
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   



دو تن از افرادي که از عاملین  قرارداد رویتر و قرار داد تالبوت بودند را بنویسید؟-3  

. کم خانلمیرزا حسین خان سپه ساالر و میرزا م  

مفاد قرار داد رویتر بود؟-4  

و بهره ) تیبه جز طال ونقره وسنگ هاي قیم(منافع  به موجب این قرارداد حق احداث راه آهن و بهره برداري از کلیه معادن و
به فردي به نام رویتر داده شد و اداره ي گمرك حق صدورهر  هاي آبی به مدت هفتاد سال قنات ها و کانال برداري از جنگل ها،

. سال  واگذار شدپنج  نوع محصول به مدت بیست و  

به ایران شد؟تعهدي نسبت اي امتیاز رویتر چه طدر مقابل اع-5  

.، براي تأمین هزینه سفر ناصرالدین شاه به خارج  لیر مبلغ دویست هزارپرداخت وام به   

هایی علیه امتیاز رویترشد؟ خارج از ایران چه مخالفت در داخل و-6  

حاج اً آیت اهللا مخصوص مردم شد هاي شدیدي از طرف علماء و مخالفت ، روس ها مخالف این امتیاز بودند و در داخل ، در خارج
.مال علی کنی  

چه امتیازي از ایران گرفت؟ ، امتیاز رویتر در مقابلپس از لغو -7  

. سیس بانک شاهنشاهیأامتیاز ت  

قرار تالبوت بین چه کسی واگذار شد و مفاد آن چه بود؟-8  

و یک چهارم  لیردین شاه این امتیاز را خرید و فروش تنباکو و توتون در مقابل دریافت در مقابل دریافت ساالنه پانزده هزارالناصر
. ن چنان سنگین بود که علماي دین و مردم به مخالفت پرداختندآاین امتیاز  . ساالنه به تالبوت واگذار نمودسود   

اي تحریم استفاده از توتون و تنباکو داد؟وکدام یک از مراجع فت-9  

 آیت اهللا میرزا شیرازي

ت؟اي آیت اهللا میرزا شیرازي چه بود و چه نتایجی را به دنبال داشوثیر فتأت-10  

.یک ضربه سخت به استعمارگران و عامالن داخلی آنان وارد نمود توانتیجه این ف-1  

. مردم باورکردن که می توانند در مقابل استبداد واستعار ایستادگی کنند - 2   

.  غاز بیداري ایرانیان و شروع نهضت  مشروطه بودآسر- 3   




