
 
 

. شد ايران گرفتار تجزيه و تفرقه          در پي تسلط                                                   و                                                                * -  
 

.اشغال كردند شفتگي اوضاع ، قسمت هايي از                           و                          ايران را آ و                           نيز با استفاده از .                            در گوشه و كنار كشور مدعياني سر برآوردند  * -  
 

 
 
 

توسط                       پايه گذاري سلسله * -  
 

  
 
 

                                                    
                            .شت گذ                                                                   بيشتر دوره                                    پادشاهي                           به نبرد با                              و * -

 
.   او تا                                پيش رفت و با غنيمت هاي بسيار به كشور بازگشت . شكر كشيد نادر در تعقيب گروهي از                                           كه به                              گريخته بودند به آن كشور ل * -  

 

.كشوري كه بتواند از                               و                             سرزميني خود در برابر دشمنان دفاع كند .نادر شاه كوشيد ايران را به                                           و                              تبديل كند  * -  
 

 
.و                                                تأثير روحي و رواني مطلوبي بر او گذاشت                               در سال هاي پاياني حكومت نادر  * -  

                                
كه از جان خود مي ترسيدند او                                  .               روي آورد                                                          نادر كه نسبت به                                 و                                       بد گمان شده بود به                    * -  

.                                         را به قتل رساندند    
                     

.تبديل شد و                                              سراسر كشور را فرا گرفت به دنبال قتل نادر شاه ، ايران بار ديگر به صحنه ي جنگ                                        و                                  * -  
 

  .را به دست گرفت و سلسله ي                          را بنيان گذاشت                                 بخش بزرگي از ايران به جز                         سرانجام                                از ايل  * - 

                                                                                

 

 هندوستان

 بيرون راندن نيروهاي روسيه و عثماني

 روسيه

 افغانها بر اصفهان  بركناري و قتل شاه سلطان حسين صفوي

 سركوب افغان ها 

 افغان هاي شورشي 

 بيگانگان  نادر  دوازده ساله فرونشاندن شورش هاي داخلي

 كشوري يكپارچه

 اطرافيان 

 نافرماني 

 دهلي 

 تماميت  استقالل قدرتمند

 شورش هاي پياپي

 سرداران خود 

 حاكمان محلي

 رفتارهاي خشونت آميز و بي رحمانه  فرماندهان سپاه نادر

 سران ايل ها 

 زنديه خراسان كريم خان

 نا آرامي و آشوب

 غرب  شمال عثماني
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 كنار زدن خاندان صفوي

 نشستن بر تخت شاهي

 افشاريه نادر 

 زنديه 



 
 

. يعني                                           را براي خود برگزيد                                   كريم خان به جاي عنوان پادشاه ،  لقب  * -  

 
از بروز نامني و      اهميت مي داد و مي كوشيد با استفاده از                                                                       كريم خان با                                            با مردم رفتار مي كرد ، به                                              * -  

 
. شورش هاي داخلي جلوگيري كند   

             .                          بهتر شد                           در اين دوران                                               در سراسر كشور به وجود آمد و در نتيجه                              . دوران فرمانروايي كريم خان                                 طول كشيد   * -

 
. و                                       در پايتخت زنديه شهر                            ساخته شد زمان زنديه بناهاي مهمي مانند                                                                                                 در  * -  

 
. رئيس اين ايل پس از كشته شدن نادر شاه مدعي حكومت ايران شد اما از                                شكست خورد و به قتل رسيد . يكي از                                                ايران بود                           ايل  * -  

 
.ند او پس از مدتي جنگ و گريز ،                                    آخرين فرمانرواي                         را شكست دادو به قتل رسا. پس از مرگ كريم خان                                         تالش براي رسيدن به حكومت راآغاز كرد  * -  

        
 .   در نتيجه ي تالش هاي                         و                        او ، ايران بار ديگر يكپارچگي خود را بدست آورد. آقا محمد خان با لشكر كشي هاي پياپي بر سراسر ايران مسلط شد و حكومت                      را بنيان گذاشت  * -

             
.به دست خدمتكارانش كشته شد ، برادرزاده ي او ،                                    به قدرت رسيد                                       پس از آنكه   * -  

 

 

.و                             در ايران بود                                                            ، همزمان با اغاز نفوذ و دخالت گسترده ي كشورهاي  دوره ي حكومت  فتحعلي شاه  * -  
 

ز داليل اين تغيير                                      بود كه از                               آغاز شد ودر ديگر كشورهاي يكي ا. در فاصله ي سقوط صفويه تا روي كار آمدن                           اوضاع كشورهاي اروپايي تغيير كرده بود   * -  
.اروپايي گسترش يافت   

 

:  نتايج انقالب صنعتي * -  
 

  

 
 
 

 صلح ، آسايش و آرامش عمومي

 اوضاع اجتماعي و اقتصادي 

 وكيل الرعايا

 ماليمت و مهرباني 

 سي سال

 ارگ كريم خان  شيراز حمام وكيل مسجد وكيل بازار وكيل 

 نماينده ي مردم

 قاجار

 ثبات وآرامش نسبي 

 شيوه هاي مسالمت آميز

تبارايل هاي تر ك  قاجار   

خان لطفعلي آقا محمد خان  

 سياسي

 انگلستان روسيه

 انقالب صنعتي

 كريم خان 

 زنديه

 نظامي

 فتحعلي شاه آقا محمد خان

 فرانسه

 انگلستان قاجاريه

  ساني و ابزارهاي دستي را گرفتنجاي نيروي ا نيروي ماشين و ابزارهاي صنعتي

اقتصادي شكوفايي  

 ميزان توليد افزايش يافت

 افزايش قدرت نظامي و سياسي كشورهاي اروپايي



 
 

. بود                  يكي از اهداف استعماري روسيه                                                                                                    * -   
 

سپاه ايران كه از جنگاوران                                       تشكيل. روسيه با ارتشي مجهز به سالح هاي جديد و آشنا به فنون جنگي تازه به قلمرو ايران در                       حمله كرد                                     در زمان   * -  
 

سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر ، با وجود دالوري نيروهاي ايراني ،                        پيروز شد و                      . پرداخت هاي ابتدايي به مقابله با نيروهاي                                    شده بود ، با سالح   
.را به ايران تحميل كرد   

      

              .قرار گرفتند                         از حاكميت ايران خارج شدند و تحت حاكميت                   و            و                           و شهرهاي                                     ايالت هاي                             به موجب عهدنامه   * -  

         
.درآمد  ، ايران از                                                               محروم گرديد و مجبور به پرداخت غرامت شد        به موجب عهدنامه                               سرزمين هاي ايرانيِ                                       به تصرف                * -  

 
. در اوايل دوره قاجار ، مهم ترين مستعمره انگلستان  يعني                                با ايران همسايه بود  * -  

 

 
.دسترسي پيدا كند                                                                                                   يكي از هدف هاي اصلي انگلستان از برقراري ارتباط با حكومت قاجار اين بود كه       * -  

 
در اين عهدنامه ها ، حكومت قاجار تعهد كرد كه به . بسته شد در زمان                                 چند عهدنامه بين                      و                              ايران و انگلستان  * -  

 
.كر كشي كند به                               لش  

. كنند                        در عوض انگليسي ها نيز متعهد شدند كه در صورت  حمله ي كشورهاي ديگر به ايران ، به حكومت قاجار                                    * -   

 
حكومت قاجار را مجبور كرد كه به                                                                    انگلستان در دوران                                 و                                        با لشكركشي به                      -*  
.رضايت دهد     
 

را اشغال       عالوه بر اينها ، تعدادي از                                                    . از ايران موافقت كند                              انگليسي ها همچنين                                         را وادار كردند كه با جدايي                                          -*  
. و به پايگاه نظامي خود تبديل كردند   

 گلستان

 فتحعلي شاه قفقاز

 رسيدن به آب هاي آزاد و گرم خليج فارس و اقيانوس هند 

 متجاوز روس

 باكو داغستان

 ايل هاي مختلف

 نگذارد كشورهاي رقيب از طريق ايران به هندوستان

 هندوستان

 عهدنامه گلستان 

كشتيراني در درياي مازندران 

  

 گرجستان

 شمال رود ارس 

 ايران انگلستان

 هندوستان

هيچ كشوري اجازه ندهد از خاك ايران 

 

 گنجه

 روسيه

 روسيه

 روسيه تركمانچاي

 فتحعلي شاه

 كمك هاي مالي و نظامي 

 جدايي افغانستان از ايران خليج فارس و حمله به جزاير و بنادر ايران  ناصرالدين شاه محمد شاه 

 جزاير ايراني خليج فارس قسمت شرقي سيستان و بلوچستان  ناصرالدين شاه


