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      1 درس 

 بود؟ چه گلستان ٴعهدنامه مفاد .1

 اين به .شناخت رسميت به بود کرده اشغال زمان  آن تا که هايی واليت بر را روسيه حاکميت ايران نامه، عهد اين موجب به
 به طالش، باالی قسمت و موقان گنجه، شّکی، باغ، قره شيروان، باکو،دربند، شهرهای و گرجستان و داغستان اياالت ترتيب
 عباس سلطنت نيابت روسيه برابر، در گرديد، سلب ايران از خزر، دريای در رانی کشتی عالوه،حق به .شد واگذار روسيه
 .کرد تعهد را سلطنت به او رساندن و شناخت رسمّيت به در ايران را ميرزا

 شد؟ روسيه و ايران هاي جنگ دوم ٴدوره بروز موجب عواملي چه .2

 مردم اين نارضايتی بود، موجب شده واگذار کشور آن به گلستان معاهدهٴ طبق که هايی واليت ساکنان با ها روس بدرفتاری
 روسيه، و ايران بين مرزی های خط تعيين در مورد گلستان معاهدهٴ ديگر، سوی از. کردند دادخواهی به شروع آنان و شد؛
 .شد آذربايجان و ايروان اطراف اراضی جمله از ايران، خاک ها به روس درازی دست موجب نيز، مسأله همين. بود مبهم

 بود؟ چه تركمانچاي ٴعهدنامه مفاد .3

 از وبخشی نخجوان ايروان، بود، شده واگذار ها روس به گلستان نامهٴ عهد در که هايی سرزمين بر عالوه معاهده،اين  مطابق
 هم .شد روسيه به غرامت تومان ميليون پنج پرداخت به متعهد ايران گرفت؛ تعلق روسيه به و شد جدا ايران از نيز مغان دشت

 .گرديد تحميل ايران بر کنسولی، قضاوت يا کاپيتوالسيون حق برقراری چنين،

 شدند؟ برخوردار حقي چه از ايران در روسيه دولت اتباع كاپيتوالسيون، براساس .4

 بلکه نداشتند، حق رسيدگی ايران های دادگاه شدند، می جرمی مرتکب ايران مقيم روسی اتباع هرگاه حق، اين موجب به
 .کردند می رسيدگی جرم آن به بايست می روسيه دولت قضايی مراجع

 داشتند؟ تعهداتي چه اشتاين كن فين ٴمعاهده براساس ايران و فرانسه دولت دو از هركدام .5

 متصرفات به حمله برای ايران مقابل، در.کند کمک روسيه با جنگ در را ايران که متعهد شد فرانسه معاهده، اين براساس
 که صورتی چنين، در هم .دهد جنگ اعالن انگلستان، به و متحد شود، قندهار و هرات قبايل و ها افغان با هند، انگلستان در

 .شود داده کشور آن به از ايران، او لشکر عبور اجازهٴ گيرد، قرار هندوستانبه  کشی لشکر بر ناپلئون تصميم

 كردند؟ مي تشويق هرات سوي به كشي لشكر به را ايران ها روس چرا .6

افتادن  خطر به و داشتند، رقابت انگلستان با سويی از زيرا .کردند می تشويق هرات به حمله در را نيز ايران ها روس
 مايهٴ را هرات در جنگ ايران شدن مشغول ديگر، سوی از و دانستند، می خود مصلحت به را هند در انگليس های مستعمره
 .دانستند می ايران دولت توسط شمالی، رفتهٴ دست از های ايالت فراموشی

 بود؟ چه الروم ةارزن دوم نامه عهد مفاد .7

 دولت مقابل، در .برداشت دست سليمانيه، جمله از مناطق، بعضی دربارهٴ خود ادعاهای از ايران قرارداد، اين موجب به
 عالوه .شناخت رسميت به را، رودخانه اين در رانی کشتی نيز رود، اروند چپ ساحل و خرمشهر بر ايران حاکميت عثمانی،

 برای را الزم تسهيالت و کند، جلوگيری عاليات عتبات ايرانی زائران اذيت و آزار از که شد متعهد عثمانی دولت آن، بر
 .آورد فراهم سرزمين، آن در ما کشور بازرگانان

 بود؟ چه مفصل نامه عهد عهدنامه مفصل بين كدام كشورها بسته شد و مفاد .8

 :از بودند عبارت عهدنامه اين در ايران تعهدهای از برخیبين ايران و انگلستان بسته شد.

 روسيه با خود مرزی های اختالف در انگليس نمايندهٴ َحَکميت قبول -١
 .باشد انگليس دشمن که سومی دولت هر يا روسيه با قرارداد بستن از خودداری  -٢

 .ندارند دوستانه انگلستان روابط با که کشورهايی از ايران، سپاه آموزش برای نظامی افراد و افسر نکردن استخدام -٣
 :مثال برای .شد ملزم احتمالی آمدهای پيش و مبهم تعهدات به انگليس برابر، در
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 .نکند خودداری به ايران مساعدت و کمک از المقدور حتی انگلستان کند، تعرض ايران خاک به ثالثی دولت اگر  -١
 .کند کنند، خودداری قيام قاجار پادشاه تخت و تاج عليه که شاهزادگانی و سرکشان به کمک از انگلستان - ٢

 2 درس 

 داد؟ انجام اقداماتي و اصالحات چه خود صدارت ٴدوره در كبير امير .1

 .مقام صدارت به نسبت حتی جناب، کلمهٴ به اکتفا معنی،و بی و طوالنی های لقب لغو )١
 .دولت مأموران برای ثابت برقراری حقوق و خواری، رشوه منع )٢
 .جديد های دانش و ها مهارت برای کسب اروپا، به شاگردانی فرستادن )٣
 .روس انگليس و غيراز کشورهايی از ويژه به استادان خارجی، و معلمان استخدام )٤
 .روزنامه نشر کتاب، ترجمهٴ )٥
 .کرد کار به شروع او از برکناری پس که دارالفنون؛ مدرسهٴ طرح ارائهٴ تهران و در عالی مدرسهٴ تأسيس )٦
 .ايران داخلی امور در نمايندگان خارجی دخالت از جلوگيری )٧
 .بابّيه فرقه و خراسان، در ساالر فتنهٴ دفع )٨
 .کشور ملی ارتش تقويت )٩

 .ايران صنعتی توسعهٴ و اقتصادی استقالل جهت در تالش )١٠

 كردند؟ مي نفوذ ها كشور ديگر در اروپايي كشورهاي چرا .2

 مواد و مصرف بازارهای به بودند، رسيده اقتصادی شکوفايی و رشد به صنعتی انقالب اثر در که اروپايی کشورهای
 می ديگر کشورهای در خود برنفوذ روز به روز استعماری، های دولت بنابراين، .داشتند نياز قيمت ارزان اوليه

 .افزودند

 شد؟ داده شخص اين به امتيازاتي چه شد، بسته رويتر با كه قراردادي براساس  .3

 نقره و طال جز به ايران منابع و معادن کليه از برداری بهره و وتراموا آهن راه احداث حق رويتر، قرارداد موجب به
 اداره و سال هفتاد مدت به آبياری های کانال و ها قنات احداث و ها جنگل از برداری بهره نيز قيمتی، های سنگ و

 در .شد واگذار رويتر به سال پنج و بيست مدت به ايران، به انگليسی محصوالت نوع همه صدور حق و ها گمرک
 پرداخت وام صورت به اروپا به شاه ناصرالدين سفر های هزينه تأمين برای ليره هزار دويست مبلغ تنها رويتر مقابل
 .کرد

 شد؟ ايجاد رويتر امتياز عليه هايي مخالفت چه ايران از خارج و داخل در   .4

 خواستار و کردند اعتراض آن به و بودند ناراضی داشت پی در ها آن رقيب برای قرارداد اين که سرشاری منافع از ها روس
 علی مال حاج اهللا آيت تهران، بزرگ مجتهد گرفت؛ صورت امتياز اين با شديدی های مخالفت نيز کشور داخل در .شدند آن لغو
 .شد امتياز لغو به مجبور شاه ناصرالدين سرانجام .کرد مخالفت رويتر قرارداد با شدت به کنی

 .كنيد مقايسه بود، كرده واگذار خارجي شركت يك بهعثماني  دولت كه امتيازي با را آن شد؟ واگذار تالبوت به شرايطي چه با تنباكو و توتون امتياز .5

و  ليره هزار پانزده ساالنه دريافت برابر را امتياز اين شاه ناصرالدين
1
4
 که حالی در .بود کرده   واگذار تالبوت به ساالنه، سود 

 هفتصد ساالنه دريافت برابر را امتياز بود، اين برخوردار کمتری تنباکوی و توتون محصول از که وجودی با عثمانی، دولت
 .بود کرده واگذار خارجی کمپانی يک به ليره، هزار

 دنبال داشت؟ به اي نتيجه چه فتوا اين و كرد صادر را تنباكو و توتون تحريم فتواي كسي چه .6

 تنباکو لغو قرارداد تالبوت بود. و  توتون نتيجه فتوای تحريم– شيرازی ميرزای الّله آيت

 با واگذاري امتياز رويتر مخالفت كردند؟چرا مردم و علما  .7

 چون که در صورت اجرای اين امتياز،زمينه سلطه کامل انگلستان بر ايران همچون هند فراهم می شد. 
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 كرد؟ فراهم را مشروطه نهضت يها نهيزم يعوامل چه .1

 رانيا سوی چهار از يیها نيسرزم رفتن دست از •
 مملکت بر استعمار غلبۀ •
 حاکم دستگاه استبداد •
 استعمار و استبداد با علما و مردم های مخالفت •
 ديجد های شهياند ورود •

 داشت؟ يخواه مشروطه شيدايپ در ينقش چه ينيد عالمان تيفعال و اسالم ياسيس ٴشهياند .2

ساختگی  آگاهی مردم در زمينه مسائل اعتقادی و دينی افزايش يافت و باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه در برابر آيين های
 و دسيسه های بيگانگان تقويت شد.

 كرد؟ مي دنبال را اهدافي چه و بود استوار هايي پايه چه بر شاه مظفرالدين و شاه ناصرالدين ٴدوره در روحانيون رهبري تحت نهضت .3

 با تا داشت، قرار مملکت در برقراری عدالت برای تالش و داخلی استبداد و خارجی استعمار با مبارزه بر نهضت اين اساس
 ها آن گسيختگی لجام از اسالمی قوانين اجرای با و محدود حکام را و پادشاه اختيارات و قدرت و دارالشورا خانه عدالت ايجاد

 .کند جلوگيری

 افت؟ي راه رانيا به يقيطر چه از ديجد ياسيس يها شهياند قاجار ٴدوره در .4

و  مختلف یکشورها ان بهيرانيا از یبرخ مهاجرت و خارج، به استمدارانيس و انيدربار یسفرها خارج، به اعزام دانشجو
 توسط روشنفکران.انتشار روزنامه ،سفرنامه و کتاب 

 است؟ شده توجه يمسائل چه به قاجار، ٴدوره يرانيا روشنفكران آثار در .5

 ويژگی های مثبت تمدن غرب و اوضاع نابسامان کشور

 4 درس 

 شد؟ مردم اعتراض و خشم موجب حوادثي چه ٰيصغر مهاجرت انيجر از شيپ .1

 بازرگانان شدن فلک -روس  استقراضی بانک ماجرای -ها  ايالت مردم نارضايتی -بلژيکی نوز ماجرای

 دهيد توضيح را بلژيكي نوز عليه تهران مردم عمومي جنبش علل .2

 صورتک زدن و مختلفی ها لباس دنيپوش با آن، در و آراستند یم یمحفل نو سال مراسم در بودند، تهران در که یانيياروپا
 گمرکی قرارداد طبق که بلژيکی، نوز موسيو ش. ١٢٨٣ سال مراسم در. کردند یم برپا ماسکه بال جشن چهره، بر )ماسک(

 عکس داشت، دست به انيقل که یحال در و انيروحان لباس با بود، رانيا گمرک امور در ها روس کارگزارروسيه  و ايران
 .شد مردم اعتراض موجب و پخش عزادار مردم ميان در محرم در عکس نيا. گرفت

 داشتند؟ ييها خواسته چهٰ يصغر مهاجرت در مهاجران .3

 .در جامعه عدالت یبرقرار و مردم یها تيشکا به یدگيرس یبرا شهرها، همهٴ در خانه عدالت جاديا •
 . یشخص یها مالحظه از دور به و قيدق طور به ،یاسالم قانون به عمل •

 كرد؟ استفاده كشور آن منافع سود به سنت نيا از چگونه مشروطه نهضت در انگلستان سفارت و ستيچ ينينش بست سنت از منظور .4

 اماکنی و ها ارتگاهيزو  مساجد در تر بيش بود، معمول رانيا در رگاهيد از که تحصن وسنت بست نشينی 
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 یپناهندگ بدون خواهان، مشروطه. بود سازگار ها آن ینيد یباورها با و داشت قرار مردم احترام مورد که گرفت یم صورت
 جز يیآرزو که تهران در انگلستان سفارت رو، نيا از. ابندي دست خود یها خواسته به توانستند یم انگلستان، سفارت به

 را مردم و وارد خواهان یآزاد بين در را خود شدهٴ شناخته یها عامل از یا عده نداشت، دربار از را روسيه طرفداران اخراج
 . کرد قيتشو خانه سفارت در تحصن به

 شد؟ مطرح ييها خواسته چه ،ٰيكبر مهاجرت هنگام در .5

 صدارت از الدوله عين برکناری •
 تهران به مهاجران بازگشت برای زمينه کردن فراهم •
 خانه عدالت جاديا •
 )ندگانينما مجلس( دارالشورا ليتشک •

 داد؟ انجام ياقدامات چه خواهان مشروطه يها خواسته يراستا در شاه نيمظفرالد   .6

 مرداد 14 در را ملی مجلس شورای تشکيل فرمان و کرد عزل را الدوله عين او .شد مردم های خواسته تسليم شاه مظفرالدين
 در و شد پا به شادی جشن و چراغانی شهر .قم بازگشتند از مردم، پرشکوه استقبال با علما، بعد، روز هفت .صادرکرد 1285

 خواه، مشروطه سياستمداران از ای عده .گرديد تشکيل تهران نمايندگان با حضور ملی شورای مجلس دورهٴ اولين مرداد، 28
 .رساندند شاه مظفرالدين امضای به و نوشتند را آن عجله با آنان .اساسی پرداختند قانون تدوين به

 5 درس 
 

 .كنيد ذكر را ملي شوراي مجلس نمايندگان و مشروطه نظام به نسبت شاه علي محمد هاي اعتنايي بي از مورد دو .1

 دعوت اين مراسم در شرکت برای های خارجی دولت نمايندگان و اشراف از و کرد پا بر گذاری تاج جشن ١٢٨٥ ماه دی او
 .بود مجلس به شاه محمدعلی اعتنايی بی اين، اولين. نکرد دعوت را ملی شورای مجلس نمايندگان آورد، اما عمل به
 که هنگامی .داد رخ مشروطه، اساسی قانون متمم امضای هنگام در مشروطه نظام به نسبت شاه محمدعلی بعدی اعتنايی بی 

 .کرد خودداری آن امضای از شد، او تقديم اساسی قانون متمم

 بود؟ موضوعي چه ٴدرباره اساسي قانون متمم دوم اصل .2

 عنوان به بودند، آشنا زمان اقتضاهای با که اسالم فقيهان و مجتهدان از نفره پنج هيئتی مجلس، از دوره هر در اصل، بنابراين
 قواعد خالف که کنند نظارت شد، می تصويب و تدوين که هايی قانون بر تا کردند، می شرکت ملی شورای مجلس در عضو،
 .نباشد شرع ودستورهای اسالمی

 كرد؟ مي مخالفت ايران مشروطه انقالب با داليلي چه به روسيه دولت .3

 .کرد می حمايت طلبان مشروطه از خواهی، مشروطه لباس در که انگليس نفوذ از جلوگيری •
 .بود روس طرفدار که شاه محمدعلی به کمک •
 ايران در خواهان پيروزی مشروطه تأثير تحت آزادی، گرفتن برای قفقاز منطقهٴ های ملت قيام از گيری پيش •

 كردند؟ تقسيم خود ميان را ايران چگونه و چرا 1907 قرارداد براساس انگلستان و روسيه .4

 افغانستان، مرز و خواف يزد، اصفهان، شيرين، قصر بين فرضی خط از شمال، منطقهٴ :کردند تقسيم منطقه سه به را ايران
 که افغانستانسرحدهای  و زابل بيرجند، کرمان، بندرعباس، بين فرضی خط از جنوب، منطقهٴ. شد شناخته نفوذ روسيه حوزهٴ
 آب بی های بيابان و کويرها شامل که سوم قسمت .گرديد مقرر انگلستان نفوذ قلمرو بود، هند از دفاع برای حياتی ارزش دارای

 يکديگرفاصله از حدودی تا دولت دو که بود آن هم کار اين از منظور.شد شناخته ايران به متعلق و طرف بی منطقهٴ بود، علف و
 .شود جلوگيری ها، آن بين احتمالی برخوردهای از و بگيرند
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 گرفتند؟ تصميماتي چه انگليس و روس استعماري هاي سياست قبال در ملي شوراي مجلس ٴدوره اولين نمايندگان .5

 به. کردند خبر با داد آن قرار از را ايران دولت رسمًا انگليس، و روس سفيران شد، امضا ١٩٠٧ قرارداد که اين از پس
 .کردند رد را قرارداد آرا، اتفاق به نمايندگان مجلس، و گرفت شکل ها دولت اين عليه عمومی هيجان مردم، اطالع محض
 به بود. کرده اقدام ملی بانک تأسيس به مشکل، اين حل برای و ردرا  خارجی های دولت از وام دريافت نيز آن از قبل مجلس،
 .بود کرده اخراج بود، او دست در ايران مالی مهم پست که را بلژيکی نوز عالوه،

 6 درس 

 رسيد؟ سلطنت به چگونه شاه احمد -١
 سابق مجلس وکالی و اعيان شاهزادگان، مجاهدان، رؤسای و از سران مرکب العاده، فوق مجلسی تهران فتح پس از
ميرزای  احمد او، سالهٴ دوازده پسر و خلع، سلطنت شاه از علی محمد آرا، اتفاق به و شد تشکيل ملی، شورای
 .شد برگزيده سلطنت مقام به وليعهد،

 .مشروطه بنويسيد دوم ٴدوره در را ايران داخلي امور در انگليس و روس هاي دخالت از نمونه سه -2

 بستند؛ توپ به را )ع( هشتم امام مطهر مرقد سرکوب کردند؛ سختی به را مشهد و تبريز مقاومت های روس ها کانون •
  .کردند اشغال 1907 قرارداد طبق را نفوذشان زير منطقهٴ و مستقر ساختند را خود نيروهای خراسان، تا آذربايجان از

 کرد. جنوب ايران وارد هندوستان از قوايی خود، نفوذ زير منطقهٴ اشغال برای نيز انگليس زمان، اين در •

 قرارداد اصول با را خود سياست تا مجبور کردند را اناير دولت گر، سلطه کشور دو اين ١٢٩١ سال در نيز، سرانجام •
 .دهد تطبيق 1907

 مطرح كرد؟ هايي درخواست چه داد، ايران به .ش 1290 سال در كه اخطاري در روسيه دولت -3

 .شود اخراج ايران از او و متوقف شوستر مورگان های اقدام •

 .شود خودداری ايران، در خارجی اتباع استخدام از انگليس، و روس موافقت بدون •

 .کند پرداخت ايران دولت را، ايران به روسيه قوای لشکرکشی هزينهٴ •

 كردند؟ اشغال ما را كشور ايران، طرف بي سياست اعالم عليرغم اول جهاني جنگ در بيگانه نيروهاي چرا -4

 پيوست، متحدين به غربی ايران همسايهٴ عثمانی دولت بود و چون مهم جنگ درگير نيروهای برای ايران حساس زيرا موقعيت
 کردند. اشغال بين روس و انگليس به امضا رسيد و ايران را١٩١٥شد.سپس قرارداد چندان دو متفقين برای ما کشور اهميت

 بود؟ چه .م 1915 قرارداد پيامد -5

 و کرد اشغال را خود نفوذ تحت منطقهٴ روسيه .شدند تبديل اشغالی منطقهٴ به ، 1907عهدنامهٴ  در نفوذ منطقهٴ دو قرارداد اين طبق
 سرپرسی عهدهٴ به جنوب پليس فرماندهی .زد دست جنوب پليس تأسيس به ميالدی 1916 سال در نيز انگلستان مقابل،دولت در

 کند. سرکوب را تنگستانی عشاير و علی دلواری رئيس دليرانهٴ مقاومت توانست، نظامی قوای اين از استفاده با او .بود  سايکس

 7 درس 

 كرد؟ مي دنبال ميانه خاور ٴمنطقه در هايي سياست چه اول جهاني جنگ از پس انگلستان دولت -1

 آهنين کمربند ايجاد و بود شده مشخص اول جهانی در جنگ آن اهميت که آن نفت منابع و خاورميانه حساس منطقهٴ بر تسلط
 .بود خاورميانه در انگلستان دولت های جديد سياست جمله از شوروی، نفوذ برابر در
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 شد؟ ايجاد تغييراتي چه ايران در روس و انگليس نظامي نيروهاي تركيب در اول جهاني جنگ پايان از پس -2

و نيروهای انگليسی  .بردند بيرون شمال ايران از را خود نيروهای خود، داخلی مشکالت به شدن سرگرم سبب به ها روس
 جای نيروهای روسيه را در ايران گرفتند.

 بود؟ چه انگليس و ايران 1919 قرارداد ماهيت -3

 .گرفت می قرار انگليسی مستشاران اختيار در منحصرًا ايران، سياسی و مالی نظامی، تشکيالت بر نظارت آن، موجب به

 داد؟ سوق ايران در مستقيم غير ٴمداخله سوي به اول جهاني جنگ از بعد دوران در را انگلستان عواملي چه -4

 .انگلستان استعماری نظام از ايران مسلمان مردم تاريخی نفرتو   1919 قرارداد اجرای در انگلستان شکست

 زد؟ دست اقداماتي چه به 1299 اسفند سوم كودتاي از پس طباطبايي الدين ضياء سيد -5

 های سياست مخالفان از که مدرس، اهللا آيت جمله از سياسی، های شخصيت از طباطبايی،بسياری ضياءالدين سيد دستور به
 کابينهٴ و رسمًا رفت احمدشاه حضور به کودتا از پس روز چند ضياء سيد. شد زندان روانهٴ و دستگير بود، درايران انگلستان

 تبليغات عمومی،با افکار ساختن منحرف قصد به بود، انگليس سفارت کامل حمايت مورد که ضياء سيد .داد تشکيل را خود
 بر نهادن سرپوش برای تا کرد، بود،لغو مانده متروک عمًال مدرس اهللا آيت چون افرادی همت به که را 1919 قرارداد فراوان،

 .دهد نشان ضدانگليسی و ملی ای کابينه را خود دولت کودتا، در انگلستان نقش

 بود؟ مواجه مشكالتي چه با طباطبايي الدين ضياء سيد دولت -6

 های خودسری ديگر، سوی از .برانگيخت وی عليه را مخالفت از موجی های او، تندروی و ضياء سيد های ظاهرسازی
 می مشکالت دولت بر فرمانش، زير های قزاق نفع به های ماليه اداره و شهرداری درآمد اختصاص در سردارسپه رضاخان

 .افزود

 8 درس 

 داد؟ انجام اقداماتي چه بود، جنگ وزير كه مدتي در رضاخان -1

به وزارت جنگ   )کشور وزارت( داخله وزارت از را ژاندارمری کرد، تثبيت ارتش بر را تسلطش مدت، اين طول در او
 .افزود خود نفوذ بر و داد انتقال

 داشت؟ ايران در تأثيري چه واقعه اين پيوست؟ وقوع به تركيه در تحولي چه رضاخان، وزيري نخست ٴدوره با همزمان -2

 عثمانی کشور در انگلستان، دولت حمايت با )آتاتورک( پاشا کمال مصطفی ايران، در رضاخان وزيری نخست با همزمان
 برای مناسبی بهانهٴ واقعه، اين .کرد تأسيس را جمهوری نظام و لغو را عثمانی امپراتوری نظام او .رسيد قدرت به )ترکيه(

 .بود قاجار سلطنتجای  به رضاخان حکومت جايگزينی

 داشت؟ اي نتيجه چه و شد برگزار چگونه ملي شوراي مجلس پنجم ٴدوره انتخابات -3

 حزب حمايت پناه در و کرد را برگزار ملی شورای مجلس پنجم دورهٴ انتخابات تقّلب، و نفوذ اعمال با و سرعت به رضاخان
 اين، وجود با. کند مجلس روانهٴ را خود طرفدار و نمايندگان موافق از اکثريتی توانست خود طرفدار سياسی های جريان و ها

 مردم توجه مورد که نيز الملک مؤتمن و الدوله مشير مصدق، دکتر مستوفی الممالک، مدرس، اهللا آيت چون نمايندگانی
 .راه يافتند مجلس به بودند،

 داشت؟ رضاخان رسيدن قدرت به براي زمينه كردن فراهم در نقشي چه مملكت، اجتماعي و اقتصادي سياسي، شرايط -4

 مطلق حاکميت را برای زمينه تدريج به که بود ای گونه به ها سال آن در جامعه روانی و اقتصادی اجتماعی، شرايط
 برقرار عامل عنوان به رفته رفته ٢ شده بود، داخلی شورش چند سرکوب به موفق که رضاخان. کرد می مساعد رضاخان
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 را باور اين نيز او از سياسی های حزب و ها جريان و جانبداری انگلستان حمايت افزايش. شد شناخته کشور در امنيت کنندهٴ
 .نيست ايران در آرامش و امنّيت برقراری به قادر کس رضاخان،هيچ جز که آورد وجود به مردم ميان در

 9 درس 

 داد؟ انجام اعمالي چه دينداري به تظاهر براي سلطنت به رسيدن از پيش رضاشاه .1

 وزارت به 1303 خردادماه در رضاشاه اين، بر عالوه .کند شرکت مذهبی و عزاداری مراسم در کوشيد می سازی ظاهر با
 به جلوگيری شرع، خالف مطالب درج از و نظارت مطبوعات در شده چاپ شرعی و مذهبی مطالب بر که داد دستور معارف

 .صادرکرد را ها قمارخانه و ها فروشی مشروب تعطيلی دستور نيز و آيد؛ عمل

 داد؟ انجام اقداماتي چه ديني هاي شخصيت و دين كردن محدود براي خود سلطنت دوران در رضاشاه .2

 برگزاری کردن ممنوع مذهبی، مراسم و روحانيان کردن محدود مذهبی، قوانين جای غربی به های قانون ساختن گزين جای
 عاشورا، روز در موزيک نظاميان های دسته رژۀ و برپايی کارناوال های شادی ،)ع( حسين امام حضرت سوگواریمراسم 
 ديگر از شرع، خالف کارهای و منکرات رواج حجاب و برداشتن لباس، و کاله تغيير علميه، های حوزه و مدارس تخريب
 .بود رضاشاه ستيزانهٴ دين های برنامه

 داشت؟ فرهنگي و فكري جريان چه در ريشه شاه رضا ديني ضد هاي اقدام .3

 کرد، می القا وی به را ها برنامه اين که گری هدايت جريان .نبود او خِود انديشهٴ محصول رضاشاه، دينی ضد اقدامات
 ميان از برای نوين، استعمار که .داشتند نقش قدرت، به او يابی دست و کارآوردن روی در که بود کسانی از متشکل

 .شد می متوسل ها روش اين به بود، درايران ها آن سلطهٴ مانع که روحانيت و دين مظاهر برداشتن

 شد؟ ايجاد مردم كاله و لباس در تغييراتي چه رضاشاه سلطنت ٴدوره در .4

 سفر از بازگشت از پس اما کرد متداول مردم ميان در راکاله پهلوی  به موسوم دار لبه کاله زور، کارگيری به با ابتدا رضاشاه
بر  شاپو کاله بايد مردان پس اين ازرد ک اعالم و شود منسوخ و ممنوع نيز پهلوی کاله که داد دستور آتاتورک از تقليد به ترکيه،

 سر بگذارند.

 10 درس 

 شد؟ واقع دوم جهاني جنگ در درگير كشورهاي توجه مورد ايران خاك چرا .1

 .کرد پيشروی کشور آن خاک در سرعت به و شد شوروی مرزهای روانهٴ ناگهان هيتلر ارتش م 1941 /ش 1320 سال در
 های کمک انتقال برای راه ترين مناسب گرفت،زيرا قرار متفقين توجه مورد خود حساس موقعيت سبب به ايران آن از پس

 تسلط احتمال ديگر سوی از .سازد متوقف را هيتلر جنگی ماشين تا بود شوروی به امريکا و انگلستان نظامی و اقتصادی
 .بود انداخته وحشت به را انگلستان خاورميانه، و ايران نفت های چاه بر ها آلمان

 دانند؟ مي چه را اقدامات اين از هدف مورخان شد؟ اقداماتي چه آهن راه و ها راه شبكه ٴزمينه در رضاشاه سلطنت ٴدوره در .2

 زمينهٴ ايجاد اقدام، اين از اصلی هدف چه اگر. شد يا تکميل و بازسازی کشور زمينی های راه رضاشاه، حکومت ابتدای در
 اين بر مورخان از بسياریبود.  احتمالی های مخالفت و ها شورش قصد سرکوب به نظامی نيروهای حرکت برای مناسب
 کرد، احداث آنان نظامی مقاصد تأمين و ها، انگليسی رضايت جلب برای را ايران سراسری آهن راه رضاشاه، که اند عقيده
 راهی ايجاد جز هدفی واقع در کرد، می متصل )کنونی( خمينی امام بندر به را ترکمن بندر که آهنی راه ايجاد مثال، برای زيرا
 در که کرد می ايجاب انگلستان نظامی های هدف .نداشت کشور شمال به جنوب از انگليسی نيروهای انتقال برای آسان و سهل

 .کند منتقل کشور شمال به را خود نيروهای سرعت، به بتواند ها، شوروی پيشروی صورت
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 داد؟ دست از را مناطقي چه آباد سعد پيمان براساس ايران .3

 بخشيدن پيمان، اين پيامدهای از يکی .شد بسته تهران در آباد، سعد پيمان عنوان تحت ای چهارگانه پيمان .ش 1316 سال در
 اروند بر خود حاکميت حق از ايران دولت پوشی چشم و افغانستان به ايران شرق از هايی بخشترکيه، به آرارات کوه ارتفاعات

 حاکميت ، 1927 مه 20 عهدنامهٴ بستن با بحرين، استقالل اعالم درپی .ش 1306 سال در رضاشاه اين، بر عالوه .بود رود
 .کرد نقض بود، ايران سرزمين جزء مختلف های زمان در تاريخی، قدمت نظر از که بحرين الجزاير مجمع به نسبت را ايران

 حق موضوع داشت، انگلستان دولت به شخصًا که تعهدهايی دليل به رضاشاه که معتقدند مورخان از برخی سبب، همين به
  .گرفت ناديده را بحرين بر مالکيت

 11 درس 

 شد؟ تشكيل ايران در احزابي چه محمدرضاشاه سلطنت اوايل در .1

 جمعيت فدائيان اسالم -حزب توده  -حزب دموکرات  -حزب اراده ملی 

 گذاشت؟ فشار راتحت ايران هايي راه چه از نفت، امتياز آوردن دست به براي شوروي دولت .2

 قوای چنين هم و اش داخلی عوامل و توده حزب چون هايی اهرم از با استفاده شمال نفت امتياز تحميل برای شوروی دولت
 .گذاشت فشار تحت را مجلس و دولت داشتند، حضور ايران خاک در چنان هم جنگ يافتن رغم پايان به که شوروی مسلح

 كرد؟ مي خودداري خود، نيروهاي از ايران خاك ٴتخليه از شوروي دولت چرا .3

 چون می خواست آذربايجان ايران را تصرف کند و امتياز نفت شمال را بدست آورد.

 آورد؟ دست به اختياراتي چه ، 7 132 اسفند پنجم در اساسي قانون تغيير با شاه محمدرضا .4

 .آورد دست به را وزراء نصب و صلح و جنگ اعالن ،قوا کل فرماندهی ،مجلس دو انحالل قدرت جديد اساسی قانون در
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	5. امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید.
	6. چه کسی فتوای تحریم توتون و تنباکو را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت؟
	7. چرا مردم و علما با واگذاری امتیاز رویتر مخالفت کردند؟

	درس  3
	1. چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟
	2. اندیشهٔ سیاسی اسلام و فعالیت عالمان دینی چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟
	3. نهضت تحت رهبری روحانیون در دورهٔ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟
	4. در دورهٔ قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟
	5. در آثار روشنفکران ایرانی دورهٔ قاجار، به چه مسائلی توجه شده است؟

	درس  4
	1. پیش از جریان مهاجرت صغریٰ چه حوادثی موجب خشم و اعتراض مردم شد؟
	2. علل جنبش عمومی مردم تهران علیه نوز بلژیکی را توضیح دهید
	3. مهاجران در مهاجرت صغریٰ چه خواسته هایی داشتند؟
	4. منظور از سنت بست نشینی چیست و سفارت انگلستان در نهضت مشروطه چگونه از این سنت به سود منافع آن کشور استفاده کرد؟
	5. در هنگام مهاجرت کبریٰ، چه خواسته هایی مطرح شد؟
	6.   مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد؟

	درس  5
	1. دو مورد از بی اعتنایی های محمد علی شاه نسبت به نظام مشروطه و نمایندگان مجلس شورای ملی را ذکر کنید.
	2. اصل دوم متمم قانون اساسی دربارهٔ چه موضوعی بود؟
	3. دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطه ایران مخالفت می کرد؟
	4. روسیه و انگلستان براساس قرارداد 1907 چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟
	5. نمایندگان اولین دورهٔ مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفتند؟

	درس  6
	2- سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را در دورهٔ دوم مشروطه بنویسید.
	3- دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ش. به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح کرد؟
	4- چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعلام سیاست بی طرف ایران، کشور ما را اشغال کردند؟
	5- پیامد قرارداد 1915 م. چه بود؟

	درس  7
	1- دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقهٔ خاور میانه دنبال می کرد؟
	2- پس از پایان جنگ جهانی اول در ترکیب نیروهای نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد؟
	3- ماهیت قرارداد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟
	4- چه عواملی انگلستان را در دوران بعد از جنگ جهانی اول به سوی مداخلهٔ غیر مستقیم در ایران سوق داد؟
	5- سید ضیاء الدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند 1299 به چه اقداماتی دست زد؟
	6- دولت سید ضیاء الدین طباطبایی با چه مشکلاتی مواجه بود؟

	درس  8
	1- رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود، چه اقداماتی انجام داد؟
	2- همزمان با دورهٔ نخست وزیری رضاخان، چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه چه تأثیری در ایران داشت؟
	3- انتخابات دورهٔ پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شد و چه نتیجه ای داشت؟
	4- شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت، چه نقشی در فراهم کردن زمینه برای به قدرت رسیدن رضاخان داشت؟

	درس  9
	1. رضاشاه پیش از رسیدن به سلطنت برای تظاهر به دینداری چه اعمالی انجام داد؟
	2. رضاشاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟
	3. اقدام های ضد دینی رضا شاه ریشه در چه جریان فکری و فرهنگی داشت؟
	4. در دورهٔ سلطنت رضاشاه چه تغییراتی در لباس و کلاه مردم ایجاد شد؟

	درس  10
	1. چرا خاک ایران مورد توجه کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم واقع شد؟
	2. در دورهٔ سلطنت رضاشاه در زمینهٔ شبکه راه ها و راه آهن چه اقداماتی شد؟ مورخان هدف از این اقدامات را چه می دانند؟
	3. ایران براساس پیمان سعد آباد چه مناطقی را از دست داد؟

	درس  11
	1. در اوایل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابی در ایران تشکیل شد؟
	2. دولت شوروی برای به دست آوردن امتیاز نفت، از چه راه هایی ایران راتحت فشار گذاشت؟
	3. چرا دولت شوروی از تخلیهٔ خاک ایران از نیروهای خود، خودداری می کرد؟
	4. محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 132 7 ، چه اختیاراتی به دست آورد؟


