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) 15   -10(                                . درصد ايرانيان در شهرها زندگي مي كردند ............... تا ............. در دوره صفويه حدود  *-

 )صنايع(                         . ايران نيز شكوفا و پر رونق بودند ....................... در عصر صفوي نه تنها كشاورزي و دامداري بلكه  *-
 )بافندگي(     يكي از صنايع پر رونق ايران در دوره صفوي بود كه با صنعت نساجي اروپا رقابت مي كرد .................... صنعت  *-

) شاه عباس اول(                        .براي گسترش تجارت كوشش بسيار كردند ............................ شاهان صفوي به خصوص  *-

 )قيصريه ي اصفهان(                                                    .بود ..................................... با شكوه ترين بازارها در عصر صفوي  ، بازار  يكي از *-
 )عوارضي  (             . بود كه از كاروان هاي تجاري گرفته مي شد ............................... يكي از منابع درآمد حكومت صفوي ،  *-

 ) شاه عباس اول(  .براي گسترش تجارت خارجي به شركت هاي اروپايي اجازه داد تا فعاليت كنند ................. شاهان صفوي مخصوصاً  *-

 )شاه عباس اول  –ابريشم ( .        قرار داشت .................... كه پر سودترين كاالي صادراتي بود در انحصار ................... صادرات  *-

افغان ها توان . ايران گرفتار تجزيه و تفرقه شد  ؟تسلط افغان ها و قتل شاه سلطان حسين ، ايران گرفتار چه بحران هايي شد با  -1
روسيه و عثماني نيز با استفاده از آشفتگي اوضاع . به همين دليل در گوشه و كشور مدعياني سر براوردند . حكومت بر سراسر ايران را نداشتند 

 .، قسمت هايي از شمال و غرب ايران را اشغال كردند 

براي نجات ايران به يكي از شاهزادگان . نادر سرداري از ايل افشار بود  ؟ نادر كه بود و چگونه سلسله ي افشاريه را پايه گذاري كرد -2
نارد پس از اين . كوب و تارومار كرد و سپس نيروهاي روسيه و عثماني را از ايران بيرون راند او نخست افغان ها را سر. صفوي پيوست 

 . بدين ترتيب سلسله افشاريه پايه گذاري شد . پيروزي ها ، خاندان صفوي را كنار زد و بر تخت شاهي نشست 

شورش  دشاهي نادر به نبرد با بيگانگان و فرو نشاندن بيشتر دوره ي دوازده ساله ي پا؟  بيشتر دوره ي پادشاهي نادر چگونه گذشت -3
 . هاي داخلي گذشت 

نادرشاه در تعقيب گروهي از افغان هاي شورشي كه به هندوستان گريخته بودند ، به ان كشور ؟   چرا نادر به هندوستان لشكر كشيد  -4
 . او تا دهلي پيش رفت و با غنيمت هاي بسيار به كشور بازگشت . لشكر كشيد 

. ر دشمنان دفاع كند تا بتواند از استقالل و تماميت سرزمين خود در براب ؟چرا نادر شاه كوشيد ايران را يكپارچه و قدرتمند كند  -5
وي از موقعيت حساس خليج فارس و اهميت نيروي دريايي آگاه بود ، از اين رو براي تأسيس نيروي دريايي ايران در خليج فارس كارهايي 

 . انجام داد اما اين كارها با مرگ او متوقف شد 
نافرماني ها و شورش ها ي پياپي در سال هاي   ؟ چرا نادر در اواخر عمر به رفتارهاي خشونت آميز و بي رحمانه روي آورد  -6

 . او نسبت به اطرافيان و سرداران خود بدگمان شد . پاياني حكومت نادر ، تأثير روحي و رواني نا مطلوبي  بر او گذاشت 
ايران بار ديگر به صحنه ب جنگ حاكمان محلي و سران ايل ها تبديل شد و نا آرامي و آشوب  ؟ پس از قتل نادر اوضاع ايران چگونه شد -7

  . از قلمرو پهناوري هم كه نادرشاه بر ان فرمان مي راند ، فقط خراسان در اختيار شاهرخ نوه ي او باقي ماند . سراسر كشور را فرا گرفت 

ماليمت و مهرباني با مردم رفتار مي كرد ، به صلح ، آسايش و آرامش عمومي اهميت  او با شيوه ي حكومتي كريم خان زند چگونه بود؟ -8
 . مي داد و مي كوشيد با استفاده از شيوه هاي مسالمت آميز ، از بروز نا امني و شورش هاي داخلي جلوگيري كند 

بي  در سراسر كشور به وجود آمد و در نتيجه در اين دوران ُثبات  وآرامش نس ؟ اوضاع كشور در دوران كريم خان زند چگونه بود -9
 . اوضاع اجتماعي و اقتصادي بهتر شد 

 . ارگ كريم خان   حمام وكيل -   –مسجد وكيل   –بازار وكيل   ؟  بناهاي مهم دوره زنديه را نام ببريد -10

رئيس اين ايل پس از كشته شدن نادرشاه مدعي حكومت ايران شد اما از كريم خان زند شكست   ؟ عاقبت رئيس ايل قاجار چه شد -11
 . خورد و به قتل رسيد 
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. پسر رئيس ايل قاجار بود ، پس از مرگ كريم خان تالش براي رسيدن به حكومت را آغاز كرد  ؟ و چه كرد آقا محمد خان كه بود  -12
همچنين مردم كرمان را به دليل پناه دادن . او پس از مدتي جنگ و گريز ، لطفعلي خان ، آخرين فرمانرواي زنديه را شكست داد و به قتل رساند 

 . به لطفعلي خان ، بي رحمانه مجازات كرد 

آقا محمد خان با لشكركشي هاي پياپي بر سراسر ايران   ؟آقا محمد خان چگونه صاحب حكومت مركزي نسبتاً نيرومندي شد -13
. يگر يكپارچگي سرزمين خود را به دست آورد ددر نتيجه ي تالش هاي سياسي و نظامي او ، ايران بار. مسلط شد و حكومت قاجار را بنيان گذاشت 

هرسه باجنگ به قدرت رسيدند  ؟رسيدن سلسله هاي افشاريه و زنديه و قاجاريه چه شباهتي به هم دارند شيوه ي به قدرت -14
تقريبا سيطره ي يك قبيله بر كل كشور ... هرسه. هر سه زماني به قدرت رسيدند كه ناآرامي ايجاد شده بود هرسه ساختار ايلياتي داشتند -

   .حكومت هاي كم دوامي بودند   هرسه  .باعث يكپارچگي كشور و ايجاد حكومت نيرومند در كشور شدندقاجارهر سه باعث ...زند...افشار...بود
 .فرانسه  –انگلستان  –روسيه   ؟دوره ي حكومت فتحعلي شاه همزمان با آغاز نفوذ و دخالت كدام كشورها در ايران بود -15

يكي از داليل عمده ي ؟  اوضاع كشورهاي اروپايي تغيير كرده بودچرا در فاصله ي سقوط صفويه تا روي كار امدن قاجاريه  -16
 .اين تغيير ، انقالب صنعتي بود كه از انگلستان آغاز شد و در ديگر كشورها ي اروپايي گسترش يافت  

 

وي انسان و در نتيجه ي اين انقالب ، نيروي ماشين و ابزارهاي صنعتي جاي نير ؟ نتايجي به دنبال داشتانقالب صنعتي چه  -17
انقالب صنعتي موجب شكوفايي اقتصادي و افزايش قدرت . از اين رو سرعت و ميزان توليد افزايش يافت  . ابزارهاي دستي را در توليد گرفت 

 .  نظامي و سياسي كشورهاي اروپايي شد و توجه آنها را به سوي كشورهايي كه مواد اوليه يا بازار مصرف مناسبي داشتند ، جلب كرد 
 

 .رسيدن به آب هاي آزاد و گرم خليج فارس و اقيانوس هند   ؟يكي از اهداف استعماري دولت روسيه چه بود -18
 

 در زمان فتحعلي شاه روسيه با ارتشي مجهز به سالح هاي جديد ؟  جنگ بين ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه را توضيح دهيد -19
سپاه ايران كه از جنگاوران ايل هاي مختلف تشكيل شده بود با سالح هاي ابتدايي . ايراندر قفقاز حمله كرد تازه به قلمرو و آشنا با فنون جنگي 

 .روسيه پيروز شد  ،  سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر ، با وجود دالوري نيروهاي ايراني. به مقابله با نيروهاي متجاوز روس پرداخت 
 
 

به موجب اين عهدنامه ، ايالت هاي   –بين ايران و روسيه    ؟ولت هايي بسته شد و موارد آن چه بودعهدنامه ي گلستان بين چه د -20
 . گرجستان  و داغستان و شهرهاي باكو و گنجه از حاكميت ايران خارج شد و تحت حاكميت روسيه قرار گرفتند 

 

ايران كه از عهدنامه ي گلستان ناخشنود بودند ، با فتواي علما مردم   ؟ پس از انعقاد عهدنامه ي گلستان مردم ايران چه كردند -21
سپاه ايران كه از جنگاوران ايل ها و نيروهاي داوطلب مردمي تشكيل شده بود به سرعت  .براي آزاد كردن سرزمين هاي اشغالي بسيج شدند 

 .وايران را  شكست داد روسيه با تمام قوا و تجهيزات خود وارد جنگ شد . مناطق اشغال شده را آزاد كرد 
 

اين بود كه نگذارد كشورهاي رقيب از طريق   ؟يكي از هدف هاي اصلي انگلستان از برقراري ارتباط با حكومت قاجار چه بود  -22
 .ايران به هندوستان دسترسي پيدا كنند 

حكومت قاجار تعهد  ؟ به هم داشتندطرفين چه تعهداتي نسبت بين ايران و انگلستان فتحعلي شاه  دوره  يدر عهد نامه ها -23
در عوض انگليسي ها نيز متعهد شدند كه در صورت حمله ي . كرد كه به هيچ كشوري اجازه ندهد از خاك ايران به هندوستان لشكركشي كند 

 . كشورهاي ديگر به ايران به حكومت قاجار كمك هاي مالي و نظامي كنند 

با لشكركشي به خليج فارس و حمله به جزاير و بنادر ايران ، حكومت ؟   لدين شاه چه كردانگلستان در دوران محمدشاه و ناصرا -24
 . قاجار را مجبور كرد كه به جدايي افغانستان از ايران رضايت دهد 

وادار كردند كه با جدايي قسمت شرقي سيستان و بلوچستان از  ؟ انگليسي ها ناصرالدين شاه را وادار به انجام چه كاري كردند -25
 . عالوه بر اينها تعدادي از جزاير ايراني خليج فارس را اشغال و به پايگاه نظامي خود تبديل كردند . ايران موافقت كند 

چون هندمستعمره ؟  هدف دولت انگلستان از جدا كردن افغانستان و بخش شرقي سيستان و بلوچستان از ايران چه بود -26

د بلوچستان به عنوان كمربند دفاعي جنوب غربي هن همچنين سيستان و   انگليس بودوازطريق افغانستان مي خواست به هندراه پيداكند
. محسوب مي شد 
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 ) نماينده مردم وكيل الرعايا-(   . را براي خود برگزيد ............................ يعني .................... كريم خان به جاي عنوان شاه ، لقب *-
 )كريم خان(        .                                از ايل زنديه سلسله ي زنديه را بنيان گذاشت ................. پس از نادر سرانجام  *-
 )سي سال(  .                                                               طول كشيد ..........................  دوران فرمانروايي كريم خان  *-
 )  شيراز(                                                                                           .بود .................................. پايتخت زنديه شهر  *-

 )ترك تبار(     .                                                             ايران بودند .............................. ايل قاجار يكي از ايل هاي  *-  

 )فتحعلي شاه(  .به قدرت رسيد ...................... پس از آنكه آقا محمد خان به دست خدمتكارانش كشته شد ، برادرزاده ي او ،  *-
 )پِتر  (          .       به كشوري قدرتمند و استعمارگر تبديل شد ..................... روسيه در نتيجه ي برنامه ها و فعاليت هاي  *-
 )چايتركمان (         .را كه ننگين تر از قرارداد گلستان بود به ايران تحميل كرد ................ روسيه با شكست سپاه ايران عهدنامه ي  *-

  )هندوستان(                                                 . بود ...................... در اوايل دوره قاجار ، مهم ترين مستعمره انگلستان  *-
 )ناصرالدين شاه(   ن موافقت كند را وادار كردند كه با جدايي قسمت شرقي سيستان و بلوچستان از ايرا.......................... انگليسي ها  *-

 

ايرانيان را متوجه پيشرفت هاي ؟  اي داشت در دوره قاجار  چه نتيجهشكست هاي نظامي و سياسي از روسيه و انگلستان  -1
 . علمي و صنعتي كشورهاي اروپايي كرد 

زيرا  او به خوبي تفاوت سپاه ايران  را با ارتش روسيه كه آموزش ديده  و ؟ چرا عباس ميرزا به فكر نوسازي و اصالح كشور افتاد -2

همچنيم متوجه شد كه با وجود تعداد زياد سپاهيان ايران  و . مجهز به سالح هاي جديد بود ، تشخيص داد و به اهميت صنايع نظامي پي برد 
 .ي نظامي پيروز شدند دالوري و فداكاري آنها ، روس ها به دليل برخورداري از دانش و تجهيزات پيشرفته 

فرستادن افرادي به انگلستان براي فراگيري  -1؟ )اقدامات عباس ميرزا (كارهايي انجام داد؟  عباس ميرزا براي پيشرفت ايران چه -3
.براي آگاهي از اوضاع كشورهاي اروپايي ، دستور داد كتاب هايي را درموضوع تاريخ آن كشور ها به فارسي ترجمه كنند -2علوم و فنون جديد  

مشكالت بزرگي از قبيل شورش در ايالت ها ، دخالت   ؟  با چه مشكالتي روبه رو بوددر زمان صدراعظمي اميركبيرحكومت قاجار   -4
 .هاي خارجي ، بي نظمي و اختالل امور كشوري و لشكري  و خالي بودن خزانه 

اداري و  براي نوسازي و كارآمدي تشكيالت حكومتي و مبارزه با مفاسد  ؟  انگيزه و اهداف اميركبير از اقدامات اصالحي چه بود  -6
 . او در سياست خارجي درصدد قطع نفوذ و دخالت هاي روسيه و انگلستان در ايران بود  .اقتصادي 

بنابراين . وي فرستادن دانشجو را به اروپا كافي نمي دانست  –تأسيس مدرسه دارالفنون   را توضيح دهيداميركبير  ممهم ترين اقدا -5
. تصميم گرفت مدرسه اي به سبك اروپايي در ايران تأسيس كند تا تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را در داخل كشور بياموزند 

   .ه دارالفنون استخدام شوند همچنين دستور داد معلماني از كشورهايي جز روسيه و انگليس براي تدريس در مدرس

براي . تا تعداد بيشتري از ايرانيان علوم و فنون جديد را در داخل كشور بياموزند؟  چرا اميركبير مدرسه دارالفنون را تأسيس كرد -6
.حفظ استقالل كشورتا پاي بيگانگان به راحتي به كشور باز نشود 

 

. ايجاد مدرسه هاي جديد بود  ؟  اروپايي در دوره قاجاريه چه بوديكي از نتايج آشنايي ايرانيان با تمدن  -7
 

در دوره قاجار افرادي پيش گام تأسيس مدرسه   ؟ گسترش مدرسه هاي جديد به سبك اروپايي در دوره قاجار را توضيح دهيد  -8
ها هايي به سبك اروپايي در ايران شدند ، از جمله ميرزا حسن رشديه كه در بيروت و استانبول با اين نوع آموزشگاه ها و شيوه ي فعاليت آن

  . كرد او در زادگاهش تبريز و شهرهاي مشهد ، تهران و قم چندين مدرسه ي جديد تأسيس . آشنا شده بود 
 

در دوره ناصرالدين شاه روسيه و انگلستان به امتيازهاي   ؟  نفوذ اقتصادي روسيه و انگلستان در دوره ي قاجار را توضيح دهيد -9
شركت هاي بازرگاني . صنعت و بازرگاني كشور ما با واگذاري اين امتياز ها آسيب هاي فراواني ديد .اقتصادي مهمي در ايران دست يافتند 

اين شركت هامعموالً كاالهاي اروپايي را بدون . خارجي در بيشتر شهرهاي ايران شعبه هايي تأسيس كردند و به خريد و فروش مشغول شدند 
 .به همين دليل توليدات داخلي قادر به رقابت باآنها نبود . پرداخت حقوق گمركي و يا با حقوق گمركي بسيار ناچيزي وارد كشور مي شدند 
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)در جست و جوي پيشرفت و رهايي از سلطه خارجي(  12درس   


