
 معاصر ايران و جهان 3بانك سواالت كتاب تاريخ

 

 97-98در سال تحصیلی 



 تاريخ نگاري و آشنايی با گونه هاي منابع دورة معاصر                                       1درس 

 جمله هاي صحیح و غلط را مشخص كنید

 تاريخ نگاران سنتی اغلب اهل شعر و ادب بودند و آثارشان با خصوصیات ادبی تألیف شده است. (1

 هاي تحول عمیق و اساسی در تاريخ نگاري سنتی ايران،گسترش كشفیات باستان شناسی در اين كشور بود.  زمینةيكی از ( 2

 بازتاب داده است.خاوري شیرازي نخستین مورخی است كه واقعیت قتل امیر كبیر را (3

 در تاريخ نويسی نوين، جنبه هاي گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی ،نظامی ،اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بررسی می شود. (4

 گزينه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسید

 الف(نويسندة كتاب هاي جهانگشاي نادري و درّة نادري

 نويسندة تاريخ ذوالقرنینب( 

 پ( نويسندة صدر التواريخ

  ت( نويسندة تاريخ بیداري ايرانیان

 میرزا محمد صادق موسوي -1

 میرزا مهدي خان استرآبادي -2

 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه -3

 خاوري شیرازي -4

 میرزا محمد ناظم االسالم كرمانی -5

 میرزا محمد جعفر خورموجی -6

 ه اي زير پاسخ صحیح را مشخص كنیدچهار گزيندر سئواالت 

                                                                               ويژگی هاي تاريخ نگاري سنتی محسوب نمی شود؟برجسته ترين كدام گزينه از (1

           ب(توجه به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادي مردم                            الف( شرح زندگی پادشاهان ومبالغه در بیان ويژگی هاي آنان

 ت(تأكید بر مصنوع و متكلف نويسی و پرهیز از ساده نويسی                       پ(بی توجهی به علل و نتايج رويدادها و تحوالت تاريخی             

شاهان كدام سلسله  براي با تملق گويی ويسندة تاريخ گیتی گشا، كتابش را با اسلوبی مصنوع و دشوار ومیرزا محمد صادق موسوي ن (2

                                                                                     نوشته است؟                                                                                                                   

 ت( زنديه                                                     پ( صفويه                                          ب( افشاريه                                          الف( قاجاريه        

اين نوشته در مورد چه كسی است؟)) از مورخان مشهور عهد فتحعلی شاه قاجار است. وي يكی از پیشگامان انتقاد به تملق و ( 3

                  متكلف نويسی می باشد.او به ساده نويسی ،حقیقت نويسی و مختصر نويسی عالقه نشان داد.((                                            

 ت(رضا قلی خان هدايت             پ( محمد حسن خان اعتمادالسلطنه              ب( میرزا محمد جعفر خورموجی                 ( خاوري شیرازي   الف

ظ (چه كسی در رسالة ايراد،شیوة تاريخ نويسی رضا قلی خان هدايت را به دلیل استفاده از شعر در بیان رويدادها و به كار بردن الفا4

                                                              مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد؟                                                                                             

 ت( عبدالحسین زرين كوب             پ(سید احمد كسروي                  اده     ب(میرزا فتحعلی خان آخوندز            آقاخان كرمانی        الف(میرزا

           از بین گزينه هاي زير كدام رويداد تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ايرانی داشت؟                                             (5

 ايران ت( انقالب اسالمی       پ( انقالب مشروطیت ايران        ( وقوع جنگ هاي جهانی اول و دوم ب      الف(نفوذ و دخالت كشورهاي استعمارگر

                    ( كدام مورد از جهت مطالعة تاريخ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اهمیت فوق العاده اي دارند؟                                         6

 ت( زندگی نامه ها                                   پ( خاطرات                                        ب( سفرنامه ها                                  الف( كتاب هاي ادبی  



 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید

           داراي خصوصیات و ويژگی هايی است كه آن را با ................... و ................... مورخان نوين متمايز می سازد. تاريخ نگاري سنتی (1

                                                                      شیوة تاريخ نگاري دوران افشاريه و زنديه استمرار تاريخ نويسی عصر ........................ بود. (2

           د.در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار .................................... چشم و گوش زمامداران و نخبگان ايران را به دنیاي غرب گشو (3

   ......................... نخستین كسی است كه واقعیت قتل امیركبیر را بازتاب داده است.میرزا محمد جعفر خورموجی مؤلف كتاب ........ (4

( میرزا آقاخان كرمانی  معتقد بود كه مورخان جديد اروپايی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتايج رويدادها به قوانینی دست 5

                                                                                                                                       می نامند................ (( ....يافته اند كه آن را )).....

به روشنی نشان داده است.  را در انقالب مشروطیت ايران................................. ضمن توجه به مردم ،  (در كتاب تاريخ بیداري ايرانیان 6

                               انده است.( در بین پادشاهان قاجار از ................................... و ................................. سفرنامه هاي متعددي به جا م7

 ........... و امیر كبیر دومین روزنامه را با عنوان ................... منتشر كردند.( میرزا صالح شیرازي اولین روزنامه در ايران را باعنوان ..........8

 ( محل نگهداري ، حفاظت ، مرمت، طبقه بندي و آماده سازي اسناد تاريخی را ......................... می گويند.9

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید

                        بعد از جنگ هاي ايران و روسیه در عصر فتحعلی شاه زمامداران و نخبگان ايرانی در جستجوي چه مواردي برآمدند؟ ( 1

                 در ايران عصر قاجار، چه كسی به عنوان اوّلین نمايندة شاخص تاريخ نگاري جديد شناخته می شود؟                                      (2

                                                                                                                           ( اساس بینش مورخان سنتی بر چه پايه اي استوار بود؟3

                                                                                                                                         ( عمده ترين منابع مهم پژوهش تاريخ معاصر ايران كدامند؟4

                                                                                                           در دورة معاصر كدام شخصیت ها اقدام به نگارش خاطرات خويش كردند؟  -5

    شخصیت هاي اروپايی خاطرات سفر خود به ايران را در قالب سفرنامه نوشته و منتشر كرده اند؟                                         كدام  -6

 ه هايی به زبان فارسی كردند؟چرا در دورة قاجاريه برخی از روزنامه نگاران در خارج از كشور اقدام به نشر روزنام -7

 دهیدامل به سواالت زير پاسخ ك

                                                                               نتیجة توجه زمامداران و نخبگان ايرانی بعد از جنگ هاي ايران و روسیه چه شد؟  -1

درحوزة تاريخ نويسی عصر خود برداشت و آثار خود را از چه مواردي دور ساخت؟  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه چگونه گام هايی -2

                      در شیوةتاريخ نگاري نوين ،تاريخ نويسان و پژوهشگران از چه راههايی رويدادهاي تاريخی را ارزيابی می كردند؟                        -3

                                                                        قات كدام علوم در مطالعة تاريخ بهره مند می شوند؟تاريخ نگارران جديد از نتايج تحقی -4

                        در دورة معاصر كدام عوامل در ترويج ،توسعه ، گسترش و ارتقاي روش تاريخ نگاري جديد تأثیر بسزايی داشتند؟  -5

عمیقی در بینش مورخان ايرانی و توجه آنان را به ديدگاه ها و جنبه هاي گوناگون علل و نتايج حوادث داشتند؟         ادث  تأثیركدام حو -6

        انواع كتاب ها كه به عنوان يكی از منابع مهم پژوهش در دورة تاريخ معاصر ايران ياد می شود شامل چه گزينه هايی هستند؟ -7

چه كسانی سفرنامه نوشته و منتشر كردند؟                            خارجی كه در دورة معاصر به ايران مسافرت كردند از شخصیت هاي -8

                                                                        سفرنامه ها حاوي چه نوع اطالعات ارزشمندي دربارة موضوع هاي اقتصادي هستند؟ -9

                                                اسناد تاريخی  چه مواردي را شامل می شوند؟                                                                                      -10

                                                                                                                                                                  آرشیو چگونه محلی است؟  -11

 چه مسائل و موضوعاتی داراي حاوي اطالعات بسیار ارزشمند و منحصر به فرد هستند؟اسناد دربارة  -12

 

 



 ايران و جهان در آستانة دورة معاصر                                   بخش اول (2)درس 

 جمله هاي صحیح و غلط را مشخص كنید

 .اشغال شد گوركانیان و عثمانی ها ايران توسط  كشورصفويه بخش هايی از اصفهان وفروپاشی حكومت بعد از سقوط  (1

 عقد معاهده اي میان دو طرف صلح برقرار شد. سرانجام با اختالفات مذهبی نادر براي حلبا تالشهاي  عثمانی زمامداران  توجود مخالفبا( 2

 در دورة كريم خان زند شهرهاي شیراز و بندر بوشهر به مراكز مهم تجارت داخلی و خارجی تبديل شدند.(3

 ( مكتب نقاشی شیراز كه در دورة زنديه شكل گرفته بود، در زمان قاجاريه به اوج رونق و زيبايی رسید.4

 سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسیدگزينه ي صحیح را از جدول 

 او تهماسب دوم را به بهانة بی كفايتی از سلطنت خلع كردالف(

 ادامه يافت ،آن را از میان برداشتقاجار تا زمانی كه آقا محمد خان  در مشهد حكومت اوب(

 را حفظ كند با وجود شجاعت و لیاقت نتوانست اين سلسلة ،آخرين فرمانرواي زنديه بودپ( 

  كريم خان براي كسب قدرت با وي متحد شدت( 

 شاهرخ -1

 محمد حسن خان قاجار -2

 لطفعلی خان -3

 علی مردان خان -4

 نادر  -5

 

 ه اي زير پاسخ صحیح را مشخص كنیددر سئواالت چهار گزين

                                                                                              كدام كشورها اشغال شد؟بخش هايی از شمال و غرب ايران توسط  صفويهاصفهان وفروپاشی حكومت بعد از سقوط  (1
 و عثمانی  مغوالن كبیر ت(                         روسیه و عثمانی  پ(                              و روسیه  گوركانیان (ب                ازبكان          روسیه و  (الف

 (درعصرصفوي ازكدام ايل براي محافظت از مرزهاي خراسان دربرابر هجوم كدام حكومت به نواحی شمال آن ديار فرستاده شدند؟2

 ازبكان –ت( افشار                      مغوالن كبیر   –پ( قاجار                                   افغان ها  –ب(  قاجار                گوركانیان        -الف( افشار

 رفتن سلطنت خود بر ايران بزرگان كشور را به كجا فر خواند؟ي( نادر براي پذ3

 ت( اصفهان                         پ( مشهد                                                   ب( دشت مغان                             الف( كالت نادري                   

 از آقا محمد خان قاجار نبود؟ زند  ( كدام عامل از عوامل شكست لطفعلی خان4

                                                                      پ( فرار از جنگ و ترسو بودن لطفعلی خان                                                 لطفعلی خان          الف( اشتباهات نظامی 

 ت( روي گردانی بزرگانی چون ابراهیم خان كالنتر از دربار لطفعلی خان                                                                     ب( غرور لطفعلی خان       

 سیاسی بیشتر از چه كسانی به مشاور استفاده می كرد؟ ( نادر شاه در امور اداري و5

 ت( صدراعظم و ديوان ساالران             پ( از سرداران نظامی  و لشكري               ب( از رهبران ايالت و عشاير           تان و نزديكانش الف( دوس

 كاله فرنگی معروف بود؟ در كدام دوره نوعی از بناها با كاربرد تفريحی گسترش يافت كه به (6

 ت( قاجاريه                               پ(افشاريه                                                    ب( زنديه                           الف( صفويه                                  

 نیروهاي خود را از ايران بیرون بردند؟ ،پیش از برخورد نظامی ،كدام نیروها با مشاهدة توان نظامی نادر و جنگجويانش (7

 ت( عثمانی ها                                              پ( روس ها                                ب( گوركانیان                                              الف( افغان ها     

 



 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید

                              ايل افشار از ايل هاي ..........................بود كه در به سلطنت رساندن حكومت صفويه نقش داشتند.                             ( 1

                                           نادر و فتحعلی خان قاجار پس از پیوستن به تهماسب دوم  در نخستین گام ........................ را تصرف كردند. (2

                                     سیار تالش كرد. نادر پس از اينكه به سلطنت رسید براي حل مشكالت ..................... و ...................... با عثمانی ب (3

                          با مرگ نادر افرادي با ادعاي انتساب به ........................ خواهان بازگرداندان حكومت به اين خاندان بودند.                  (4

                                                                               ( كريم خان زند پس از به قدرت رسیدن خود را ................................... خواند. 5

.. نسبت به عصر مناسبات سیاسی و اقتصادي ايران با جهان خارج در دوران افشاريه و زنديه به علت .........................و .......................(6

                                                                                                                                    صفوي كاهش چشمگیري يافت.                               

                                        ( معاهدة صلح نادر با عثمانی ها تا اواخر حكومت كريم خان كه سپاه زنديه .................. را تصرف كردند،دوام آورد. 7

                                                       مشهد و كالت بیشتر محل ...................... و ....................... نادر بوده اند.                                         (8

    ه از هجوم افغان ها جان سالم به در برده بودند، به ........................... مهاجرت كردند.(در پی سقوط صفويه ،عده اي از علما و طالب ك9

 ( شعر و ادب فارسی در دورة زنديه تحول چشمگیري يافت كه محققان از آن با عنوان ................................. ياد كرده اند.10

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید

                                                         ، افغان ها چرا نتوانستند حاكمیت مقتدري تشكیل دهند؟صفويهاصفهان وفروپاشی حكومت از سقوط بعد  (1

                                                                                                                            ( پس از تسلط افغان ها بر اصفهان چه كسی و براي چه منظوري از پايتخت گريخت؟2

                                         ( كدام عوامل زمینة نشستن نادر بر تخت شاهی را فراهم كرد؟                                                                      3

                                         چه كسانی را به شوراي دشت مغان فرا خواند؟                                                                                      (نادر4

                                                                                           ( نادر به عنوان پادشاه قدرتمند در چه زمینه اي پس از خود توفیق نیافت؟ 5

                                     نتايج كشمكش هاي جانشینان كريم براي كشور چه شد؟                                                                               ( 6

                           خارجی ايران در دوران نادر چه بود؟                                                                                            (مهم ترين مسائل 7

                                                                                (حكومت نادر بر چه اساسی متكی بود؟                                                                      8

                                                                 ( علل تلفیق هنر ايرانی و هندي در زمان نادر چه بود؟                                                                           9

 (از بناهاي ساخته شده در عهد نادر و كريم خان از هر كدام يك نمونه نام ببريد.10

 دهیدامل به سواالت زير پاسخ ك

                                                                                                  ؟سلطنت در شوراي مغان چه بود( مهم ترين شروط نادر براي پذيرش 1

                                      علل  و عوامل عدم توفیق نادر براي ايجاد ثبات و انتقال قدرت و تثبیت حكومت افشاريه پس از خود چه بودند؟ -2

                                                                                  ( بعد از مرگ نادر چه كسانی با يكديگر به ستیز برخاستند؟                                      3

                                                                                                         (نتايج پرهیز از سیاست جنگ و كشورگشايی توسط كريم خان زند چه شد؟4

               خصوصیات اخالقی كريم خان زند از وي نام و نشان نیكی در تاريخ ايران بر جاي گذارد؟                                                كدام(5

                                             (نادر براي استفاده از دانش انگلیسی ها در چه زمینه اي وبراي رسیدن به اهدافش دست به چه اقداماتی زد؟6

                                ركود كشاورزي و نابسامانی هاي اقتصادي عصر نادر شاه چه بود؟                                                                    (علل 7

                                                                                                            (عوامل موثر در رونق اقتصادي دورة كريم خان زند كدامند؟           8

                                                         (بنا هاي كاله فرنگی در زمان زنديه چه ويژگی هايی داشت؟                                                                        9

 (در مورد نقاشی و نگارگري در عصر كريم توضیح دهید.10

 

 



 ايران و جهان در آستانة دورة معاصر                                  بخش دوم (2)درس 

 جمله هاي صحیح و غلط را مشخص كنید

 وردهاي علمی از خود نرمش نشان می داد.   ( دولت عثمانی در برابر بعضی از اصالحات از جمله دستا1

 م پس از سركوب شورش سربازان هندي،دولت انگلستان رسمأ هند را جزئی از قلمرو خويش اعالم كرد.1857( سرانجام در سال 2

 كشور انگلیس در دوران حكومت طوالنی ملكه ويكتوريا به قدرت اول اروپا تبديل شد.(3

 بهرگیري از نیروي كار سرخ پوستان اقتصاد خود را توسعه بخشد.( دولت اياالت متحده با 4

 از احوال مردم از يك سو،و تجمالت و ولخرجی هاي او و درباريان از سوي ديگر آتش خشم مردم را شعله ور ساخت.16(غفلت لويی 5

 ه درياهاي آزادبراي منافع تجاري و سیاسی بود.گسترش سرزمین روسیه و دستیابی ب، يكی از برنامه هاي پتر كبیر براي قدرتمند شدن روسیه(6

 گزينه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسید

 میالدي در قرن نوزدهملقب مرد بیمار اروپا  دارندهالف(

 در قرن هفدهم میالدي عنوان انقالب باشكوهدارنده ب( 

 میالديدرقرن شانزدهم حكومت گوركانیان  دارندهپ( 

  تا قرن هجدم میالدي سیزده ايالت در ساحل اقیانوس اطلس دارندهت( 

 قرن هجدهم میالديدر د زندان باستیل نماد استبدا دارنده  ث( 

  پتر كبیردارنده ح( 

 فرانسه -1

 انگلیس -2

 امريكا)اياالت متحده( -3

 روسیه -4

 هند -5

 عثمانی -6

 ح را مشخص كنیده اي زير پاسخ صحیدر سئواالت چهار گزين

 م بر بخش هاي وسیعی از شمال آفريقا و آسیاي غربی تا اروپاي شرقی حكومت می كرد؟18( كدام امپراتوري تا قرن 1

 ت( عثمانی                                                پ انگلیس                                             ب( اسپانیا              الف( روسیه                                        

 ( مؤسس حكومت گوركانیان هند چه كسی بود؟2

 ر شاهت( بهاد                                   الف( تیمور گوركانی                                ب( شیبك خان ازبك                                پ( محمد بابر               

 پس از پیروزي پارلمان به رهبري كرامول بر چارلز يكم  چه نوع حكومتی در انگلستان بر پا شد؟ -3

 ت( شورايی مركب از چند نفر                                     الف( نظام مشروطه سلطنتی                           ب( پادشاهی                           پ( جمهوري      

 ودند؟ب( ساكنان اصلی سرزمین آمريكا چه كسانی 4

 ت( سرخ پوستان                                     پ( زرد پوستان                          ب( سفید پوستان                                     الف( سیاه پوستان    

 گزينه هاي زير از كدام مورد حمايت می كرد؟ ( مونتسكیو از بین5

 ت( مبارزه با خرافات                        پ( تفكیك قواي سیاسی                 ب( اطاعت انسان از عقل                                  الف( اهمیت انتخابات  

 انقالب صنعتی از كدام كشور آغاز شد؟(6

 ب( انگلیس                                            پ( آلمان                                                    ت(ايتالیا                                   الف( فرانسه          

 



 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید

 دوران ضعف خود را سپري می كردند.ومت مسلمان  ............ و ............. و............. در جانب شرق عالم سه حك م19تا  17( در سده هاي 1

                     .................. در امور داخلی عثمانی دخالت می كردند.................... و به بهانه .......( كشورهاي اروپايی هر كدام براي .......2

                                                                                  بر نقش مهمی در ........................... و ............................... در هندوستان داشت.  (حكومت محمد با3

...... قابل توجهی داد.                                                                                              دولت گوركانی به اروپايیان امتیازات ...................... و ...............( 4

                                   د از اين كه هند را رسمأ جزئی از قلمرو خويش اعالم كرد ،ملكه انگلستان به ........................... ملقب شد.ع( انگلستان ب5

                     ( ظهور انقالب صنعتی تحوالت مهمی در پی داشت كه شتاب گرفتن و گسترش .......................... از جملة آنها بود.                6

تان جنگی در گرفت كه به پیروزي مجلس انجامید. م میان مجلس  به رهبري .................... و ..................... پادشاه انگلس1646( در سال 7

                                        ( انگلستان پس از انقالب با شكوه رقباي بزرگی همچون ......................... و ........................... را شكست داد.    8

....... بود كه به داليل .................. و سیاسی و اقتصادي به آنجا مهاجرت كرده بودند. جمعیت سرزمین اياالت متحده  شامل ..............( 9

.......... اشاره كرد. ( گروهی از روشنفكران فرانسه كه به .......................... شهرت داشتند از جمله آنان می توان به .................... و......10

 الب صنعتی در ............................... صورت گرفت.(نخستین تحول  انق11

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید

مسیر قدرت و شكوفايی قرار داشتند؟                           م در جانب غرب عالم كدام امپراتوري ها و دولت ها در 19تا  17( در سده هاي 1

           ( در دوران ضعف امپراتوري عثمانی كدام كشورهاي اروپايی در امور داخلی اين امپراتوري دخالت می كردند؟                             2

ان همراه بود؟                                                                                             ( افول امپراتوري عثمانی هم زمان با كدام دگرگونی هاي اروپايی3

                                                                                                                     ( نخستین استعمارگران اروپايی كه وارد هند شدند، كدام دولت ها بودند؟   4

                                      استعمارگران اروپايی از چه طريقی بخش هايی از سرزمین هند را تصرف كردند؟                                                        ( 5

                                                                             ( بزرگ ترين دستاورد انقالب باشكوه در انگلستان چه بود؟                                       6

متعلق به چه شخصیتی است و انگلیس در اين زمان در كدام مناطق به مستعمراتی  19( طوالنی ترين دوران حكومت انگلیس در قرن 7

                                                                                                                                                   دست يافت؟                                                       

بود؟              ( مردم اياالت متحده در نتیجه چه عواملی براي رسیدن به استقالل وارد جنگ با انگلیس شدند و رهبري آنان با چه كسی 8

                                                ( طبقة سوم) طبقه فقیر( در آستانه انقالب فرانسه عامل سیه روزي خود را چه كسانی می دانستند؟ 9

                                                               و چگونه به قدرت رسید؟ نايل آمدم كدام فرمانده فرانسوي به پیروزهايی 1789( در جنگ كشورهاي اروپايی با فرانسه بعد از انقالب 10

                                                                 ( در انقالب صنعتی كدام نیروها جايگزين نیروي جسمی انسان شدند؟                                                                 11

 ( نتیجة اقدام هاي پتر كبیر براي روسیه چه شد؟12

 دهیدامل به سواالت زير پاسخ ك

                ي عثمانی چه بود؟                                                                                                             ورعلل و سبب اصلی ضعف امپرات(1

                         ن را نام ببريد.                                                                                                              ا( عوامل اصلی ضعف و انحطاط گوركانی2

 سیاسی و اقتصادي دست يافت؟                                                                                                     ( دولت اياالت متحده پس از استقالل چگونه به پیشرفت هاي ارضی ،3

                                          ؟ هر كدام را شرح دهید.                                                  د(جامعه فرانسه در آستانه انقالب به چند طبقه تقسیم می شدن4

                                                                                                                                                   م چه بود؟  1789( علت حمله كشورهاي اروپايی به فرانسه بعد از انقالب 5

                                                                                                   كشورهاي اروپايی بعد از انقالب صنعتی به چه چیزهايی نیاز پیدا كردند؟( 6

                                                                  ( مسائل و مشكالت بزرگی كه به دنبال انقالب صنعتی در اروپا و جهان رخ داد،كدامند؟         7

                                                              ( اقدامات پتر كبیر براي قدرتمند كردن روسیه چه بود؟                                                                           8

 جانشینان پتر براي گسترش روسیه و دستیابی به درياهاي آزاد در كدام مناطق و با كدام كشورها درگیر شدند؟ (9

 



 سیاست و حكومت در عصر قاجار                                   بخش اول (3)درس

   ه هاي صحیح و غلط را مشخص كنیدجمل

                              آقا محمد خان پسر بزرگ محمد حسن خان بود، كه بعد از مرگ پدرش به عنوان گروگان در شیراز بسر می برد. (1

                                                                                                                  آقا محمد خان پسرش به نام فتحعلی شاه تاج گذاري كرد.مرگ از  پس(2

                                                                                                         اداره ايالت آذربايجان با مركزيت شهر تبريز، همواره به عهده ولیعهد بود. در دورة قاجار(3

 یاز تأسیس يك واحد نظامی حرفه اي با عنوان بريگاد قزاق را به روسیه واگذار كرد.مظفرالدين شاه امت (4

 گزينه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسید

 مؤسس و پايه گذار حكومت قاجار الف(

 هاي اروپايیناكام ماندن اين پادشاه قاجار در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی كشورب(  

 پ( به پادشاهی رسیدن  وي با تدابیر میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی 

  كشته شدن اين پادشاه قاجار در آستانه پنجاهمین سالگرد سلطنتش ( ت

 ناصرالدين شاه -1

 لطفعلی خان  -2

 فتحعلی شاه -3

 آقا محمد خان -4

 محمد شاه -5

 پاسخ صحیح را مشخص كنیده اي زير در سئواالت چهار گزين

                                                           ( عاقبت آقا محمد خان قاجار چه شد؟                                                                                            1

                                                                                                                                                          الف( در جنگی با قبیلة رقیب خودشان كشته شد

                                                                                                                                                                   ب( در جنگی با حاكم گرجستان كشته شد   

                                                                                                                                                           پ( در جنگی با لطفعلی خان زند كشته شد  

 . ت( در منطقة قفقاز به دست چند تن از همرانش به قتل رسید

                                                                                                                  كدام گزينه درمورد حكومت فتحعلی شاه نادرست است؟(2

                             الف( پس از مرگ آقامحمد خان، برادرزاده اش باباخان كه به فتحعلی شاه معروف شد،زمام امور را به دست گرفت.                         

                                           ب( سالهاي نخست سلطنت فتحعلی شاه به سركوب شورش هاي داخلی و تحكیم پادشاهی در خاندان قاجار گذشت.         

                                          پ( فتحعلی شاه در حفظ يكپارچگی كشور و سامان دادن به اوضاع داخلی موفق نبود                                                     

  سیاسی كشورهاي اروپايی ناكام ماند.ت( فتحعلی شاه در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ 

 شد؟ ايران خان قائم مقام فراهانی از سوي محمد شاه چه كسی به جاي وي صدراعظمه قتل رسیدن میرزا ابوالقاسم ب( بعد از 3

  میرزا حسین خان سپهساالرت(                     پ( میرزا تقی خان فراهانی                    ب( حاجی میرزا آقاسی                         الف( امیر كبیر    

                                                میرزا حسین خان سپهساالر صدراعظم نوگرا و ترقی خواه مصمم به اجراي كدام گزينه در ايران بود؟ (4

  ت( اصالح امور فرهنگی             پ( جلب سرمايه گذاري خارجی در ايران           ب( اصالح نظام حكومتی نظامی         لف( اصالح تشكیالت ا

مصداق پیدا می كند))در دورة قاجار بر پاية اختیاراتی كه شاه به او می داد، می توانست در در دورة قاجار ( اين متن در مورد چه كسی 5

           و براي وي نامه بنويسید((.                                                                                                    تمام امور كشور اظهار نظر و مداخله كند، به حضور شاه برسد 

 ت( زنان شاه                                              پ( حاكمان اياالت                                    ب( صدراعظم                                     الف( ولیعهد شاه 

                              در دورة قاجار در محاكم عرفی به كدام تخلفات زير رسیدگی نمی كردند؟                                                             ( 6

 ت( عدم پرداخت مالیات                                        پ( سرقت                                     ب( دعواهاي خانوادگی                                الف( شورش    



 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید

                                         د.پايتخت خود قرار دا نخست نواحی شمالی و مركزي ايران را تصرف كرد و ........................ راآقامحمد خان   (1

      . مواجه بود.............دوران سلطنت نسبتا طوالنی فتحعلی شاه ،حكومت قاجار از يك سو با تهاجم ............. و ازسوي ديگر با رقابت . (2

                      .دند......... بو............شاه  ............................... و .......... و ناصرالدين محمد شاهآغازين حكومت  هاي صدراعظمبه ترتیب  (3

                                                                           از انقالب مشروطیت به صورت .................................. بود.پیش ايران تا حكومتی نظام  (4

                                                                                                                    در نظام حكومتی قاجار بعد از شاه،.......................  قرار داشت. (5

                                                   ... بود.....................به رياست ....................پرسابقه ترين و گسترده ترين وزارتخانه در زمان قاجار .... (6

 كردند. محاكم ................. بیشتر به دعاوي حقوقی و مدنی مانند دعواهاي ملكی و خانوادگی رسیدگی میدر عصر قاجار  (7

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید

                                                                                              آقا محمد خان قاجار پس از پیروزي بر چه كسانی به طور رسمی تاج گذاري كرد؟ (1

                                                                                        آقا محمد خان قاجارپس از تاج گذاري با چه انگیزه اي راه خراسان را در پیش گرفت؟ (2

 سال هاي نخست سلطنت فتحعلی شاه قاجار چگونه سپري شد؟ (3

 اسباب دسیسه گري مخالفانش را فراهم آورد؟اقدامات قائم مقام فراهانی  كدام(4

 ت چه بود؟علت وحشت ناصرالدين شاه از انجام اصالحا (5

 شاهان قاجار از چه طريقی به دنبال نفوذ و استحكام سلطنت خود بودند؟ (6

 نظام اداري ايران در اوايل عصر قاجار به چند اداره يا وزارت خانه تقسیم شده بود،نام ببريد.(7

 در عصر قاجار وظايف مستوفیان چه بود؟ (8

 شده بود؟ سازمان قضايی عصر قاجار به چند گونه محاكم تقسیم (9

 علل ناكامی تالش هاي عباس میرزا براي تجديد سازمان و مجهز ساختن ارتش ايران چه بود؟ (10

 دهیدامل به سواالت زير پاسخ ك

 ؟نشودتا از وي در تاريخ ايران به نكويی برده  باعث شده در خور ستايش و كدامشانكدام اقدامات آقا محمد خان قاجار (1

  بنويسید. ات امیر كبیر در دوره ي صدارتش چند مورد را مهمترين اقدام از(2

 از اختیارت مهم شاه در دوره ي قاجاريه چهار مورد را بنويسید. (3

 در دوره قاجاريه حاكمان اياالت و واليات از میان چه كسانی برگزيده می شدند؟ (4

 محاكم عرف و محاكم شرع در دوره ي قاجار چگونه اداره می شدند و چه وظايفی داشتند؟ (5

 وظايف بريگاد قزاق چه بود؟ (6

 ذكر كنید را و نگارة زير ويردر تصنام اشخاص 

         
 ب(الف(                                                                                         



 عصر قاجارسیاست و حكومت دردوم                                                ( بخش 3درس )

   ه هاي صحیح و غلط را مشخص كنیدجمل

                                   نتیجه ي جنگهاي دوره ي اول و دوم ايران با روسیه منجر به انعقاد عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي گرديد. (1

م،موجب توجه بیشتر انگلیس ها به ايران شد.                                                   18در سدة  افغانستانبر انگلستان  سلطة استعماري (2

ر ايران دوام آورد.                                                     ( اتحاد سیاسی و نظامی ايران با فرانسه از زمان فتحعلی شاه تا پیروزي انقالب مشروطه د3

 (كشور عثمانی يكی از مسیرهاي آشنايی ايرانیان با پیشرفت هاي اروپا و تحوالت نظام جهانی بود.4

 گزينه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسید

 فین كنشتاين -1 مطابق اين قرارداد،جدايی مناطقی از سیستان و بلوچستان ايران و ضمیمه شدنش به خاك هندوستان  الف(

 گلستان -2 جدايی افغانستان و هرات از ايران مطابق اين معاهده ، ب( 

 الرومارزنه  -3  مازندراندر درياي  كشتی جنگیايران از داشتن  محروم شدن مطابق اين معاهده، پ( 

 گلداسمیت-4 به اتباع دولت روسیه در ايران  دادن حق مصونیت قضايی )كاپیتوالسیون(مطابق اين معاهده ، ت( 

 تركمانچاي -5 بین ايران و فرانسه در زمان ناپلئون   انعقاد اين عهدنامه ث( 

 پاريس -6 ايران و عثمانی پايان كشمكش ها ي اين قرارداد  مطابقج( 

 ه اي زير پاسخ صحیح را مشخص كنیدسئواالت چهار گزين در         

اي را با هدف آغاز كرد؟                                                                                    سیاست توسعه طلبانه  چه كسیروسیه از زمان دولت ( 1

 ت( نیكالي اول                                                   ت( پتر كبیر                                            ب( الكساندر                                     الف( كاترين كبیر    

                                                                                      با تصرف كدام ايالت توسط دولت روسیه جنگ هاي ايران و روسیه آغاز شد؟( 2

      ت( داغستان                                          پ( گرجستان                                       ب( آذربايجان                                            الف( ارمنستان    

                                                               میلیون تومان به روسیه غرامت پرداخت نمايد؟5كدام عهدنامه مقرر گرديد كه ايران ( مطابق 3

           ت( مجمل                                                      پ( آخال                                    ب( تركمانچاي                                                  الف( گلستان  

                                                                                                                نشد؟ بسته( كدام معاهده بین ايران و انگلیس در دورة قاجاريه 4

       ت( مفصل                                     پ( فین كنشتاين                                            ب( پاريس                                                        الف( مجمل   

                                                                                                                            اد توتون و تنباكو چه بود؟( نام ديگر قرارد5
   ت(  اوزلی                                           پ( گلداسمیت                                             ب( تالبوت                                                  الف( رويتر       

   امتیاز داشت؟اين  ( فتواي كدام مرجع بزرگ شیعه در تحريم مصرف توتون و تنباكو نقش اساسی در لغو 6

 ت( آيت اهلل شیخ فضل اهلل نوري      پ( آيت اهلل میرزا حسن آشتیانی               ب( آيت اهلل حاج مال علی كنی       الف( آيت اهلل میرزاي شیرازي     

                                                                                                                 جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید                                                                

........... و اقتصادي رقابت شديدي را ..............، .........زمان با شكل گیري حكومت قاجار در ايران،قدرت هاي اروپايی به پشتوانة .......(هم 1

                                                                                                                            .براي تسلط بر ديگر كشور ها از جمله ايران آغاز كردند

 آغاز كرد.                                            .............................اي را با هدف ...................................... و ......سیاست توسعه طلبانه  پتر كبیرروسیه از زمان دولت  (2

                     در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار اقدامات حاكم ايالت .............................. باعث شروع جنگ هاي ايران و روسیه شد.  (3



                               ردند.روس ها مناطق وسیعی از سرزمین هاي ايرانی در شرق درياي مازندران تسخیر وعهدنامة .............. بر حكومت قاجار تحمیل ك (4

آنان در ايران و تسلط بر بازار نیمة  ياقتصادگسترش نفوذ  نتیجة آن كهكردند..................ضمیمة ...... روس ها يك قرارداد تجاري را (5

                                                                                                                                                                                شمالی كشور ما بود.

........... نفوذسیاسی و در زمان فتحعلی شاه دولت انگلیس كوشید با اعزام سفیران كار كشته به ايران و امضاي معاهدات ............... و ....(6

                                                     اقتصادي خود را در ايران گسترش دهد.                                                                                           

ا فرمان ......................و ديگر امیران شورشی افغان حمايت كرد.                   انگلستان در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه از حاكم ن (7

 . اشاره كرد. ازمهم ترين امتیازات واگذار شده به اتباع انگلیس در دوره ناصرالدين شاه می توان به امتیازات ................ و ................. (8

                                   نی مردم به ويژه .......................... و ....................... از تسلط بیگانكان بر اقتصاد و منابع تولید كشور شد.( واگذاري امتیازات موجب نگرا9

                                                      ازپاي در آورد.  .......................... رقیب خود يعنی انگلستان را با هجوم به ناپلئون تصمیم گرفت  (10

                                                                              نظامی همواره میان ايران و عثمانی روابط ...................... و ............................... وجود داشت. –( جدا از مواجهة سیاسی 11

 .در اواخر دورة قاجار عثمانی توانست با شعار ............................ بخشی از انديشمندان ايرانی را به سمت خود جلب كند (12

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید

                                                   كدام يك از قدرت هاي اروپايی با هم در ايران به رقابت برخاستند؟ يههم زمان با شكل گیري حكومت قاجار  (1

                                                                                                                         هجوم اروپايی ها به نوعی غافلگیر شدند؟ ردم ايران در دورة قاجار در مقابلچرا زمامداران و م (2

  اقتدار نظامی كدام پادشاهان ايران به سیاست توسعه طلبانه روسیه از زمان پتركبیر رابراي مدتی وادار به عقب نشینی كرد؟             (3

                                                                                              ؟علت پیروزي روس ها بر ايران در جنگ هاي دوره ي اول چه بود (4

                             ازمهم ترين امتیازات اقتصادي و سیاسی كه روس ها در رقابت با انگلستان از ايران گرفتند سه مورد را نام ببريد. (5

                                                                     برآمد؟ سرزمین هاي شرقی ايرانبا چه هدفی در صدد جدايی انگلستان در چه زمانی و  (6

                                                                                معاهده پاريس بین كدام دولت ها به امضا رسید و نتیجه ي آن چه شد؟  (7

                                                                                                                                                         مفاد امتیاز توتون و تنباكو را بنويسید.(8

                                                                                                                         نداشت؟( چرا ناپلئون توان رويارويی مستقیم با انگلیس را 9

                                                                                                                                                                            ( علت استقبال فتحعلی شاه از پیشنهاد ناپلئون براي برقراي رابطه چه بود؟10

                                 ( در عصر قاجار چرا دو كشور مسلمان ايران و عثمانی مجال كمتري براي دشمنی و جدال با يكديگر داشتند؟11

دورة قاجار  كدام عوامل باعث گرديت تا عثمانی بتواند با شعار اتحاد اسالم بخشی از انديشمندان ايرانی را به سمت خود  ( در اواخر12

 جلب كند؟

  دهید املبه سواالت زير پاسخ ك

                                                                      علل سر آغاز جنگ هاي ايران و روسیه در دورة فتحعلی شاه را بنويسید.                                       (1

                                                                                                             عوامل شروع  جنگ هاي ايران وروسیه در دوره دوم كدامند؟( 2

                                                                            ومت فتحعلی شاه از روسیه در جنگ هاي دوره اول و دوم شكست خورد؟(چرا ايران در زمان حك3

                                                                                            (مهم ترين مفاد قراردادهاي گلستان و تركمانچاي چه بود؟                                                                   4

                                                                                                    ( مفاد امتیاز رويتر چه بود؟                                                                                                  5

                                                  ( چرا اتحاد سیاسی و نظامی ايران با فرانسه در دورة فتحعلی شاه دوام زيادي نیاورد؟                                              6

اه و محمد شاه چه عواملی باعث بروز تنش هايی میان ايران و عثمانی شد؟                                                           (در زمان فتحعلی ش7

عدم موفقیت اين اقدامات  داليلچرا در دوران قاجار تالش شد با كشور هايی مانند آمريكا،ايتالیا،بلژيك و اتريش روابط برقرار شود؟ (8

  چه بود؟

 



 (                                         اوضاع اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی عصر قاجار4درس )

   جمله هاي صحیح و غلط را مشخص كنید

 افراد ايل با وجودكارهايی كه براي رهبران خود انجام می دادند، وضعیتشان با روستايیان فرقی نداشتند. در عصر قاجار  -1

 قاجار كاالهاي اروپايی به ويژه محصوالت صنعتی انگلستان ،صدمة شديدي به صنايع ايران واردآورد.در عصر  -2

 نخستین مدرسه هاي جديد را مسیونر هاي اروپايی در ايران تأسیس كردند. -3

   حمد شاه ساخته شد.واقع در مجموعة كاخ گلستان است كه به دستور م از بناهاي معروف تهران در عصر قاجار كاخ شمس العماره -4

 گزينه ي صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوي هر سوال بنويسید

    شخصیت هاي فرهنگی عصر قاجار و از مؤسسین مدارس ابتدايی جديدالف(از 

 از فالسفه عصر قاجار و مؤسس حوزه فلسفی تهرانب(  

 از نقاشان بزرگ عصر قاجار پ( 

 در محل دارالفنون تهران سازندة تاالر نمايشت( 

 میرزا علی اكبر خان مزين الدوله -1

 محمد غفاري معروف به كمال الملك -2

 میرزا حسن رشديه -3

 مال عبداهلل زنوزي -4

 حاج مال هادي سبزواري -5

 ه اي زير پاسخ صحیح را مشخص كنیددر سئواالت چهار گزين

 .يكی از منابع تأمین نیروهاي نظامی حكومت قاجاربودند ،از گزينه هاي زير همواره به عنوان نیروهاي مسلح در مواقع جنگ كدام يك(1

 رالفنون دا صیل كرده شهري درالف( روستايیان                         ب( ايالت و عشاير              پ( نیروي بريگاد قزاق                        ت( جوانان تح

                                       كدام قشر از افراد جامعه در مقطعی از تاريخ معاصر ايران در برابر قدرت هاي خارجی ايستادگی كردند؟ (2

 ت(سیاستمداران                                            پ( ايالت و عشاير                                    ب( نظامیان                                            ( روحانیونالف

                                                                                                                     ريشه در آيین هاي باستانی داشت؟ از میان هنرهاي زير كدام يك ،(3

 ت( نمايش كمدي                                                         پ( تئاتر                                           ب( تعزيه                                          الف( نقاشی    

                                                                                                                                       جاهاي خالی را با كلمات مناسب كامل كنید                                                            

          د......... داشتنجامعه ايران در دورة قاجار شامل اقوام و گروه هاي گوناگونی می شد كه سه شیوة ................. و .................... و......... (1

                               .روحانیون به سبب نظارت بر ................................ و دريافت ......................... از نظر مالی مستقل از حكومت بودند (2

                                                                              شیوة تولید خرده كااليی دولتی و خصوصی ويژه اقتصاد ......................... بود. (3

.   در دورة سلطنت .................... با ورود محصوالت جديد كشاورزي از اروپا به ايران، تحولی عظیم در شیوة تغذية ايرانیان ايجاد شد (4

             در عصر قاجار تولید ............................. و صادرات آن به كشورهاي جهان، به ويژه اروپا و آمريكا رشد چشمگیري پیدا كرد.    (5

              شد.                  در زمان قاجاريه در مدرسه هاي قديم و حوزه هاي علمیه علوم ..................... و ..................... تعلیم داده می (6

             گل سرسبد مدرسه هاي جديد در ايران عصر قاجار ................................ بود كه به همت امیر كبیر در تهران ساخته شد.        (7

 ه زبان فارسی نوشت.                                                    (حاج مال هادي سبزواري كتاب ................... به درخواست ناصرالدين شاه قاجار ب8

                                             در دوره قاجار يكی از مكان هاي اجراي تعزيه در تهران .............................. بود.                                       (9

ي قاجار بسیاري از معماران با استفاده از برخی عناصر معماري فرنگی و تلفیق آن با معماري ايرانی، سبكی از معماري را به در دوره  (10

 وجود آوردند كه  اين بناها اصطالحا به .................................. معروف شدند.

 



 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهید


