
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  



ات مشروطه خواهان در دوره مشروطه چه بود؟فجیح ترین اقدام-3  

. اعدام شیخ فضل اهللا نوري  

اقدامات شیخ فضل اهللا را بنو یسید؟-4  

. یسافزودن ماده ي متمم قانون اسا -در تحریم تنباکو کوشش فراوانی نمود -به کار بردن لفظ مشروعه بعد از مشروطه -

ت مختلف سران روس شاهزادگان در مجلس شوراي ملی چه کسی را به عنوان ولی عهد انتخاب نمود؟ أبعد فتح تهران هی-5
.احمد میرزا فرزند محمد علی شاه   

مدند را بنویسید؟آ دین مجلس شوراي ملی به وجودومزب مهم که با تشکیل حدو -6  

ها و اعتدالیون  دوکرات -  

سید .  م می دانستند و اجراي شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودندزب اعتدالیون مذهب را سدي محکم در برابر ظلح
. ب بودندحزمحمد طباطبایی و سید عبداهللا بهبهانی از اعضاي سرشناس این   

هاي دینی خالی  می ورزیدند تا مشروطه را از جنبهکید أها به رهبري سید حسن تقی زاده بر جدایی دین از سیاست ت راتدموک
. رمانهاي اصلی آن دور سازندازآهضت را کنند و ن  

چه اقداماتی و اخطاري به دولت ایران نمود؟ ش. 1290 دولت روسیه در مخالفت با نهضت مشروطه دوم در سال -7  

.اقدام هاي مورگان شوستر متوقف و از ایران خارج شدند-1  

. ري شودبدون مواقت روسیه و انگلیس از استخدام اتباع خارجی در ایران خود دا-2  

. پرداخت کند نکشی قواي روسیه به ایران را دولت ایراهزینه لشکر-3  

تاج گذاري احمد شاه در چه تاریخی انجام شد؟-8*  

. شمسی اندکی بعد ازجنگ جهانی اول1293در سال   

بنویسید ؟ ابنویسید و مفاد آن ر میالدي را 1915علت انعقاد قرار داد -9*  

دین پیوست و دو کشور روسیه و انگلیس بر اساس این قرارداد توافق کردند حغربی ایران به متچون دولت عثمانی همسایه ي 
. را به صورت منطقه اي اشغالی در آوردند 1907مفاد عهدنامه   



ایران خارج نمودند؟ میالدي نیروهاي خود را از اشغال 1917چرا روس ها در سال -10*  

) یکیشوانقالب بل.(ها یا تومونیستها روي کار آمدن سوسیالیست و 1917الها در سبه علت شکست حکومت تزار  

چه نام داشت؟)بوشهر(در منطقه جنوب  فردي که دلیرانه در مقابل انگلیس ایستادگی کرد-11  

 رئیس علی دلواري 

 درس هفت و هشت

دنبال کرد؟چه اهدافی را دولت انگلیس پس از جنگ جهانی اول در خاورمیانه -1  

ایجاد حکومت -4منابع نفتی  غارت و تسلط  بر -3هاي مردمی   سرکوب  نهضت  -2ها   کمربند آهنین در مقابل روسکیل تش-1
. نظامی قدرتمند  

        ضد استعماري که پس از جنگ جهانی اول در واکنش به حضور بیگانگان در ایرا ن روي داد را بنویسید؟ ينهضت ها-2*
. محمد تقی پسیان در خراسان-3شیخ محمد خیابانی در تبریز - 2جنبش میرزا کوچک خان جنگلی -1  

میالدي چه بود؟ 1919ماهیت قرارداد-3  

ها  گرفت و انگلیس قرار میکه بین ایران و انگلیس منعقدگردید شد ایران به طور کامل تحت حمایت دولت انگلیس 1919قرارداد 
. نظارت بر تشکیالت نظامی مالی و سیاسی ایران داشتند  

ي غیر مستقیم در ایران پرداختند چه بود؟ ها تصمیم به مداخله علت اینکه انگلیس-4  

نفرت تاریخی مردم از انگلیس ها-2  1919تجربه تلخ قرارداد-1  

شمسی شدند را نام ببرید؟ 1299عامالن کودتاي -*5  

).ي قزاقفرمانده نیرو(و رضا خان میرپنج) چهره سیاسی(دین طباطبایی الشامل دو نفر سید ضیاء  

را بنویسید؟ ش. 1299چگونگی اجراي کودتاي سیاه یا -6  

خان پس  با حضور ژنرال آیرون ساید و دو عامل کودتا مالقاتی در شهر قزوین صورت گرفت که قرار شد رضا 1299ماه  بهمندر 
. دین طباطبایی سپرده شودالوزیري را به ضیاءاز فتح تهران مقام نخست   

کهنه درچه بود؟ تفاوت استعمار نو و-7  

 دستگاهاي سیاسی و ریزي و اشغال کشورها را در نظر داشت ولی استعمار نو با نفوذ وتعمار کهنه شیوه نظامی جنگ و خوناس
. مثل حکومت رضا شاه. ریزي کشور را تحت حمایت خود در می آوردنظامی بدون خون  




