
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



چرا روس ها با انقالب مشروطه مخالفت می کردند؟-5  

. ها جلوگیري از نفوذ انگلیس-3قفقاز  جلوگیري از قیام مردم-2حمایت از محمد علی شاه -1  

میالدي ایران دچار چه سرنوشتی شد؟ 1907بر اساس قرار داد -6  

و منطقه سوم که شامل کویرها ها ، منطقه جنوب به انگلیس ها  شمال ایران به روس :بر اساس این قرار داد ایرا ن به سه منطقه 
. بود براي ایران شناخته شدو بیابان هاي بی آب وعلف   

چه کسانی به مخالفت پرداختند؟ 1907در مورد قرارداد -7  

. به مخالفت پرداختند ءعلماء و مردم به اتفاق آرا  

صغیر می گویند؟اي از تاریخ را استبداد  چه دوره-8  

طباطبایی و بهبهانی را دستگیر و ارت کردن و افرادي مثل آیت اهللا غبعد از به توپ بستن مجلس ، خانه مشروطه خواهان را 
. به این دوره که یکسال طول کشید استبداد صغیر می گویند.  و تعدادي از مشروطه خواهان را کشتند،  تبعید نمودند  

وپ بست؟تچرا محمد علی شاه قاجار مجلس را به -9  

ن به مشروطه خواهانظسوء- 3تحریک روسیه -2مخالفت از مشروطه خواهان -1  

حکومت استبداد محمد علی شاه بعد از استبداد صغیر به پایان رسید؟چگونه -10  

سر انجام مردم اصفهان ، بختیاري ها ، گیالن و تبریز باهم به تهران راهی شدند و محمد علی شاه به سفارش روسیه پناهنده و 
.حکومت استبدادي به پایان رسید  

یر بنویسید؟دو تن از مجاهدان نام آور تبریز را در استبداد صغ-11  

خان ان و باقرستار خ  

درس شش

هایی بود؟ یژگیدوره دوم مشروطه از چه موقعی آغاز و داراي چه و-1  

. مداخله آشکار و سلطه گرانه روسیه و انگلیس در سرنوشت ایران-2.بین طرفداران مشروطه اختالف هاي شدید-1با فتح تهران   

     محمد علی شاه پس از فتح تهران چه برخوردي با او شد؟     -2
. روسیه شد در حمایت روس وانگلیس بدون محاکمه  وحتی با پرداخت حقوق سالیانه راهی بندرادسا با محمدعلی شاه نیز  




