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و اوايل قرن بيستم چه بود؟-1  علت توجه كشورهاي استعمارگر اروپايي به ايران در اواخر قرن نوزدهم
 چرا بازرگاني ايران به عملكرد نوز اعتراض كردند؟-2
 هدف انگلستان از سركوبي شيخ خزعل توسط رضاخان چه بود؟-3
صو در دوران حكومت رضاشاه ملي-4  رت گرفت؟گرايي افراطي با چه هدفي
ي قواي شوروي در كشور شد؟ كدام جريانات باعث تخليه 1325در سال-5
 هايي به تضعيف دولت مصدق پرداخت؟ انگلستان از چه راه-6
د؟ 1915پيامد قرارداد-7  ميالدي چه بو
و اعدام شد كه بود؟ علت اين اقدام فاتحان تهر-8  ان را بنويسيد.پس از فتح تهران كسي كه به پاي ميز محاكمه رفت
و روسيه شد؟ چه عواملي موجب بروز جنگ-9  هاي دوره دوم ايران

 هاي نهضت مشروطه را فراهم كرد؟ چه عواملي زمينه-10
 هايي مطرح شد؟ همگام با مهاجرت كبري چه خواسته-11
ت همزمان با دوره نخست-12  أثيري در ايران داشت؟وزيري رضاخان چه تحولي در تركيه به وقوع پيوست؟ اين واقعه چه
 هاي حكومت رضاشاه را نام ببريد. شاخصه-13
 چه اختياراتي به دست آورد؟ 1327اساسي در پنجم اسفند محمدرضاشاه با تغيير قانون-14
و اقدامات اميركبير را در دوره-15 ي صدارت او بنويسيد. سه مورد از اصالحات
ي ايران مخالفت كرد؟طهبه چه داليلي دولت روسيه با نهضت مشرو-16
 هاي استعماري، سياست دولت انگلستان به سوي ايجاد حكومت مركزي مقتدر متمايل شد؟ي رقابت ها از صحنه چرا پس از خروج روس-17
و در اين مورد-18 و چگونه آغاز شد؟ در آغاز جنگ جهاني دوم دولت ايران چه سياستي را اتخاذ كرد چه اظهـار جنگ جهاني دوم در چه سالي

 داشت؟
 در بردارنده چه مسائلي بود؟ 1330وزيري از سوي دكتر مصدق در ارديبهشت شرط پذيرش نخست-19
 از چهار سؤال زير به دو سؤال پاسخ دهيد.-20

مي ) چرا روس1  كردند؟ ها ايران را به لشكركشي به سوي هرات تشويق
ن از چه حقي برخوردار شدند؟) براساس كاپيتوالسيون اتباع دولت روسيه در ايرا2
 چه بود؟ پس از استعفاي وي شاه چه كسي را مأمور تشكيل كابينه كرد؟ 1331وزيري در تيرماه ) علت استعفاي دكتر مصدق از نخست3
 وزيري از حمايت مردم محروم بماند؟ ) چه عواملي موجب شد كه دكتر مصدق در دوره دوم نخست4
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وي-1 و برخورداري از منابع سرشار مواد اوليهبه داليل موقعيت  ژه جغرافيايي
مي-2 مي نوز عالوه بر عوارض گمركي مبالغ اضافي غير قانوني از بازرگانان دريافت و براي جلب نظر درباريان به آنان  داد. كرد
و حتي ضد انگليسي از رضاخان ايجاد كند.-3  در افكار عمومي تصويري قهرمانانه
ح-4  اشيه راندن اسالمبا هدف به
و تالش فشارهاي بين-5  هاي قوام كه وعده امتياز نفت شمال را به شوروي داده بود. المللي
و مجازات بود.-6 و تهديد كشورهاي خريدار نفت ايران براي تعقيب قضايي  تحريم نفت ايران
يه در منطقه تحت نفوذ خود قواي قزاق تشكيل داد. انگلستاني اشغالي تبديل شدند. روس به منطقه 1907ي تحت نفوذ در عهدنامه دو منطقه-7

 به تأسيس پليس جنوب دست زد. 1916در سال 
و مخالفت با مشروطه اقتباس شده از غرب-اهللا نوري شيخ فضل-8  دفاع از مشروطه مشروعه
هايي كه طبق معاهده گلستان به آن كشور واگذار شده بود، موجب نارضايتي مردم شـد. از سـوي ديگـر ها با ساكنان واليت بد رفتاري روس-9

و روسيه مبهم بود. معاهده گلستان در مورد تعيين خط  هاي مرزي بين ايران
و مخالفت-استبداد دستگاه حاكم-كتغلبه استعمار بر ممل-هاي از چهارسوي ايران از دست رفتن سرزمين-10 و علما بـا اسـتبداد هاي مردم

 استعمار
 تشكيل دارالشورا-خانه ايجاد عدالت-فراهم كردن زمينه براي بازگشت مهاجران به تهران-الدوله از صدارت بركناري عين-11
(تركيه)-12 (اتاتورك) با حمايت دولت انگليس در كشور عثماني و نظـام مصطفي كمال پاشا به قدرت رسيد. او نظام امپراتوري عثمـاني را لغـو

 جمهوري را تأسيس كرد. اين واقعه بهانه مناسبي براي جايگزيني حكومت رضاخان به جاي سلطنت قاجار بود.
و حكومت فردي-13  گري نظامي-گرايي ترويج ملي-وابستگي خودكامگي
و صلحاعال-فرماندهي كل قوا-قدرت انحالل دو مجلس-14  نصب وزرا-ن جنگ
و امنيت-گران داخلي پايان دادن به سركشي طغيان-15 و جبران عقب-برقراري نظم ي منسجم بري اصالح امور  ماندگي ايران ايجاد برنامه
مي خواهي از مشروطه جلوگيري از نفوذ انگليس كه در لباس مشروطه-16 -ر روس بـود شاه كه طرفـدا كمك به محمدعلي-كرد خواهان حمايت

 خواهان در ايران هاي منطقه قفقاز براي گرفتن آزادي تحت تأثير پيروزي مشروطه پيشگيري از قيام ملت
 هاي ضد استعماري در كشور سركوب نهضت-كنترل منطقه حساس خاورميانه-تثبيت منافع دائمي خود در ايران-17
( 1318آساي هيتلر به لهستان در سال حمله برق-18 هاي جنگ اجازه نخواهـد داد از خـاك به هيچ يك از طرف-طرفيبي-ميالدي) 1939ش

 ايران عبور كنند.
مي-19 مي دولت و انگليس از نفت كشور مي-پرداخت بايست به خلع يد شركت نفت ايران را اساسنامه شركت ملي نفت را تنظيم كرد. نفت ايران

 رساند. به مشتريان به نرخ عادالنه به فروش مي
20-

و تركمانچاي به آن كشور واگذار شده بود، هايي كه در دو عهدنامه ها براي منحرف كردن توجه زمامداران ايران از سرزمين ) روس1 ي گلستان
 كردند. قاجار را براي لشگركشي به هرات تشويق مي

مي2 ا شدند دادگاه ) به موجب اين حق هرگاه اتباع روسي مقيم ايران مرتكب جرمي يران حق رسيدگي نداشتند، بلكـه مراجـع قضـايي هاي
مي دولت روسيه مي  كردند. بايست به آن جرم رسيدگي

) دكتر مصدق براي مواجهه با مخالفان داخلي كه در رأس آن دربار بود از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختيارش قرار دهد چون3
 شاه نپذيرفت مصدق استعفا كرد/ احمد قوام

ضع4 بي) و و قدرت رقابت-كفايتي برخي از اعضاي كابينه دولتف ساختاري كه طلبي ها و بروز شكاف سياسي مانع از آن شد ها، روند جدايي
 تير در صحنه مبارزه حاضر شوند.30بار ديگر مردم همچون واقعه 
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