
 درس اول

سس ایل قاجاریه بود؟ؤایل قاجار از چه قومی بودند و چه کسی م-1  

.سس این سلسله آقا محمد خان قاجار بودؤم.این ایل از ترکمنان وعشایربودند که زمان مغوالن به ایران کوچ داده شدند  

پایتخت قاجاریه کدام شهربود؟-2  

 شهر تهران

شد؟چه عواملی باعث جنگ هاي ایران و روسیه -3  

 خیانت انگلیس ها و درباریان

مفاد عهدنامه گلستان را بنویسید؟-*4  

حق کشتی رانی -2را به رسمیت شناخت  ....باکو و ، ،گرجستان ایران حاکمیت روسیه را بر مناطق اشغال شد از جمله داغستان-1
. ناسد و او را به سلطنت برساندروسیه متعهد شد نیابت سلطنت عباس میرزا را رسمیت بش-3لب شد سایران در دریاي خزر   

ها شکست خورد؟ ایران در جنگ با روس اهاي علماءوچرا با شجاعت و کاردانی عباس میرزا و فت-5  

.خیانت انگلیس-2دربار  غفلت فتحعلی شاه و ضعف و-1  

علت دوردوم جنگ هاي ایران و روسیه را بنویسید؟-6  

مشخص نبودن حدود مرزي -2تصرف  تبد رفتاري روس ها با ساکنان مناطق تح -1  

مفاد عهدنامه ترکمنچاي را بنویسید؟-*7  

. ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذارشد ، تصرف تعالوه بر مناطق تح- 1   

روس ها رامت پنج ملیون تومنی بهغپرداخت -2  

اتباع روسیه دادن حق کاپیتوالسیون به-3  

حق کاپیتوالسیون چیست؟-8  

هاي ایران حق رسیدگی ندارند و این فرد درکشور خود  ایران مرتکب جرمی شود دادگاه در )روس ها(باع خارجه هرگاه فردي از ات
. مورد رسیدگی قرار گیرد )دادگاه کشور خود(  

 



عهد نامه فین کن اشتاین بین چه کشورهایی صورت گرفت؟-9  

.بین دولت هاي ایران و فرانسه منعقد شد  

منعقد شد؟ کشورهایی عهد نامه تیلسیت بین چه-10  

.فرانسه و روسیه  

مفادعهد نامه مجمل را بنویسید و بین چه کشورهایی منعقد شد؟-11  

به ایران کمک کند از نظر  اروپایی به ایران حمله نمودند گلستان متعهد شد هر گاه نیروهاي نظامینا،  بین ایران و انگلستان
.نظامی یا مالی  

انگلیس در اختالفات مرزي با روسیه تعیین شد؟ بر اساس کدام عهد نامه حکمیت-12  

. عهد نامه مفصل  

چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به هرات تشویق نمودند؟-13  

. مشغول نگه داشتن ایران براي فراموشی ایالت هاي متصرف شده-3به خطر افتادن مستمره انگلیس -2رقابت با انگلیس ها -1  

ن چه بود؟  آعهد نامه ارزنۀ روم بین چه کشورهایی منعقد شد و مفاد -14*  

از جمله سلیمانیه از عراق دست برداشت  ایران از ادعاي خود از مناطق،-1مواد آن عبارت است از . بین ایران و عثمانی منعقد شد
دولت عثمانی متعهد شد زائران - 3شناخت  حاکمیت ایران را بر خرمشهر و اروند رود به رسمیت دولت عثمانی-2و در مقابل 

. به بازرگانان ایرانی تسهیالت بدهد-4ایرانی را آزار و اذیت نکند 

درس دوم

امیر کبیر درزمان کدام پادشاه قاجار به صدراعظمی رسید؟-1  

دین شاه قاجارالدر زمان ناصر  

اقدامات امیر کبیر در صدراعظمی را بنویسید؟-*2  

 استخدام معلمان و-3شنا شدن با علم و مهارت جدید آفرستادن شاگردانی به اروپا جهت - 2درباري  ابقب هاي یا القلغو ل-1
تقویت -6ن اسیس مدرسه عالی در تهرأت-5ترجمه کتاب و نشریه و مقاله - 4اساتید خارجی به غیر از کشورهاي انگلیس و روسیه 

. جلو گیري از دخالت بیگانگان در امور داخلی-7ارتش ملی   




