
 

 

 13درس 

 و ميل اساس بر و است برخوردار فراواني اهتيارات و قدرت از پادشاه ، آن در كه است حكومتي است؟ حكومتي نوع چه استبدادي پادشاهي نظام -1

 . دارد را قانون حكم پادشاه خواست و نيست قانوني هيچ تابع كشور ي اداره ، ديگر عبارت به. كند مي حكومت خود ي اراده

 ي اداره و شود مي محدود قانون اساس بر پادشاه اختيارات و قدرت آن در كه است حكومت از نوعي است؟ حكومتي چه مشروطه ادشاهيپ نظام -2

 . گيرد مي قرار( دولت) وزيران هئيت و شورا مجلس مانند نهادهايي اختيار در كشور

 ؟ بنويسيد را مشروطه انقالب اقتصادي و سياسي هاي زمينه -3

 .  شدند جدا ما كشور خاك از پهناوري هاي سرزمين ، انگلستان و روسيه برابر در قاجار حكومت ماندگي عقب دليل به 

 ، شد كشور اقتصادي ثروت منابع بر بيگانگان تسلط باعث كه اين بر عالوه ها روس و ها انگليسي به بسيار هاي امتياز واگذاري ، ديگر سوي از

 . داد گسترش كشور سراسر در را بيكاري و كرد وارد ايران بازرگاني و يكشاورز ، صنعت به شديدي ي ضربه

 و مسائل اين اصلي علت را قاجار حكومت كفايتي بي و ضعف ايران مردم.  افزود عمومي فقر شدت بر نيز مالياتي مأموران رحمي بي و گيري سخت

 . دانستند مي مشكالت

 ؟ شوند مي تقسيم دسته چند هب مشروطه انقالب فرهنگي و فكري هاي زمينه  -4

 خارجي هاي زمينه -2 داخلي هاي زمينه -1 دسته دو به

 فرا عدالت برقراري براي تالش و ظلم با مبارزه به را مردم شيعه مذهب و اسالم دين هاي آموزه ؟ بنويسيد را مشروطه انقالب داخلي هاي زمينه  -5

 . بايستد عدالتي بي و ظلم برابر در كه بودند آماده همواره ، كربال ي واقعه و( ع) حسين امام يامق از گرفتن درس با ايران مسلمان مردم.  خواند مي

 . فرانسه كبير انقالب دادن رخ -2 اروپا جديد تمدن دستاوردهاي و افكار با ايرانيان آشنايي -1 ؟ بنويسيد را مشروطه انقالب خارجي هاي زمينه -6

 اروپا سراسر در را مشروطه حكومت و خواهي آزادي ي انديشه انقالب اين ؟ داشت مشروطه انقالب وقوع بر ريتأثي چه فرانسه كبير انقالب -7

 نظام متوجه ، . بودند اروپايي كشورهاي پيشرفت و ايران ماندگي عقب داليل جوي و جست در كنجكاوي با كه ايرانيان از اي عده.  داد گسترش

 مسير در تواند مي مشروطه حكومت داشتن با نيز ايران كه رسيدند نتيجه اين به سرانجام آنان.  شدند هاكشور آن در قانونمند حكومت مشروطه

 . گيرد قرار ترقي و پيشرفت

 با را مردم ، بودند دارالفنون ي مدرسه و اروپا كردگان تحصيل اغلب آنها ؟ بود چه مشروطه انقالب در آنها نقش و بودند؟ كساني چه روشنفكران -8

 . كردند آشنا استبدادي معايب و( مشروطه حكومت)قانون حكومت حاسنم

 ؟ كرد چندان دو خارجي ي سلطه و استبداد با مبارزه براي را مردم ي اراده و انگيزه عواملي چه  -9

 . كرماني رضا ميرزا دست به شاه ناصرالدين قتل 2- تنباكو نهضت موفقيت -1 

 و حكومت مأموران ستمگري و استفاده سوء او پادشاهي ي دوره در؟ افزود مردم نارضايتي و خشم بر شاه مظفرالدين حكومت دوران چرا -10

 . افزود مردم نارضايتي و خشم بر و يافت ادامه كشور امور در بيگانگان دخالت

  دامند؟ك بودند مردم نفع به تغييراتي ايجاد فكر به خواهان آزادي از انجمني تشكيل با كه روحاني رهبران  -11

 . بهبهاني عبداهلل سيد اهلل آيت و طباطبايي محمد سيد اهلل آيت

 الدوله عين.  بود بازرگانان بستن چوب به ماجراي ؟ دهيد چيست؟توضيح بخشيد سرعت را مشروطيت انقالب بروز كه حوادثي ترين مهم از يكي  -12

 به.  بست چوب به قند شدن گران ي بهانه به را بازرگانان از تعدادي ، ها تراضاع گسترش از جلوگيري و مخالفان ترساندن براي مستبد، صدراعظم ،

 شاه حرم در و كردند مهاجرت ري به تهران از اعتراض ي نشانه به طباطبايي اهلل آيت رهبري به علما از گروهي و شد بسته بازار ، واقعه اين دنبال

 . نشستند بست.  عبدالعظيم



 

 

 . بود مردم هاي شكايت به رسيدگي براي خانه عدالت ؟تأسيسبود چه عبدالعظيم حضرت حرم در عترضينم ي خواسته ترين مهم  -13

 بود؟ چه ي معترضان خواسته جمله از كردند؟ چه مردم و علما ، نكرد عمل عبدالعظيم حرم مهاجران هاي خواسته به قاجار حكومت وقتي  -14

 علما از تعدادي نتيجه در و رسيد شهادت به عبدالحميد سيد نام به جواني ي طلبه ها اعتراض اين جريان در.  شد شروع دوباره مردمي هاي اعتراض

.  نشستند بست.  انگلستان سفارت در قاجار حكومت به اعتراض در تهران مردم از تعدادي زمان هم.  كردند مهاجرت قم به اعتراض ي نشانه به بار اين

 . بود شورا مجلس تشكيل و خانه دالتع تأسيس ، معترضان ي خواسته جمله از

  كنيد؟ بيان را مشروطيت انقالب موفقيت عوامل از مورد دو -15

  شيعه مذهب و اسالم دين هاي آموزه( الف

 ها گروه ساير ركنار د روشنفكران و علما حضور( ب

 اروپا جديد تمدن دستاوردهاي و افكار با ايرانيان آشنايي( ج 

  ؟ داشتند موثري نقش مشروطيت انقالب در اجتماعي ايقشره يا ها گروه چه -16

 . كارگران و وران پيشه ، جار.  تُ ، روشنفكران ، بازرگانان ، روحانيون مانند مختلف اجتماعي قشرهاي و ها گروه

 ؟ بنويسيد را مشروطه حكومت مشكالت و موانع -17

 . اول جهاني جنگ وقوع -4 خارجي هاي دخالت افزايش 3- خواهان طهمشرو ميان دستگي دو و اختالف -2 مستبدان دشمني و مخالفت -1 

 گرفت؟ شكل هدفي با مشروطيت انقالب -18

 . گرفت شكل خارجي ي سلطه و داخلي استبداد چنگ از كشور كردن رها و قانون حكومت برقراري هدف با 

 پشتيباني با او.  بود مستبد پادشاهي او جانشين شاه علي محمد كرد؟ چه و شد؟ او جانشين كسي چه شاه مظفرالدين از پس -19

 . كند برقرار دوباره را استبدادي پادشاهي نظام و سازد نابود را مشروطه نوپاي حكومت گرفت تصميم ، داخلي مستبدان حمايت و روسيه دولت

 باقرخان و ستارخان رهبري به درتبريز خواه وطهمشر مجاهدان شد؟ چه آن نتيجه ؟ پرداختند شاه علي محمد اقدامات با مخالفت به كساني چه -20

 طرف.  كردند دعوت مستبد شاه برابر در مقاوت به را آنان نيز نجف خواه مشروطه علماي.  خاستند پا به شاه علي محمد استبدادي حكومت برابر در

 شاه محمدعلي ، تهران فتح از پس انها.  شدند پايتخت اهير و گرفتند روحيه ، تبريز مردم ايستادگي ي مشاهده با اصفهان و گيالن در مشروطه داران

 . برگزيدند او جانشيني به را ميرزا احمد ، خردسالش پسر و كردند بركنار را

 به ، اند گرفته دست به را انقالب رهبري كه افرادي بود معتقد وي ؟پرداخت مخالفت به شوطه ر م انقالب با نوري اهلل فضل شيخ اهلل آيت چرا -21

 تقليد در كه بودند روشنفكران از برخي او منظور.  دهند گسترش ايران در را اروپايي كشورهاي فرهنگ و افكار خواهند مي و ندارند اعتقادي اسالم

 . كردند مي روي زياده ازاروپاييان

 به را شيخ طلبي فرصت با ، شاه محمدعلي بركناري از بعد خواهان مشروطه از برخي رسيد؟ شهادت به كساني چه توسط نوري اهلل فضل شيخ -22 

 موجب و داشت ايران اوضاع بر نامطلوبي تأثير ، پايتخت معروف مجتهد شهادت. رساندند شهادت به و كردند محاكمه مشروطه نظام با مخالفت اتهام

 . شد كشور داخل در بيشتر دشمني و اختالف

 به گرفتند تصميم ، متحدانش و آلمان روزافزون قدرت با مقابله براي روسيه و نگلستانا شد؟ بسته چرا و كشورهايي چه بين 1907 قرارداد  -23

 تقسيم خود ميان را ايران 1907 قرارداد طي كشور دو اين دليل همين به.  كنند همكاري يكديگر با ، رقابت جاي به و دهند پايان خود هاي اختالف

 . كردند

 . كنند تقسيم خود بين را ايران گرفتن تصميم گرفتند؟ ايران باره در تصميمي چه 1907 داد قرار در انگلستان و روسيه -24

 . متحدانش و آلمان افزون روز قدرت با مقابله براي خود اختالفات گذاشتن كنار بود؟ چه 1907 قرارداد امضاي از روسيه و انگلستان هدف -25



 

 

     مجلس و دولت كه داد نمي اجازه و. كرد مي مداخله ايران داخلي امور در آسوده خيالي با روسيه داشت؟ ايران براي نتايجي چه 1907 قرارداد -26

 و كشتند را خواهان مشروطه از تعدادي تبريز در آنها.  شدند ايران خاك وارد روسيه نيروهاي ، اين بر عالوه.  دهند سروسامان را كشور ي آشفته اواضع

 . بستند ولهگل به را( ع)رضا امام حرم نيز مشهد در

 ودر بودند معروف متحدين به كه مجارستان و اتريش ، ايتاليا ، آلمان كشورهاي بودند؟ كشورهايي چه متفقين و متحدين اول جهاني جنگ در -27

 . پيوست متفقين به نيز آمريكا ، جنگ اواخر در.  شدند مشهور متفقين به كه بودند فرنسه و روسيه ، انگلستان ديگر سوي

 ، انگلستان اما كرد اعالم را خود كامل طرفي بي اول جهاني جنگ ابتداي در ايران دولت بود؟ چه ايران دولت موضع اول جهاني جنگ در -28

 و روسيه يروهاين نبرد ي صحنه ايران مناطق برخي آن از پس.  كردند ايران وارد را خود نيروهاي و گرفتند ناديده را طرفي بي اين عثماني و روسيه

 . شد عثماني قواي با لستانانگ

 ايران اوضاع بيشتر اشفتگي و ثباتي بي موجب اول جهاني جنگ كنيد؟ بيان را ايران در اول جهاني جنگ اجتماعي و سياسي پيامدهاي و آثار -29

 دست از كشور امور بر را خود تسلط و رسيد درماندگي و ضعف نهايت به مركزي دولت ، نظامي هاي درگيري و اشغالگر نيروهاي حضور دليل به.  شد

 مانند بزرگي هاي مصيبت و بال دچار ايرانيان.  رفت بين از مردم اسايش و امنيت و يافت گسترش مركزي دولت فرمان از سرپيچي و نافرماني.  داد

 . دادند دست از را خود جان زيادي افراد و شدند واگيردار هاي بيماري شيوع و گرسنگي ، فقر ، قحطي

 . است جنگ برتر قدرت آلمان ميكرد فكر چون ؟ داشتند گرايش متحدانش و آلمان به اول جهاني رجنگ د ايران مردم چرا شما نظر هب  -30

 (شاه مظفرالدين - اجتماعي - سياسي. )  داد رخ ايران در...........  حكومت دوره در كه بود...............  جنبشي مشروطيت انقالب -*

 ( قاجار. )  داد رخ ايران در..............................  حكومت تأسيس با همزمان فرانسه كبير انقالب -*

 ( روشنفكران - علما. )  داشتند عهده بر......................  و.................... را مشروطيت انقالب رهبري -*

 (شاه مظفرالدين. ) كرد صادر را مشروطه فرمان ش 1285 مرداد 14 در................................  سرانجام -*

 (شاه محمدعلي. ) گرديد منحل و شد بسته توپ به مجلس..............................  دستور به -*

 (باقرخان – ستارخان. ) خاستند پا به شاه علي محمد استبدادي حكومت برابر در..................  و.............. رهبري به درتبريز خواه مشروطه مجاهدان -*

 ( متفقين – 4. )  رسيد پايان به....................  پيروزي با سال..............  از پس اول جهاني جنگ -*

  (دلواري سعليرئي. )  آوردند وارد اشغالگران به سنگيني ي ضربه خويش جان ايثار با.....................  فرماندهي به تنگستاني دليرمردان -*


