاد؟82 ایران در اتفاقی چه شاه محمدعلی استبداد برابر در تبریز مردم مقاومت پی دردر آذربایجانی مجاهدان دالورانۀ ایستادگی پی در

اعالمیۀ و استبداد خیزشبرابر مهیای و یافتند قلب قوت ایران نقاط سایر در خواهان آزادی مشروطه، از پشتیبانی در نجف ساکن مراجع

شدند. شاه علی محمد حکومت علیه
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کردند؟83 کاری چه گیالن مردم شاه محمدعلی استبداد علیه آذربایجان مردم قیام پی محمددر نام به بزرگ داران زمین از یکی حمایت

خ شدند.ولی تهران سوی به حرکت آمادۀ و گرفتند دست به را قدرت )سپهدار(، تنکابنی ان

کرد؟84 قیام شاه محمدعلی استبداد علیه کسی چه رهبری به ها اسعدبختیاری سردار خان السلطنهوعلیقلی صمصام برادرش

تسخ85 قصد به ................. تصرف از پس بختیاری بزرگ ایل آمدند.جنگاوران در حرکت به پایتخت اصفهانیر

بودند؟86 کسانی چه شاه محمدعلی علیه تهران هدایتفاتحان با گیالنی مجاهدان و اسعد سردار فرماندهی به بختیاری نیروهای سرانجام

کردند. فتح را تهران هماهنگ عملیاتی در ارمنی خان یپرم و تنکابنی خان محمدولی

م87 توسط تهران فتح شد؟با پناهنده کجا به شاه محمدعلی روسیه.جاهدان سفارت به

افتاد؟88 کسی چه دست به شاه محمدعلی بعداز محمدعلیحکومت مجلس این شد. تشکیل مشروطه بزرگان از مجلسی تهران، فتح از پس

برگزید. او جانشینی به را میرزا، احمد خردسالش، پسر و کرد برکنار سلطنت از را شاه

داشت؟محم89 سرنوشتی چه مجاهدان از شکست بعداز شاه خارجدعلی کشور از داد اجازه او به شده، کنار بر شاه برای مقرری تعیین با

شود.

افتاد؟90 کسانی چه دست به شاه محمدعلی بعداز حکومت کرد.اداره انتخاب کشور امور ادارۀ برای نیز را موقت دولت یک

دادگاه91 تهران فتح داد؟بعداز انجام اقداماتی چه اعدامانقالب کرد. محکوم اعدام به را دیگر نفر چند و نوری اهلل فضل شیخ دادگاه این

گرفت انجام فراوان هیاهوی و تبلیغات با تهران اول طراز .مجتهد

داشت؟92 سرنوشتی چه شاه محمدعلی تهران فتح یافبعداز رهایی مجازات و محاکمه از تنها بلکنه کرد.تند دریافت نیز مستمری  ه

شد؟93 اعدام کسانی چه توسط نوری اهلل فضل خواهان.شیخ مشروطه دست به

گذاشت؟94 کشور بر تأثیری چه نوری اهلل فضل شیخ برشهادت زیانباری تأثیرات خواهان مشروطه دست به نوری اهلل فضل شیخ شهادت

گسترش موجب و گذاشت ایران سیاسی فضای و شد.جامعه مشروطه موافق روحانیان سرخوردگی و یأس و داخلی اختالفات

داشتند؟95 مشارکت های گروه چه شاه محمدعلی استبداد علیه قیام شهریدر عمدتاً اجتماعی قشرهای و ها گروه از ای گسترده طیف

انق در کارگران و زنان وران، پیشه و اصپناف روشنفکران، بازرگانان، روحانیان، بیشترمانند انقالب رهبری و داشتند مشارکت مشروطه الب

بود. نخست گروه سه اختیار در

پرداختند.96 آن با مخالفت به حتی و کشیدند کنار خواهی مشروطه از مرور به ها گروه بازرگانان.کدام و روحانیان

داشتند؟97 مشروطه انقالب در نقشی چه عادی )صنعتگرانمردم وران پیشه و دراصناف مؤثری نقش شهری کارگر قشر و داران( مغازه و

گسترده طور به ها تظاهرات و ها نشینی بست جمله از انقالب رویدادهای تمام در محکم ای اراده و عزم با آنان داشتند. مشروطه انقالب

شدند. درگیر مستبد نیروهای با و یافتند حضور

گ98 کدام را اول مجلس نطق ترین داغ و داشتند؟بیشترین ها وران.روه پیشه و اصناف نمایندگان

داشتند؟99 مشروطه انقالب در نقشی چه کلیدیزنان رویدادهای از بسیاری در آنان داشتند. مشروطه انقالب در مؤثری و فعال نقش نیز زنان

م یا مردان، کنار در حتی مواردی در و داشتند پرشور حضوری دیگر شهرهای و پایتخت در باانقالب خواه مشروطه زنان جنگیدند. ستبدان

دادند. ادامه مدرسه و روزنامه انجمن، تأسیس مانند اجتماعی های فعالیت به همچنان رأی، حق از شدن محروم وجود

بود؟100 چه تهران فتح بعداز خواهان مشروطه مشکالت و چالش ترین فقدان.-2فرهنگ1عمده

رف101 برای دوم مجلس زدند؟نمایندگان می اقداماتی چه به دست کشور مشکالت کارشناسانع استخدام در را مشکالت این رفع چارۀ

دیدند. خارجی

آمد؟102 ایران به منظوری چه به و کیست شوستر اداریبرایمورگان امور کارشناس چندین کشور، مشکالت مورگان–رفع ریاست به مالی

کارشن تعدادی و آمریکا کشور از درآمدند.شوستر ایران دولت استخدام به ژاندارمری نیروی تأسیس برای سوئدی نظامی اس

برخاستند؟103 آن با مخالفت به کشورها کدام ایران به آمریکایی کارشناسان ورود اقدامبا این با روسیه خصوص به و انگلستان های دولت

کردند. مخالفت
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شوستر104 مورگان روس، و انگلیس مخالفت کردند؟با پیدا سرنوشتی چه شورایآمریکایی مجلس مخالفت رغم به شد مجبور ایران دولت

بفرستد. کشورشان به و کند کنار بر را آمریکایی کارشناسان ملی،

دادند؟105 گسترش را خود قدرت ایالت سران مشروطه انقالب دوره در مشکالتچرا وجود و نظامی و اداری سازمان بودن ناکارآمد

واقت دهند گسترش را خود قدرت کشور مختلف مناطق در ایالت، سران ویژه به محلی، متنفذان که شد آن موجب بسیار مالی و صادی

حمایت تحت و کردند برقرار رابطه انگلستان مانند خارجی های دولت مأموران با حتی آنان از برخی کنند. متزلزل را مرکزی دولت حاکمیت

گرفتند. قرار آنها

داد؟106 رخ روسیه کشور در تحولی چه ایران در مشروطه انقالب با زمان حکومتهم که رسید پایان به شرایطی در ایران مشروطۀ انقالب

دوباره داخلی، انقالب سرکوب از پس روسیه بود. خود کشور داخل در مشروطه انقالب گرفتار ژاپن، از نظامی شکست از پس روسیه مستبد

استعمار های گرفت.دخالت سر از ایران در بود، خشونت و تهدید با توأم خو که را اش ی

گذاشت؟1907قرارداد107 ایران بر تأثیری چه و بود کشورها کدام بی1907قراردادبین دخالت برای را ها روس دست انگلستان، و روسیه

گذاشت. باز ایران امور در حصر و حد

بر108 برای اولتیماتوم بعداز زدند؟روسیه اقداماتی چه به دست آمریکایی شوستر مورگان اولتیماتومکناری ایران دولت اینکه وجود با

در آنان شدند. هولناکی های جنایت مرتکب و کردند اشغال را ایران از مناطقی روس نظامیان پذیرفت، شوستر برکناری برای را روسیه

از بیش ثقۀ40تبریز جمله از خواهان، آزادی از رساندندتن شهادت به و آویختند دار به را نفوذ با روحانی تبریزی، االسالم

زدند؟109 جنایتی چه به دست مشهد در ها شهیدروسه را زائران از تعدادی و بستند توپ به را رضا)ع( امام حرم روس متجاوز سربازان .

کردند.

دار110 به را نفوذ با روحانی کدام تبریز در روس تبریزی.آویختند؟اشغالگران االسالم ثقۀ

زدند؟111 اقداماتی چه به دست ایران در ها انگلیسی ایران، در ها روس جنایات با با زمان برایهم که هایی سال طی نیز ها انگلیسی

عال آنان گرفتند. پیش در ای مزدورانه سیاست روس و ایران های جنگ دوران همچون بود، ساز سرنوشت بسیار باایرانیان مماشات بر وه

دولت جمله از کردند. ایران جنوبی و مرکزی مناطق در خود نفوذ تحکیم به اقدام ها، روس جنایات و ها دخالت گرفتن نادیده و روسیه

کرد. امضا هایی معاهده و نمود برقرار ارتباط ایالت سران و ها خان با مرکزی، دولت زدن دور با انگلستان

او6درس جهانی جنگ ایران: و ل

شد؟1 شروع زمانی چه اول جهانی م.1918-1914جنگ

شود؟2 می شناخته دیگری های نام چه با اول جهانی اولجنگ الملل بین بزرگ.–جنگ جنگ

بود؟3 مهم رویداد کدام از متأثر نوزدهم قرن در جهان تاریخ تحوالت فرانسهعمده کبیر انقالب پیامدهای و تأثیرات از انقالبمتأثر و

بود. صنعتی

بود؟4 چه میالدی نوزدهم قرن در جهان تحوالت ترین استعماریمهم های رقابت گسترش و گرایی–تداوم ملی اندیشۀ رشد

جدید.–)ناسیونالیسم( های قدرت ظهور

شد؟5 بیشتر اروپایی های دولت توان صنعتی انقالب وقوع با سالچرا ساخت و صنعتی انقالب وقوع وبا توپ تفنگ، مانند پیشرفته های ح

سیاسی توان جنگی، های یافت.-کشتی توسعه چشمگیری طرز به آنان استعماری های سیاست و اروپایی های دولت نظامی

قرن6 داشتند؟19در استعماری رقابت هم با اروپایی های قدرت کدام گسترم. با فرانسه، و انگلستان ویژه به استعمارگر، های شقدرت

برخاستند. ستیز و رقابت به یکدیگر با اقیانوسیه و آمریکا آفریقا، آسیا، های قاره در خود مسعمرات

داشت؟7 شرایطی چه میالدی نوزدهم قرن در اروپایروسیه کشورهای از مراتب به فرهنگی و علمی نظر از اینکه وجود با نیز روسیه

قرن در بود، تر مانده عقب غربی و ق19مرکزی خودم جنوبی همسایگان به نسبت و کرد تقویت ای العاده فوق طور به را خود نظامی درت

گرفت. پیش در ای طلبانه توسعه سیاست

داشت؟8 دنبال به ای نتیجه چه مهم آبراهای و گرم دریاهای به رسیدن برای روسیه طلبانه توسعه قرنسیاست این طول در روسیه ارتش

دریاهای به رسیدن هدف نیزبا و سیاه دریای حوزۀ و بالکان جزیرۀ شبه در عثمانی امپراطوری قلمرو به بارها مهم، های آبراه و گرم
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کرد. تصرف و تسخیر را وسیعی مناطق و آورد یورش )خزر( مازندران دریای سوی دو در ایرانی های سرزمین

سده9 در آمریکا متحده داشت؟19ایالت شرایطی چه آمریکام. قارۀ سدۀدر در متحده ایاالت تبدیل19، قدرتمند و صنعتی کشوری به م

کرد. جنوبی( )آمریکای التین آمریکای کشورهای امور در مداخله و نفوذ به اقدام خود اقتصادی و نظامی توان از گیری بهره با و شد

قرن10 در مستعمره کشورهای زدند؟19مردم اقداماتی چه به دست مستعمرهم. از قرنبسیاری در قرن19ها اول نیمۀ برابر20و در م

انداختند. راه به اعتراضی های جنبش آنان سلطۀ علیه یا کردند مقاومت سرزمینشان به استعمارگران ورود

ببرید.11 نام را استعمارگران برابر در التین آمریکای و هند الجزایر، سودان، قیام رهبران
سودانی عبدالقادر–مهدی بولیوار.–اندیگ–امیر سیمون

بودند؟12 کسانی چه سودانیمهدیون مهدی رهبری به سودان در استعمارمهدیون کردند.انگلیسعلیه قیام

گرفت.13 انجام ..................... فرماندهی با ....................... استعمار علیه الجزایر مردم عبدالقادر–فرانسهقیام امیر

بود؟رهبر15 کسی چه التین آمریکای مردم طلبانه استقالل بولیوار.جنبش سیمون

سده16 گرفت؟19در شکل اروپایی جوامع در فکری های جریان چه سدۀم. در19در خواهی آزادی و گرایی ملی فکری جریان در م،

د و کشورها گیری شکل ساز زمینه و گرفت پا اروپایی جوامع و ها سرزمین از شد.بسیاری جدیدی ملی های ولت

سده17 در گرایی ملی داشت؟19تفکر دنبال به نتایجی چه اروپا در وم. فرهنگ و تاریخ که را قومی های گروه و مردمان گرایی، ملی تفکر

ها، ایتالیایی گیرند. قرار مستقل و یکپارچه حکومتی پرچم زیر و شوند یکی هم با تا برانگیخت داشتند، مشترکی لهستانیزبان ها، آلمانی

خاستند. پا به ملی حکومت تأسیس برای گرایی، ملی اندیشۀ تأثیر تحت که بودند اقوام این جملۀ از مجارها و ها صرب ها،

قرن18 در شد؟19ایتالیا تبدیل واحد کشور یک به چگونه قرنم. اواسط حدود آن19تا قسمت هر بر که بود چندپاره کشوری ایتالیا م

بهخاندان ایتالیایی گرایان ملی قرن، این دوم نیمۀ در کردند. می حکومت فرانسه( و )اتریش همسایه کشورهای یا و ها پاپ مختلف، های

و کنند متحد را ایتالیا شدند موفق داشت، وجود فرانسه و اتریش میان که رقابتی از استفاده با و کردند قیام گاریبالدی و کاوور تحترهبری

حکو درآوردند.حاکمیت مستقلی و ملی متِ

بودند؟19 کسانی چه ایتالیا گرایان ملی قیام گاریبالدی.رهبران و کاوور

قرن20 میانه تا شد؟19آلمان می اداره چگونه قرنم. میانۀ تا ها ایتالیایی همچون نیز ها سرزمین19آلمانی و بودند یکپارچه حکومت فاقد

موس ضعیفی اتحادیۀ در آنان آلمانیهای تمام یگانگی خواهان آلمانی گرایان ملی زمان، آن در داشتند. قرار هم کنار در آلمانی اتحادیۀ به وم

اتریش امپراطوری اما بودند واحد کشوری تشکیل و و–ها بود وحدتی چنین مخالف داشت، آلمانی اتحادیۀ بر فراوانی نفوذ که مجارستان،

را نیرومند و متحد آلمان گیری دانست.شکل می خویش برای تهدیدی

بود؟21 آلمان وحدت در پیشگام آلمانی اتحادیه های ایالت از یک هایکدام ایالت قدرتمندترین و بزرگترین از یکی که پروس، ایالت

شد. آلمان وحدت پیشگام بود، آلمانی اتحادیۀ

شدند؟22 متحد هم با چگونه آلمانی های فرمانروایسرزمین یکم هایویلهلم سرزمین ایالت، آن آهنین مرد بیسمارک، کمک به پروس

کرد. تأسیس را آلمان امپراطوری و متحد را آلمانی

جنگید؟23 کشورها کدام با آلمان امپراتوری به رسیدن برای اتریشپروس دانمارک، کشورهای را–با آنها و جنگید فرانسه و مجارستان

داد. شکست

چگو24 آلمان شد؟امپراتوری قدرتمند درایتنه آن از تر مهم و دوم ویلهلم او، جانشین و اول ویلهلم هدایت تحت آلمان امپراطوری

دانشگاه و مدارس توسعۀ و تأسیس با امپراطوری این نهاد. گام اقتدار و پیشرفت مسیر به سرعت به بیسمارک چون مقتدری صدراعظم

نقل و حمل شبکۀ بسط و جدید صنایع برپایی تبدیلها، صنعت زمینۀ در اروپایی کشورهای پیشروترین از یکی به زود خیلی ارتباطات، و

شد.

شدند؟25 قدرتمند نظامی نظر از چگونه ها افزایشآلمانی فراوانی شتاب با نیز آلمان نظامی قدرت صنعتی، و اقتصادی توسعۀ با زمان هم

توپ، ویژه به مدرن تسلیحات ساخت با ها آلمانی نیروییافت؛ ترین قوی زمان آن در که انگلستان با زیردریایی، و جنگی کشتی هواپیما،

برخاستند. رقابت به داشت، را دریایی
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چرا؟26 بست؟ گانه سه اتحاد کشورها کدام با ازآلمان و فرانسه حملۀ خطر ویژه به خارجی تهدیدهای با مقابله هدف با سو یک از آلمان

سی پیشبرد برای دیگر نظامیسوی و سیاسی اتحاد پیمان کشورها از برخی با دریاها، فرانسوی و اروپا در خود طلبانۀ توسعه های است

اتریش امپراطوری با نخست کرد. )مثلث(–منعقد گانه سه اتحاد و کرد پیمان این وارد نیز را ایتالیا سپس، و بست اتحاد پیمان مجارستان

داد. تشکیل را

مقابل27 در شد؟فرانسه متحد کشورها کدام با آلمان جوییاقدام برتری به دادن پایان و سیاسی انزوای از خروج برای فرانسه مقابل، در

و نظامی سیاسی، متحد و شریک دو به دو را آنها که کرد منعقد ای جداگانه های پیمان انگلستان با سپس و روسیه با نخست آلمان،

داد. می قرار یکدیگر اقتصادی

شد؟1907قرارداد28 منعقد کشورها کدام بین دادند.بینم. پایان تبت و افغانستان ایران، در خود اختالفات به روسیه و انگلستان

شد؟29 منعقد کشورها کدام بین )متفقین( گانه سه روسیه.-3فرانسه-2انگلیس-1اتفاق

بود؟30 چه اول جهانی حنگ بروز علل ترین مرزیمهم سراختالفات بر رقابت تسلیحاتی، مسابقۀ فرانسه، و آلمان شدید دشمنی و

بود. بالکان جزیرۀ شبه منطقۀ در دخالت و نفوذ توسعۀ برای اقدام و مستعمرات

بود؟31 چه اول جهانی جنگ شروع بوسنی،علت مرکز سارایوو شهر در گرا ملی صرب یک دست به همسرش و اتریش ولیعهد قتل پی در

به کرد.اتریش جنگ اعالن مستقل صربستان حکومت

ببرید32 نام را اول جهانی جنگ در متخاصم گروه مثلث.دو اتفاق کشورهای با مثلث اتحاد عضو کشورهای .

پیوستند؟33 متفقین به کشورها دیگکدام کشورهای برخی و رومانی پرتغال، یونان، ژاپن، و متحدین صف به بلغارستان و عثمانی رامپراطوری

به و شد جدا متحدین از جنگ میانۀ در نیز ایتالیا شد. کشیده آفریقا و آسیا به اروپا از سرعت به جنگ دامنۀ و پیوستند متفقین جبهۀ به

پیوست. متفقین

شد.34 کشیده ........................ و ........................ اروپا از اول جهانی جنگ آفریقا.دامنة و آسیا

کشید؟35 طول مدت چند اول جهانی مدتجنگ به یافت.4جنگ ادامه هوا حتی و دریا و زمین در سال

کرد؟36 می ایستادگی آلمان مقابل در جبهه کدام در شرقی،درمتفقین جبهۀ میانهوغربیسه خاور

بود؟37 چه روسیه در تزار مخالفان شورش جدلیل جنگ دوران نابسامان شرایط و ازاوضاع روسیه مردم خشم و رضایتی نا بر اول هانی

با و زدند شورش به دست )پایتخت( پتروگراد در ارتش از واحدهایی کمک به مخالفان از ای عده نتیجه، در افزود. تزارها خودکامۀ حکومت

کردند. کنار بر را روس تراز آخرین دوم، نیکوالی موقت، دولت تشکیل

38...... روسیه تزار داشت.آخرین نام دوم........................ نیکوالی

رسیدند39 قدرت به روسیه در چگونه و بودند کسانی چه ها سرتبعیددرسوسیالیستانقالبیونازگروهی؟بلشویک بردند،به حمایتبامی

ها .بازگشتندروسیهبهآلمانی

بو40 ........................ روسیه های بلشویک بود.رهبر ....................... آلمانی فیلسوف پیرو که مارکس–لنیند کارل

بود؟41 چه روسیه در داری سرمایه نظام با مخالفت در لنین مشهور شعار سه
تولید-2صلح،زمین،نان-1 بر کارگران شوراها.-3تسلط ازآنِ قدرت همۀ

ای44 روسیه در حکومتی نوع چه پیروزی بعداز کرد؟لنین وجاد کارگران شوراهای پایۀ بر کمونیستی حکومتی انقالب، پیروزی از پس لنین

کرد. اعالم غیرقانونی را کمونیست حزب جز به روسیه، احزاب تمامی و آورد وجود به کشاورزان

یا45 تغییر ............................... به روسیه کشور نام روسیه در در کمونیستی حکومتی شوروی.فت.با جماهیر اتحاد

بود؟46 داده هایی وعده چه کشورش مردم به مبارزه زمان در ولنین غرب در را وسیعی متصرفات بود، داده صلح وعدۀ مردم به که لنین

های جبهه از را روسی سربازان و بست صلح قرارداد آنان با مقابل، در و کرد واگذار متحد های دولت به روسیه غربی فراخواند.جنوب جنگ

شدند. داخلی جنگ درگیر آنها که نپایید دیری و نشد روسیه مردم نصیب واقعی صلح حال، این با

داشت؟47 مواضعی چه ابتدا در اول جهانی جنگ در تاآمریکا کرد.1917آمریکا حفظ جنگ در را خود طرفی بی م
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داشت؟48 موضعی چه ابتدا در اول جهانی جنگ در تاآمریآمریکا کرد.1917کا حفظ جنگ در را خود طرفی بی م

شد؟49 جنگ عرصه وارد متفقین نفع به اول جهانی جنگ در آمریکا دلیلچرا غرقبه و آمریکا ناوگان به آلمانی های دریایی زیر پیاپی حملۀ

دهد. جنگ اعالن آلمان به متحده ایاالت کنگرۀ که شد آن موجب کشور این های کشتی کردن

داشت؟و50 دنبال به ای نتیجه چه جنگ به آمریکا نفس تازه ارتش آلمانیرود خستۀ سربازان و گرفت دست به را عمل ابتکار متفقین ارتش

رسید. پایان به اندی و چهارسال از پس اول جهانی جنگ و شدند تسلیم دیگری از پس یکی متحد های دولت آن، از پس راند. عقب را

من51 اول جهانی شد؟جنگ ای معاهده چه به ورسای.جر صلح پیمان

برگ52 .............................. در ورسای صلح شد.زپیمان پاریس.ار ورسای کاخ

بود؟53 چه پاریس ورسای کاخ در آمدن گرد از خورده شکست و پیروز کشورهای صلحهدف قرارداد عقد هدف

بیشتر54 اهمیت از ورسای پیمان بند بود؟کدام برخوردار شدی بسته آلمان با که .پیمانی

بود؟پ55 مواردی چه شامل ورسای در آلمان با متفقین صلح بخشیمان و شد تقسیم متفقین میان آلمان مستعمرات پیمان، این اساس بر

غرا پرداخت به ملزم ها آلمانی عالوه، به گردید. واگذار لهستان و فرانسه به کشور این خاک از نگههایی محدود و متفق های دولت به مت

شدند. خود نظامی توان داشتن

داشت؟56 مجارستان و اتریش کشورهای بر تأثیری چه ورسای صلح جهانیپیمان جنگ در مغلوب های دولت سایر با که صلحی های پیمان

اتریش های امپراتوری فروپاشی به یافت، انعقاد نقشۀ–اول تغییر عثمانی، و گیریمجارستان شکل و میانه خاور و شرقی اروپای سیاسی

انجامید. جدید کشورهای

منظور57 چه به و کسی مچه جامعه تشکیل پیشنهاد ورسای در داد؟ی را آمریکا،لل جمهور رئیس ویلسون، ورسای، صلح مذاکرات جریان در

ب نهادی جنگ، از جلوگیری و جهانی امنیت و صلح تأمین برای که کرد عنوانپیشنهاد با المللی ملل»ین شود.«جامعۀ تأسیس

باةجامع58 کشورملل ...................... شد.وعضویت تشکیل سوئیس .................... شهر ازدر ژنو.–40بیش

داشت؟59 دنبال به نظامی غیر و نظامی انسانی تلفات مقدار چه اول جهانی مصاجنگ و تلفات اول جهانی روحیجنگ و جسمی جانی، ئب

از بیش رسمی، آمار اساس بر شد. جهان مناطق دیگر و اروپا مالی و تولیدی اقتصادی، مراکز و منابع ویرانی باعث و آورد بار به 9فراوانی

د نظامی غیر ها میلیون عالوه، به شدند. مفقود و اسیر مجروح، نظامی میلیون ها ده و کشته جنگ این در نظامی برمیلیون جهان، سرتاسر ر

شدند. آواره یا و بیمار مجروح، کشته، گیر همه های بیماری شیوع و غذایی مواد کمبود مانند جنگ از ناشی اتفاقات یا جنگی عملیات اثر

بود؟60 چگونه ایران اوضاع اول جهانی جنگ شروع با زمان سهم های اختالف دلیل به مشروطه حکومت و داشت آشفته وضعی یاسیایران

و نظم برقراری و امور به دادن سروسامان به قادر خارجی، فزایندۀ های دخالت و اقتصادی مشکالت نظامی، و اداری تشکیالت ضعف داخلی،

نبود. امنیت

کرد؟61 اتخاذ موضعی چه اول جهانی جنگ شروع از پس ایران روسیهدولت خصوص به جنگ، در درگیر کشورهای اما کرد طرفی بی اعالم

کردند. نقض را آن مختلفی های بهانه به انگلستان، و

کردند؟62 کشی لشکر ایران به اول جهانی جنگ زمان در ای بهانه چه به انگلستان و روسیه های ودولت مأموران جنگ، اوایل در

روسیه زدند. دست مثلث اتفاق های دولت ضد بر اقداماتی به ایران مختلف مناطق در آلمانی راجاسوسان موضوع همین نیز انگلستان و

دادند. قرار ایران به لشکرکشی بهانۀ

کردند؟63 اشغال را ایران های بخش کدام روسیه معاهدۀنظامیان اساس بر که را، کشورمان شمالی نیمۀ از وسیعی منطقۀ1907بخش

کردند. اشغال شد، می شناخته روسیه نفوذ تحت

جهان64 جنگ با زمان هم کردند؟انگلستان اشغال را ایران های بخش کدام اول مزدورانی و انگلیسی افسران از گروهی نیز انگلستان

داد. تشکیل را جنوب پلیس نیروی ما، میهن جنوبی های بخش در و فرستاد ایران به را هندی

قرارداد65 شد؟1915طبق تقسیم بخش چند به ایران انگلیس و روسیه بین قم. دو به را بهایران مطعلق شمالی نیمۀ کردند؛ تقسیم سمت

های نیروی با و کرد اشغال را ما کشور غرب از مناطقی نیز عثمانی ارتش بزرگ، جنگ شروع با شد. انگلستان سهم جنوبی نیمۀ و روسیه

شد. درگیر متفقین
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ملی66 موقت پاشید؟دولت فرو چرا و شد تشکیل کجا در و زمانی روچه ارتش شدن نزدیک برخیبا شامل ملیون، از شماری تهران، به سیه

تأسیس شهر آن در را ملی موقت دولت و نمودند مهاجرت کرمانشاه به مذهبی، های شخصیت و وزیران ملی، شورام مجلس نمایندگان از

شدند. پراکنده آن اعضای و فروپاشید موقت دولت متفقین، نیروهای از عثمانی سپاه شکست دنبال به اما کردند

کردند؟67 ایستادگی بیگانه اشغالگران جلوی کسانی چه تأثیر تحت و نواحی کدام کافیمردم توان و محکم ارادۀ قاجار حکومت اگرچه

خوزستان، و بوشهر فارس، مانند ایران مختلف های قسمت در عشایر خصوص به و مردم اما نداشت، اشغالگر نیروهای با رویارویی برای

فت تأثیر مراوتحت کردند.ای دفاع جان سرحد تا خویش وطن استقالل از و ایستادند متجاوزان برابر در تقلید جع

داشتند؟68 نام چه خارجی اشغالگران مقابل در ایرانی مبارز دالوران ترین فرماندهیمهم به دشتی و دشتستانی تنگستانی، دالورمردان

کا دیوان ناصر رهبری به کازرون مردم و دلواری سنگینیرئیسعلی های ضربه و کردند نبرد انگلیسی نیروهای با شهامت و شجاعت با زرونی

آوردند. وارد آنان به

کردند.69 ایستادگی بیگانه اشغالگران برابر در .............................. نبرد در خوزستان غرب جهاد.عشایر

د70 به ایرانیان برای تبعاتی و نتایج چه اول جهانی داشت؟جنگ  نبال

موجب جنگ این بود. کننده ویران و آمیز فاجعه نداشتند، آن ادامۀ و شروع در دخالتی و نقش هیچ مردمش و دولت که ایران، کشور برای

دلخراشی طرز به آن از ناشی های بیماری و سوءتغذیه گرسنگی، سبب به ما هموطنان از زیادی عدۀ آن نتیجۀ رد که شد بزرگی قحطی

داد اماجان کرد برآورد تقریبی طور به حتی را اول جهانی جنگ در ما کشور انسانی تلفات میزان توان نمی آمارگیری، و آمار نبود دلیل به ند.

طور به آن ابتدای به نسبت جنگ خاتمۀ از پس ایران مختلف مناطق و شهرها جمعیت که دارد آن از حکایت نویسندگان از برخی گزارش

یافت کاهش بود.محسوسی ه

داشت؟71 ایران حکومت بر آثاری چه اول جهانی انسانیجنگ گستردۀ تلفات و اقتصادی ویرانی بر عالوه ایران، اشتغال و اول جهانی جنگ

شد. مشروطه نظام بیشتر تضعیف و ملی شورای مجلس تعطیلی مرکزی، دولت ثباتی بی و تزلزل موجب

خود72 نیروهای روسیه بلشویکی دولت کشورهاچرا سایر به کشور؟فراخواندرا این بلشویکی دولت روسیه انقالب پیروزی دنبال به

فراخواند. کشور از را نیروهایش

کرد؟73 پیدا سرنوشتی چه منطقه این کشور شمال از روس نیروهای رفتن دنبال بربه عالوه خود، نظامی واحدهای تقویت با انگلستان

ن از مناطقی جنوبی، کرد.نواحی اشغال نیز را ایران شمالی یمۀ

زدند؟74 می اقداماتی چه به دست حاکمان و ایاالت سران مرکزی حکومت ضعف زمان در
مناطق از بسیاری در حاکمیت اعمال توان مرکزی دولت و بود اقتصادی و سیاسی انحطاط و ضعف نهایت در ایران حکومت زمان، آن در

سران از برخی نداشت. را بود.کشور گیری شکل حال در مملکت وکنار گوشه در هایی شورش و کردند می نافرمانی محلی حاکمان و ایالت

بود؟75 دولت کدام به وابسته ایران دولت اقتصادی نظر از
پو دریافت به خود، روزمرۀ مخارج از ای عمده بخش تأمین برای و داشت قرار شدیدی تنگنای در دولت نیز اقتصادی نظر انگلستاناز از ل

داشت. نیاز

شد؟1919قرارداد76 منعقد کشورها کدام بین م.
تأمین و خود پایدار سلطۀ و نفوذ تحکیم برای را فرصت ها انگلیسی بودند، داخلی جنگ سرگرم ها روس که درحالی و شرایطی چنین در

قرارداد و شمردند مغتنم ایران در درازمدتشان وث1919منافع دولت با کردند.را منعقد الدوله وق

شد؟1919قرارداد77 منعقد ایران وزیر نخست کدام زمان الدولهدر وثوق

قرارداد78 دنبال زد؟1919به اقداماتی چه به دست ایران در انگلستان دولت م.

می قرار انگلستان اختیار در ایران های خانه وزارت و ادارات از دیگر برخی و دارایی امور ایجادادارۀ و سازمان تجدید مسئولیت گرفت:

در وامی که شد می متعهد انگلستان عوض، در شد. می داده انگلیسی افسران به نیز آن تدارکات و اسلحه تآمین و ایران یکپارچۀ ارتش

آنک از پیش قرارداد این مواد برخی شود. هزینه انگلیسی کارشناسان نظارت تحت تا دهد قرار ایران دولت مجلساختیار تصویب به ه

شد. گذاشته اجرا به برسد، ملی شورای
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زدند؟1919قرارداد79 اقداماتی چه به دست آنان و شد روبرو کسانی چه مخالفت با م.

با مخالفان شد. رو روبه کشور سرتاسر در گوناگون احزاب و ها گروه مذهبی، و سیاسی ملی، های شخصیت شدید و گسترده مخالفت با

یکیبرگزاری مدرس حسن سید اهلل آیت دادند. نشان قرارداد این با را خود مخالفت نامه شب و اعالمیه نشر و سخنرانی ایراد ها، نشست

بود. مخالفان این جدیدترین از

قرارداد80 مخالف ترین بود.1919جدی ایران........................ در مدرس.م. حسن سید اهلل آیت

الد81 وثوق داد؟دولت انجام اقداماتی چه ها مخالفت مقابل در ووله سیاسی مجامع در قرارداد از دفاع بر عالوه الدوله وثوق دولت

کرد. تبعید و زندانی را انان از تعدادی و سرکوب را مخالفان نشریات،

داشت؟1919قرارداد82 دنبال به ای نتیجه چه قراردادم. به اد1919اعتراض آن با مخالفت دولتو سقوط مهم علل از یکی و یافت امه

بود. الدوله وثوق

باشید. پیروز و خادملو-موفق


