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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 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده   – متوسطه اول نهم  -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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در دوره ناصرالدين شاه ، يك نفر انگليسي به نام تالبوت با   ؟ را توضيح دهيد ) امتياز انحصاري توتون و تنباكو(از تالبوتامتي -10
در آن زمان توتون و تنباكو از عمده . پرداخت رشوه به درباريان ، امتياز انحصاري توتون و تنباكوي ايران را به مدت پنجاه سال به دست آورد 

بر اساس اين امتياز ، ايرانيان نمي توانستند محصول توتون و تنباكوي خود را به كسي غير از تالبوت . ت كشاورزي ايران بود ترين محصوال
ليره ي انگليس به همراه يك چهارم سود ساالنه ي خود را به حكومت ايران  15000در مقابل تالبئت نيز تعهد كرده بود كه هرسال . بفروشند 

 . پرداخت كند 

قيام عليه استبداد داخلي  اعتراض به واگذاري امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان و ؟    دليل اصلي شكل گيري نهضت تنباكو چه بود -11
 . و استعمار خارجي

از نظر اجتماعي اين نهضت نخستين حركت جدي مردم ؟    موفقيت نهضت تنباكو از نظر سياسي و اجتماعي چه اهميتي داشت -12
حس اعتماد به نفس و روحيه ي مقاومت و  :از نظر سياسي. بود براي رهايي از نفوذ و سلطه خارجي و ايستادگي در برابر ستم داخلي  ايران 

استعمار گران به  صحنه رو با تبعيت از مرجعي خارجيمردم شهامت حضور در .به حكومت فهماند كه مردم بيدارند. مبارزه را در مردم تقويت كرد 
 .ع و نفوذ آنه در مردم حتي بيشتر از حاكمان پي بردندنقش مراج

ناصر الدين شاه به خواسته ي مخالفان اعتنايي نكرد و آيت اهللا ميرزا حسن شيرازي مرجع تقليد  امتياز تالبوت چگونه لغو شد؟  -13
اركنان كاخ ناصرالدين شاه ، قليان ها را اين حكم شرعي سبب شد مردم و حتي ك. شيعيان استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعالم كرد 

با اوج گرفتن نهضت ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتياز و پرداخت غرامت و خسارت . بشكنند و مقدار زيادي توتون و تنباكو را به اتش بكشند 
 . به تالبوت شد 

 )عباس ميزرا ( .                                بود ............................. وليعهد فتحعلي شاه و فرمانده سپاه ايران در جنگ با روسيه  *-
                         ) محمد ميرزا(              .                 را به وليعهدي برگزيد .......................... پس از مرگ عباس ميرزا فتحعلي شاه پسرش  *-
 ) اميركبير(                                     . را به صدراعظمي منصوب كرد .......................... ناصرالدين شاه در ابتداي سلطنتش  *-

 ) مدرسه دارالفنون (  .                                            بود................................. مهم ترين اقدامات اميركبير تأسيس يكي از  *-
 )نااليق و سودجو صاحب منصبان –درباريان ( .دستور قتل اميركبير را داد ...................... و ................... بر اثر توطئه ناصرالدين شاه  *-
 ) ميرزا حسن رشديه(  .بود ............................. افرادي پيش گام تأسيس مدرسه هايي به سبك اروپايي در ايران شدند از جمله  *-

 ) مكتب خانه( .                 انجام مي گرفت....................... تا اواخر حكومت ناصرالدين شاه سواد آموزي و آموزش ابتدايي در  *-

 )اهناصرالدين ش(          . بود ............................. اوج رقابت روسيه و انگلستان براي توسعه ي نفوذ اقتصادي در دوره سلطنت  *-

 )روحانيون( .برعهده داشتند ................. رهبري اعتراض هاي مردمي در واگذاري برخي از امتيازهاي اقتصادي به روسيه و انگلستان را  *-

 )نهضت تنباكو( .بود  ............................يكي از گسترده ترين جنبش هاي اجتماعي در اعتراض به واگذاري امتياز اقتصادي به بيگانگان  *-

 )ميرزا حسن شيرازي( .               تقليد شيعيان  استفاده از توتون و تنباكو را حرام اعالم كرد  جعمر...................... آيت اهللا  *-

 عليرضا اسماعيلي      به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقيست                       

94-95سال تحصيلي     


