
یکی از افرادي که به مخالفت با قرار داد تالبوت برخواست و در این باره به میرزاي شیرزاي نامه نوشت که بود؟ -11
   سیدجمال الدین اسد آبادي

 درس سوم و چهارم

مل داخلی نهضت مشروطه را بنویسید؟اعو-*1  

استبداد حاکم بر -3استعمار بر ایران و حکومت داخلی ایران غلبه -2چهار سوء کشور  هاي ایران از از دست دادن سر زمین-1
. ورود اندیشه هاي نو-5مخالفت مردم و علماء با استبداد داخلی و استبداد خارجی -4مردم   

دین شاه به چه صورت بود؟الساختار سیاسی دولت قاجار در زمان ناصر-2  

. بین شاهزادگان انتخاب می نموداز شاه حرف اول و آخر را می زد و او حکام ایاالت را  . بر اساس استبداد و قدرت بود  

          دالیل دخالت مردم و علماء با استبداد و استعمار چه بود؟-3
.ی از منکر، دفع ظلم و کفر باال رفتن آگاهی مردمآموزه هاي دین اسالم مثل امر به معروف و نه  

با ایجاد عدالتخانه یا دارشوراء در ایران در ساختار سیاسی آن چه تغییري به وجود می آمد؟-4  

.قدرت شاه محدود و مردم در سرنوشت کشور خود دخالت می نمودند و عدالت گسترش می یافت  

چه کسانی اندیشه هاي نو به ایران آوردند؟-5  

  . سفر ایرانیان  و درباریان به خارج - اجرت برخی ایرانیانهم-ام دانشجویانزاع

اندیشه هاي جدید فکري نهضت مشروطه را نام ببرید؟-6  

)سفر نامه وکتاب(فکرانآثار روشن- 2روز نامه ها-1  

تعدادي از روزنامه هاي آن زمان را نام ببرید؟-7  

وقایع اتفاقیه ، شرف ، شرافت : دولتی مثل-1  

روزنامه تربیت و ادب : غیردولتی مثل-2  

عروة الوثقی ، قانون: روزنامه هاي خارجی که به فارسی نوشته میشد مثل-3  

دین شاه چه کسی به سلطنت رسید و ویژگی هاي او را بنویسید؟البعد از ناصر -8  

.داخلی را نداشتدین شاه ، سست عنصر،بی اراده و بیمار بود که توانایی سر و سامان دادن امور المظفر  



عین الدوله صدر اعظم چه پادشاهی بود؟-*9  

.دین شاه ، که فردي بسیار خشونت طلب بودالمظفر  

مهمترین حوادثی که باعث پیروزي نهضت مشروطه بود را بنویسید؟-*10  

مهاجرت  -يمهاجرت صغر-به فلک بستن بازرگانان-روس یسیس بانک استقراضأت- نا رضایتی مردم ایالت ها -ماجراي نوز بلژیکی
يکبر  

را بنویسید؟ي هاي مهم مردم در مهاجرت صغر درخواست-*11  

عمل به قانون اساسی -2ایجاد عدالت خانه در همه شهرها  -1  

را بنویسید؟ يمهم ترین درخواست هاي مردم در مهاجرت کبر-*12  

شورا التشکیل دار -4بازگشت مهاجران از قم به تهران  يفراهم کردن زمینه اي برا-3ایجاد عدالتخانه -2بر کناري عین الدوله -1
)مجلس ملی نمایندگان(یا   

اولین مجلس شوراي ملی به دست چه کسی و به چه تاریخی شروع به کار کرد؟-13  

شمسی  1285مرداد  14 –دین شاه المظفر 

مدرس پنج  

محمد علی شاه چگونه پادشاهی بود؟-1  

. ي بودأدین شاه بود که بسیار خودکامه و خود رالفرزند مظفر  

اولین بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطه خواهان چه بود؟-2  

. عدم دعوت نمایندگان مجلس شوراي ملی در جشن تاج گذاري  

به مشروطه خواهان چه بود؟ تدومین مخالفت محمد علی شاه قاجار نسب-3  

. دند خودداري کردرنزد او ب ءرا براي امضااساسی که متمم قانون  زمانی  

ها از نظام مشروطه چه بود؟ علت موافقت و حمایت انگلیس-4  

  . محافظت از مرزهاي هند- 3هاي انگلیس  هرهبه قدرت رساندن م-2افزایش اعتبار خود -1




