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 قاجار عصر در وحکومت سیاست : سوم درس
 متن سواالت ردیف

 ورهایبر کش یاقتصاد یاسیتسلط س یبرا ییاروپا یهمزمان با اوج گرفتن رقابت دولتها یالدیم 19/ یقمر 13قرن  آغاز 1

 حکومت قاجار شد؟ سیتاس رانیدر ا یچه حکومت نیمشرق زم
 دیسیخان زند را بنو میآقامحمدخان پس از مرگ کر یاساس اقدامات 2

 به قفقاز چه بود؟ ینظام یآقا محمد خان در لشکرکش یاصل هدف 3

 کرد یقفقاز لشکرکش  به منطقه تیبرقرارکردن نظم و امنسپس به منظور  او

 خان به چه منظور به خراسان حمله ور شد؟ آقامحمد 4
 شیراه خراسان را درپ ،یجواهرات و نهیو گنج میبه غنا یابینادرشاه و دست نانیبساط حکومت جانش دنیبه عزم برچ یپس از تاج گذار آقامحمدخان

 گرفت

  ؟است شیاقدام آقا محمد خان قاجار در خور ستا کدام 5

درخور  رانیبه سرتاسر قلمرو ا یدولت مرکز تیو بازگرداندن حاکم یاسیس ی ایجاد یکپارچگی آقامحمدخان برا وقفهی ب یو تال شها یکوش سخت 
 است شیستا

 شود؟ ینم ادی ییاز آقامحمد خان به نکو خیچرا در تار 6
بر  یوجوانو ن یزمان کودک داشت که در ییستم ها شه دریر یکه تا حدود بان،یاش در برخورد با مخالفان و رق یتوز نهیو ک یرحمی به سبب ب یول

 شود یبرده نم یینام او به نکو خیاو رفته بود، در تار

 .دیپادشاهان قاجار را با رسم خط زمان نشان ده بیترت 7
 احمد شاه -شاه یمحمدعل-شاه نیمظفرالد -شاه نیناصرالد -محمدشاه -شاه یفتح عل-آقامحمدخان

 شاه چگونه گذاشت؟ ینخست حکومت فتحعل یسالها 8
 در خاندان قاجار گذشت یپادشاه میو تحک یداخل یشاه به سرکوب شورش ها ینخست سلطنت فتحعل یها سال

 بود؟ یالملل نیشاه همزمان با کدام تحوالت ب یفتحعل یسلطنت طوالن دوران 9
ان و انگلست یها دولت ی دیگر با رقابت و از سو هروسیگسترده  یسو با تهاجم نظام کیاو، حکومت قاجار از  یدوران سلطنت نسبتا طوالن در

 مواجه بود رانیدر ا یو اقتصاد یاسینفوذ س یفرانسه برا

رقابت  اب گرید یسو با تهاجم گسترده..............و از سو کیشاه،حکومت قاجار از  یفتحعل یدوران سلطنت نسبتا طوالن در 10

 مواجه شد رانیدر ا یو اقتصاد یاسینفوذ س یانگلستان و............... برا یدولت ها
 /فرانسههیروس

موجب  قیال شاهزادهن یبود، اما مرگ زودهنگام ا دهیبرگز یتعهدیشاه پسرش .................................. را به وال یفتحعل 11

 رزایعباس م   .برسد رزا،یبه محمدم یتعهدیشد مقام وال
خود که  برادران و ..................................... و با سرکوب چند تن از عموها ریشاه با تداب یپس از مرگ فتحعل رزایمحمدم 12

 نشست یسلطنت بودند، به تخت پادشاه یمدع
 یابوالقاسم خان قائم مقام فراهان رزایم ریتداب

 بود؟ یمحمد شاه قاجار چه کس ستهیشا ریوز 13
 یابوالقاسم خان قائم مقام فراهان رزایم

 نیا به را فراهم آورد و شاه را نسبت یمخالفان قائم مقام فراهان یگر سهیدر دوران محمد شاه اسباب دس یعوامل چه 14

 کرد.؟ نیبزرگ بدب ریوز

 در امور کشور انیمحمدشاه و دربار یناروا دخالت کاستن از یها و تالش برا یسیانگل یها یخواه ادهیاو در مقابل ز یستادگیا 
 قائم مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت معزول و مقتول شد؟ چرا 15
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 یگر هسیکشور اسباب دس در امور انیدربار محمدشاه و یکاستن از دخالت ناروا یها و تالش برا یسیانگل یها یخواه ادهیاو در مقابل ز یستادگیا
 کرد نیبزرگ بدب رین وزیمخالفانش را فراهم آورد و شاه را نسبت به ا

 نشست  ی.................................. بر تخت شاه تیبا درا رزایم نیاو ناصرالد عهدیاز مرگ محمدشاه، ول پس 16
 (ریکب ریامی)فراهان خانی رزاتقیم

 داد؟ انجام یچه اقدامات(صدراعظم) یو و دیرا به صدارت برگز یشاه جوان در آغاز سلطنتش چه کس نیناصرالد 17

وه بر سامان دادن به عال خود، ارزشمند یاسیس یقائم مقام بود، با استفاده ز تجربه ها افتهی تیکه ترب ریرکبی/ امریرکبیرا با لقب ام خانی رزاتقیم

 از آن را به اجرا درآورد یکرد و بخش هیکشور ته یاقتصاد و یاسیاصالح امور س یرا برا منسجمی  اوضاع کشور، برنامه

 ریکب ریام چه بود؟ یخان فراهان یرزاتقیم لقب 18

  د؟یمطلوب نرس جهیبه نت ریکب ریاصالحات ام چرا 19
را  نسجمیم ارزشمند خود، عالوه بر سامان دادن به اوضاع کشور، برنامه یاسیس یها قائم مقام بود، با استفاده ز تجربه افتهی تیکه ترب ریرکبیام
 از آن را به اجرا درآورد یکرد و بخش هیکشور ته یو اقتصاد یاسیس اصالح امور یبرا

 گرفت ؟ ......................و.....................قراریحکومت قاجار تحت نفوذ قدرتها ،یآقاس رزایدر دوران صدارت م 20
 و انگلستان هیروس یدولت ها

 کرد؟ یم یوقت خودرا صرف چه امور شتریحکومت، ب یسالها نیشاه در واپس نیناصرالد 21
 گذراند یو شکار م یوقتش را به سرودن شعر، نقاش شتریحکومت، ب یسا لها نیشاه در واپس نیناصرالد

 نشان داد؟ ییو اخذ تمدن اروپا ییبه نوگرا یفراوان اقیاز شاهان قاجار شور و اشت کی کدام 22
 شاه نیناصرالد

 ت ؟یی داشاروپا یسفر به فرنگ و اخذ تمدن یشاه برا قیدر تشو یشاه نقش موثر نیناصرالد یصدراعظم ها کی کدام 23
 سپه ساالر نیحس رزایم

 خان سپهساالر مصمم به انجام کدام اصالحات بود؟ نیحس رزایم 24
او به  یبود اما برنامه ها رانیدر ای خارج یگذار هیسرما جلب کشور و یو ادار یاسیس التیخواه مصمم به اصالح تشک یصدراعظم نوگرا و ترق نیا

 دینرس ییجا شاه به یدهایو ترد یداخل یسبب مخالفت ها

 د؟ینرس یا جهیخان سپهساالر به نت نیحس رزایم یاصالح یبرنامه ها چرا 25
 دینرس ییشاه به جا یدهایو ترد یداخل یاو به سبب مخالفت ها یبرنامه ها اما

 به شدت وحشت داشت؟ رانیدر ا یو ادار یاسیاصالحات س یاجرا جیشاه از نتا نیناصرالد چرا 26
 نامحدود شاه بود، به شدت وحشت داشت اراتیآن، که کاهش قدرت و اخت یاسیس جینتا از

 ینماد ترق؟ دانست یم یشاه کدام مدرسه را نماد ترق نیناصرالد 27

 منجر نشد؟ یاساس رییشاه به تغ نیاصالحات عهد و حکومت ناصرالد چرا 28
 رییاصالحات عهد او به تغ رو، نیازا بود. مناکیسخت ب رانیدر ا یخواه یو جمهور یافکار مشروطه طلب جیو ترو دیجد یاسیس شهینشر اند از

 منجر نشد یاساس

 بود؟ یاز هواداران چه کس یرضا کرمان رزایکشته شد؟ م یشاه به دست چه کس نیناصرالد 29

 بود یاسدآباد نیجمال الد دیس دهیکه از هواداران ستم کش یرضا کرمان رزایم

 برخوردار بود؟ یگاهیاز انقالب مشروطه شاه از چه جا شیتا پ رانیا یدر نظام حکومت 30
 اراتیداشت و از اخت قرار شاه در رأس هرم قدرت ،ینظام نیبود. در چن یمطلقه و استبداد یاز انقالب مشروطه، پادشاه شیتا پ رانیا یحکومت نظام

 نامحدود برخوردار بود

 اراتیو اخت یقدرت استبداد شهیتوانستند به طور کامل و هم یعصر قاجار،شاهان در عمل نم رانیا یچرا در نظام استبداد 31

 خود را به کار بندند؟ نامحدود
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نفوذ  گرید یسو از اعمال قدرت مطلقه بودند و یبرا ،یکارآمد و ارتش ثابت و حرف ها یالزم، مانند نظام ادار یسو فاقد ابزارها کیاز  رایز
ا شاهان را ت اریقدرت و اخت  استعمارگر دامنه یو نفوذ و دخالت قدر تها التیا یو نظام یاسیقدرت س عه،یو مراجع ش تیروحان ینیو د یاجتماع
 کرد یمحدود م یحدود

 کرد؟ یقدرت شاه را محدود م یعصر قاجار،چه عوامل رانیا یدر نظام استبداد 32
 اعمال قدرت مطلقه بودند و یبرا ،یکارآمد و ارتش ثابت و حرف ها یالزم، مانند نظام ادار یسو فاقد ابزارها کیاز  رایز
 و رتقد  استعمارگر دامنه یو نفوذ و دخالت قدر تها التیا یو نظام یاسیقدرت س عه،یو مراجع ش تیروحان ینیو د ینفوذ اجتماع گرید یسو از

 کرد یمحدود م یشاهان را تا حدود اراختی

 بود؟ یاراتیچه اخت یقرار داشتد و دارا یدر حکومت قاجار بعد از شاه چه مقام 34
 کشور اظهارنظر و مداخله امور توانست درتمام یداد، م یکه شاه به او م یاراتیاخت هیصدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پا ایاعظم  ریاز شاه، وز بعد

الح امور اص یخود برا تیرا داشت که از موقع نیامکان ا نیمرتبه همچن یصاحب منصب عال نی. اسدینامه بنو یو یکند، به حضور شاه برسد و برا
 کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد

 .دیسیاعظم در دوره قاجار را بنو راعظمیوز اراتیاخت 35
کشور اظهارنظر و مداخله  امور در تمام توانستیم داد،یکه شاه به او م یاراتیاخت هیصدراعظم قرار داشت. صدر اعظم بر پا ایاعظم  ریاز شاه، وز بعد

صالح امور ا یخود برا تیرا داشت که از موقع نیامکان ا نیهمچن مرتبه یصاحب منصب  عال نی. اسدینامه بنو یو یکند، به حضور شاه برسد و برا
 کشور، رونق کسب و کار و رفاه مردم بهره ببرد

 شدند ؟ یانتخاب م یچه کسان انیشهرها و روستاها در عصر قاجار عمدتا از م ات،یو وال االتیو حاکمان ا انیوال 36
و  ریو عشا التیا سران ، یبزرگان محل ای انیدار، اع نیزم یخاندان ها انیشهرها و روستاها عمدتا از م ات،یو وال االتیو حاکمان ا انیوال

 شدند یم دهیبرگز یشاهزادگان قاجار

 داشتند؟ اریتا چه حد اخت اتیو وال االتیدر دوره قاجارحاکمان ا 37
 داشتند یخود نگه م یرا برا شخوی فرمان تحت  خودمختار بودند و بخش اعظم درآمد منطقه یتا حدود اتیو وال االتیا حاکمان

 به د ؟چه بو یحکومت هیو مقامات بلندپا یبزرگان محل ندار،یزم یبا خاندان ها یخانوادگ وندیشاهان قاجار از پ یهدف اصل 38

 دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند
 عهدی. ولهمواره به عهده.........................بود زیشهر تبر تیبه مرکز جانیآذربا التیدر دوره قاجار اداره ا 39

 عصر قاجار محدود به کدام وزارتخانه ها بود؟ لیدر اوا رانیا ینظام ادار 40

 و امور خارجه هیجنگ، عدل ه،یمال ی مقدی  وزارت خانه ایاداره  چهار

 د؟یدوره را نام ببر نیا یمیچهار وزارتخانه قد 41
 و امور خارجه هیجنگ، عدل ه،یمال

 اضافه شد؟ التیتشک نیبه ا یگرید یوزارتخانه ها یچرا در دوره ناصر 42
 یبا تمدن غرب رانای  مواجهه ریشاه و تحت تأث نیدوران ناصرالد در

 قرار داشت؟ یچه کسان اریبود و در اخت یاداره وزارتخانه ها در دوره قاجار به چه شکل 43
ه ندرت از ب تشانیفعال  دامنه منظم نداشتند و یگانیبا یو حت یمحل ریدوا ر،یکارکنان حقو ق بگ زات،یها اغلب مکان و تجه هآن زمان، وزارت خان در
گاه  رقابت داشتند و گریکدیبود که با  یسرشناس یخانواده ها اریدر اخت یوزارت خانه ها اغلب به شکل موروث نای  رفت. اداره یفراتر م تختیپا

 کردند یو فروش م دیخود خر انیرا م یادار یسمت ها

 شد عموما چگونه بود؟ لیشاه تشک نیکه در دوره ناصرالد ییوزارتخانه ها تیوضع 44
ه ندرت از ب تشانیفعال  دامنه منظم نداشتند و یگانیبا یو حت یمحل ریدوا ر،یکارکنان حقو ق بگ زات،یه ها اغلب مکان و تجهآن زمان، وزارت خان در
گاه  رقابت داشتند و گریکدیبود که با  یسرشناس یخانواده ها اریدر اخت یوزارت خانه ها اغلب به شکل موروث نای  رفت. اداره یفراتر م تختیپا

 کردند یو فروش م دیخود خر انیرا م یادار یسمت ها

 زین یگرید یها وزارتخانه یبا تمدن غرب رانیمواجهه ا ریدر دوران قاجار و در زمان حکومت............................. تحت تأث 45

 شاه نی.ناصرالدشد لیتشک

 شد؟ یاداره م یوزارتخانه چه نام داشت و توسط چه کس نیگسترده تر 46
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 الممالک یمستوف استیبه ر هیمال وزارت

 .دیسیدر دوره قاجار را بنو انیمستوف فیو وظا تیمسئول 47

تها و  ایمال یمحاسبه و گردآور تیمسئول انیمستوف کردند یاشتغال داشتند آن را اداره م یگریکه نسل اندر نسل به شغل مستوف  یانیمستوف

 )خاصه(را بر عهده داشتند یو سلطنت یوانینظارت بر امالک د

 ............بوداستیبه ر هیعصر قاجار ، وزارت مال یوزارتخانه ها  نیو گسترده تر نیپرسابقه تر 48
 الممالک ی.مستوف

 .دیشده بود؟ نام ببر لیعصر قاجار از چند گونه محاکم تشک ییمحاکم قضا 49
 عُرف/محاکم شرع محاکم

 انی.روحانپرداختند یدر محاکم شرع..................................به قضاوت م 50

 .دیده حیشده بود؟ نام برده توض لیتشک یعصر قاجار از چه محاکم ییسازمان قضا 51

ا قضات محاکم ر نیا .کردندیم یدگیرس  اتیمانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مال یتیو امن یاسیس میمحاکم عُرف که به تخلفات و جرا 1
 گرفتند یو حقوق م بردند یفرمان م یحکومت یکردند که از مقا مها یاداره م یو مأموران

کردند و  یقضاوت م انیمحاکم، روحان نیکردند. در ا یو ارث را حل و فصل م یملک ،یخانوادگ یمانند دعواها یمدن یمحاکم شرع که دعاو 2
 دعوا بود نیبرعهده طرف یدگیرس یها نهیهز

 بودند؟ یکردند؟اداره کنندگان آن چه کسان یم یدگیرس یمحاکم عُرف در دوره قاجار به چه امور 52

ا قضات محاکم ر نیکردند. ای م یدگیرس اتیمانند شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت مال یتیو امن یاسیس میکه به تخلفات و جرا محاکم عُرف

 ی گرفتند و حقوق م بردندیفرمان م  یحکومت یکردند که از مقا مها یاداره م یو مأموران

 شدند؟ یقضاوت م یچه کسان یکردند؟ از سو یرا حل و فصل م یمحاکم شرع در دوره قاجار چه امور 53

کردند و  یقضاوت م انیمحاکم، روحان نیکردند. در ا یو ارث را حل و فصل م یملک ،یخانوادگ یمانند دعواها یمدن یکه دعاو محاکم شرع

 دعوا بود نیبرعهده طرف یدگیرس یها نهیهز

 دیکن سهیمحاکم عرف و شرع دوره قاجار را با هم مقا 54
 خود را نشان داد؟ یناکارآمد هیبه خصوص ارتش روس ییاروپا یچرا ارتش آقا محمد خان قاجار در جنگ با ارتش ها 55

 بود، دیجد نیآتش یو مجهز به سالح ها دهیآموزش د ،یکه حرفه ا ه،یارتش روس خصوص
عباس   مدرن کند یسازمان و مجهز به سالحها دیرا تجد رانیگرفت ارتش ا میتصم یا وهیچرا و به چه ش رزایعباس م 56

 دیرا تجد رانیفرانسه و انگلستان، ارتش ا یو روس، درصدد برآمد با استفاده از دانش و تجارب کارشناسان نظام رانیا یفرمانده جنگ ها رزایم
 مدرن کند یسازمان و مجهز به سالح ها

           اندم جهینت یب سیانگل یو بد عهد هیروس یشکن مانیسازمان ارتش به خاطر پ دیتجد یبرا رزایعباس م یتالش ها 57

 غص        

  دارالفنون چه بود؟ سیاز تاس ریرکبیاز مقاصد ام یکی 58

 کشور بود یو دفاع یتوان جنگ تیتقو زنی و آن  و اشاعه دیجد یآموختن دانش نظام

 داشت؟ یفیقزاق چگونه شکل گرفت و چه وظا گادیبر 59
نسجم و م ینظام التیقراق تشک یرویواگذار کرد. ن هیقزاق را به روس گادیبا عنوان بر یحرفه ا یواحد نظام کی سیتأس ازیشاه امت نیناصرالد

نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت و دفع  یرویکرد به عنوان ن یم تیفعال یافسران روس یبود که تا اواخر حکومت قاجار تحت فرمانده یمنظم
 نداشت یچندان ییکارا یبا هجوم خارجکرد و در حفظ مرزها و مقابله  یعمل م یداخل های اعتراض و شها شور  کننده

 واگذار کرد؟ هیرا به روس یحرفه ا یکدام واحد نظام سیتاس ازیشاه قاجار، امت نیچراناصرالد 60
 گریتسلط بر د یبرا گریکدیرا با  یدیرقابت شد ییاروپا یکدام قدرت ها رانیحکومت قاجار در ا یریهمزمان با شکل گ 61

 آغاز کردند؟ رانیکشورها از جمله ا
را نداشتند و در مقابل هجوم  یبزرگ جهان یمقابله با قدرتها یالزم برا یدر دوره قاجار آمادگ رانیچرا زمامداران و مردم ا 62

 شدند؟ ریغافلگ یاروپا به نوع
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 کم اطالع بودند ایناآگاه  ییاروپا یجوامع و کشورها یها شرفتیو تحوالت و پ رییکه از تغ رانیو مردم ا زمامداران

و  رانیشمال ارا به هدف تسلط بر سرحدات  یتوسعه طلبانه ا استیاز زمان .................................، س هیدولت روس 63

 ری. پترکبآغاز کرد یعثمان

 خود چه بود؟ یتوسعه طلبانه در خارج از مرزها استیاز س ریاز زمان پتر کب هیدولت روس یهدف اصل 64
 یو عثمان رانیا یبر سرحدات شمال تسلط

 شد ؟ هیو روس رانیا یسرآغاز جنگ ها یچه عوامل ای د؟یآ یبه حساب م هیو روس رانیا یبر جنگها یکدام اقدام سرآغاز 65
 نیکردند و گرجستان را تصرف نمودند. ا لشکرکشی قفقاز  قرار داد، رو سها به منطقه هیدولت روس تیاز آنکه حاکم گرجستان خود را تحت حما پس

 دیآ یبه حساب م هیو روس رانیا یاقدام سرآغاز جنگ ها

 و روس چه بود؟ رانیا یدر دور اول جنگ ها رانیعلت شکست ا 66
 فرانسه و انگلستان یدولت ها یشکن  مانیحکومت قاجار و پ یاسیدو کشور، ضعف س یو اقتصاد یعدم توازن قدرت نظام سبب

 -قاجار در دوره اول جنگ چه بود؟ منجر به انعقاد کدام قرارداد شد؟ یبر دولت هیروس یروزیپ لیدال 67
 فرانسه و انگلستان/ گلستان یدولت ها یشکن  مانیحکومت قاجار و پ یاسیدو کشور، ضعف س یو اقتصاد یعدم توازن قدرت نظام سبب

 هیوروس رانیاکدام دولت بسته شد؟ نیب یگلستان و ترکمانچا یقراردادها 68

 .گلستاندی..................................انجاممانیو روس به انعقاد پ رانیا یدور اول جنگها 69

 رزای.عباس مو روس .............................بود رانیا یدر جنگ ها رانیفرمانده سپاه ا 70

 و روس چه بود؟ رانیدور دوم ا یعلل آغاز جنگ ها 71
مردم مسلمان شهرها و  یکمک  خواه ادیفر یگریرو سها و د دیجد یارض ادعاهای و گلستان  در عهدنامه یمشخص نبودن خطوط مرز یکی

 بودند گرفته قرار سها رو ستم و سلطه تحت گلستان  معاهده  بود که به واسطه ییروستاها

 بود؟ رگذاریو روس تاث رانیا یدر دور دوم جنگ ها رانیدر شکست ا یچه عوامل 72
 رانیبه ا یومال یکه انگلستان برخالف تعهداتش از کمک نظام یطشرای در و شد کارزار  خود وارد عرصه ینظام زاتیبا تمام قوا و تجه هیروس

ات تدارک نیدر تأم شاهیفتحعل  یکرد. ناتوان یترکمانچا   معاهده رشیرا شکست داد و حکومت قاجار را وادار به پذ رانیکرد، سپاه ا یم یخوددار
 بود رگذاریشکست تأث نیدر ا زیاز فرماندهان، مانند آصف ا لدوله، ن یبرخ یو سست یتیکفا یو ب سپاه

 داشت؟ یو روس چگونه آغاز شد و چه سرانجام رانیا یدور دوم جنگ ها 73
 جهیدر نت                                                         جداشد؟ رانیاز ا یچه مناطق یگلستان و ترکمانچا یقراردادها جهیدر نت 74

گرجستان،  اتی)خزر(که شامل وال  یکاسپ یایدر غرب در رانیا زیحاصلخ یها نیاز سرزم یعیمناطق وس ،یگلستان و ترکمانچا یقراردادها
 واگذار شد و رود ارس مرز دو کشور قرار گرفت هیبود، به روس تیآباد و پرجمع یبا شهرها و روستاها ارمنستان، نخجوان و اران ن،داغستا

 ؟ ارسو روس رود ........................... مرز دو کشور قرار گرفت رانیا یبعد از اتمام جنگ ها 75

 گلستان ؟خزر محروم شد یایدر در یجنگ یاز داشتن کشت رانیدر کدام قرار داد ا 76

                                                 چه بود؟                                                                                    یطبق معاهده ترکمانچا رانیتعهدات ا 77
) ییقضا تیحق مصون زیبپردازد و به اتباع آن کشور ن هیتومان غرامت به دولت روس ونیلیم 5که مبلغ  دیمتعهد گرد زین ترکمانچای  معاهده

 بدهد (ونیتوالسیکاپ

 ای ییقضا تیحق مصون زیتومان غرامت پرداخت و به اتباع آن کشور ن ونیلیم 5 هیبه روس رانیدر کدام قرار داد ا 78

 یترکمن چا  را داد؟ ونیتوالسیکاپ
 )خوارزم و ماوراءالنهر( یکاسپ یایدر شرق در جدا شد.؟ رانیاز ا یچه مناطق طبق عهد نامه آخال 79

 دیدر عصر قاجار کسب کرد را نام ببر هیکه دولت روس ییو اقتصاد یتجار ازاتیامت 80
 قزاق یروین سیشمال و تأس التیش ،یبانک استقراض سیتأس

 را از حکومت قاجار گرفت؟ یمتعدد یاسیو س یاقتصاد ازاتیدر رقابت با انگلستان کدام امت هیروس 81
 قزاق یروین سیشمال و تأس التیش ،یبانک استقراض سیتأس

 انجام داد؟ یچه اقدامات رانیدر ا یو اقتصاد یاسینفوذ س یبرا سیدوره قاجار، دولت انگل لیدر اوا 82
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خود را  یادو اقتص یاسینفوذ س ، مُجمَل ومفصل معاهدات  یو امضا رانیکارکشته به ا رانیبا اعزام سف دیکوش سیدوره قاجار، دولت انگل لیاوا در

ارس و ف جیبا حضور در خل نیکشور همچن نیبرسند. ا هندوستان  به رانیا قیازطر بشیرق یما گسترش دهد و مانع آن شود که کشورها هنیدر م
( فراهم کی)استراتژراهبردی  منطقه نیخود در ا یو اقتصاد ینظام ،یاسینفوذ و دخالت س گسترش  یرا برا نهی،زم یرانیرایاز جزا یتسلط بر برخ

 کرد

 وانگلستان رانیا کدام دولت ها بسته شد؟ نیمجمل و مفصل ب یقراردادها 83

 در دوره قاجار چه بود؟ رانیمجمل و مفصل با ا یاهداف انگلستان از عقد قراردادها 84
 به هندوستان برسند رانیا قیاز طر بشیرق یآن شود که کشورها مانع

 برآمد؟ رانیا یشرق یها نیچرا دولت انگلستان از اواخر قاجار در صدد جدا کردن سرزم 85
 به هندوستان برسند رانیا قیاز طر بشیرق یآن شود که کشورها مانع

 سیپار جدا کرد؟ رانیکدام قرارداد به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ا لیانگلستان با تحم 86

ه چ شاه نیشاه،محمدشاه و ناصرالد یفتحعل یدر سه دوره پادشاه رانیشرق ا ینهایجداکردن سرزم یها برا یسیانگل 87

 کردند؟ ییتالش ها
 یو تحت نفوذ خود در مرزها حائل یمنطقه ا ران،یا یشرق یها نیدرصدد برآمد که با جداکردن سرزم سیشاه، دولت انگل یاواخر عهد فتحعل از

ا کرد و ب تیافغان حما یشورش رانیام گریاز حاکم نافرمان هرات و د شاه نیمنظور، در زمان محمدشاه و ناصرالد نیهندوستان به وجود آورد. به هم
 جار،به حکومت قا سیپار ةمعاهد لیشد. انگلستان سرانجام با تحم رانیشور شها توسط سپاه ا نیا سرکوب خود مانع یو نظام یاسیاقدامات س
و  جدا رانیاز ا زیو بلوچستان را ن ستانیس از یمناطق ت،یها سپس با قرارداد گلداسم یسیق( انگل 1273جدا کرد )  رانیاز ارا و هرات افغانستان

 راندند یخاک هندوستان کردند که خود بر آن فرمان م مهیضم

 د؟یده حیتوض سیدر مورد معاهده پار 88
 جدا کرد رانیبه حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ا سیپار ةمعاهد لیانگلستان سرانجام با تحم 

 است؟ یچه قرارداد تیقرارداد گلد اسم 89
 خاک هندوستان کردند ی مهیجدا و و ضم رانیاز ا زیو بلوچستان را ن ستانیاز س یمناطق ت،یها سپس با قرارداد گلداسم یسیانگل

 خاک هندوستان کردند؟ ی مهیجدا و ضم رانیو بلوچستان را از ا ستانیاز س یانگلستان در کدام قرارداد، مناطق 90
 تیگلد اسم قرارداد

 .دیها واگذار شد را نام ببر یسیشاه به انگل نیکه در دوره ناصرالد یمهم ازیسه امت 91
 تالبوت( ای یو توتون و تنباکو )رژ یبانک شاهنشاه تر،یرو

 ها داده شده بود چه بود؟ یسیکه به انگل یازاتیشاه ،واکنش مردم به امت نیدر دوره ناصرالد 92
 یینبش هاکشور شد و اعتراضات و ج دیبر اقتصاد و منابع تول گانگانیاز تسلط ب ان،یبازرگانان و روحان ژهیمردم، به و یموجب نگران ازاتیامت یواگذار

 ختیرا برانگ

 در دوره قاجار کدام بود؟ سیواگذار شده به انگل ازاتیامت هیمردم عل یجنبش ها نیمهم تر 93

 فتگر صورت وتنباکو تریرو یازهایامت هیعل یانیآشت رزاحسنیمو  یکن یحاج مالعلهمچون  ییعلما یبود که به رهبر ییها امیق

 یرازیش یرزایاهلل م تیآ یفتوا داشت؟ یتالبوت نقش اساس ازیدرلغو امت دیاز مراجع تقل کیکدام  یفتوا 94

 ........................................ در فرانسه قدرت گرفت ران،یکار آمدن قاجارها در ا یهم زمان با رو 95
 بناپارت ونیناپل

 ونآمد ناپلئ رانیا سپاه به زیو تجه میتعل یفرانسه برا یاز سو ینظام یئتیپس از عهدنامه.........................................ه 96

 گرفته بود یمیشکست انگلستان چه تصم یبناپارت برا
 نیکن شتا نیف ۀعهدنام

 دینام ببر بیرا به ترت ایو آس قایمستعمرات انگلستان در آفر نیمهمتر 97
 و هند مصر

 کند؟ حمله سیگرفت به مستعمرات انگل میچرا ناپلئون تصم ایرا نداشت؟  سیبا انگل میمستق ییارویچرا ناپلئون ،توان رو 98
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 با آن را نداشت میمستق ییارویقدرتمند، توان رو ییایدر یرویاز ن یبودن و برخوردار یها ریجز لیدل به

 فرستاد؟ رانیرا به ا یرانیتوجه نشان داد و سف رانیشاه ،ناپلئون به ا یچرا در دوره فتحعل 99
 شدند قاجار دربار یراه یگریپس از د یکیاو  ندگانیناپلئون به هند بود، نما یابیراه دست نیمناسب تر رانیآنجا که ا از

 فرستاد؟ رانیرا به ا یرانیتوجه نشان داد و سف رانیشاه ،ناپلئون به ا یچرا در دوره فتحعل 100
 شدند قاجار دربار یراه یگریپس از د یکیاو  ندگانیناپلئون به هند بود، نما یابیراه دست نیمناسب تر رانیآنجا که ا از

 ناپلئون چه بود؟ ندگانیشاه از نما یاستقبال فتحعل علت 101
 ردرابطه استقبال ک یبرقراری امپراتور فرانسه برا شنهادیداشت، از پ ازین یبود و به متحد قدرتمند هیجنگ با روس ریشاه که درگ یفتحعل

 وفرانسه رانیاکدام دولت ها بسته شد؟ نیب نیکنشتا نیقرارداد ف 102

 نهیزم نیدر ا یدیاقدامات مف یآمد و در مدت کوتاه رانیسپاه به ا زیو تجه میتعل یاز فرانسه برا ینظام یئتیپس از آن، ه 103

 .انجام شد

صلح  هیپا گذاشت و با روس ریرا ز رانیبعد تمام تعهدات خود در برابر ا یناپلئون اندک رایز اورد؛یدوام ن ادیو فرانسه ز رانیا یو نظام یاسیس اتحاد
 فراخواند و حکومت قاجار را در مقابل روس ها تنها گذاشت رانیرا از ا یفرانسو ینظام ئتیکرد؛ ه

 افت؟یادامه  یو فرانسه به چه صورت رانیناپلئون روابط ا یبعد از بد عهد 104
 یواگذار نهیبه خصوص در زم یفرهنگ یهایو همکار یبازرگان یداشت و در حوزه قراردادها یادیز یبهایروابط دو کشور فراز و نش ن،یاز ا پس
 افتیادامه  ،یباستا ن شناخت یکاوش ها ازیامت

 در دوره قاجار چگونه بود؟ یو عثمان رانیروابط ا 105
 گریکدیو جدال با  یدشمن یبرا یکمتر مجال ،ییاروپا یمستمر با دولت ها یها یریبه سبب درگ یو عثمان رانیعصر قاجار دو کشور مسلمان ا در

 داشتند

 داشتند؟ گریکدیو جدال با  یدشمن یبرا یمجال کمتر یو عثمان رانیچرا درعصر قاجار، دو کشورمسلمان ا 106
 گریکدیو جدال با  یدشمن یبرا یکمتر مجال ،ییاروپا یمستمر با دولت ها یها یریبه سبب درگ یو عثمان رانیعصر قاجار دو کشور مسلمان ا در

 داشتند

 شاه و محمدشاه قاجار چه بود؟ یدر دوره فتحعل یو عثمان رانیا نیب ینظام یعلت تنش ها 107
 یو مشکالت تجار اتیعتبات عال ی رانیبا زائران ا انیعثمان یبدرفتار ،یسبب اختالفات مرز به

 بروز کرد؟ یو عثمان رانیدو کشور ا انیم ییشاه و محمدشاه چه تنش ها یدر زمان فتحعل 108
 یو مشکالت تجار اتیعتبات عال ی رانیبا زائران ا انیعثمان یبدرفتار ،یسبب اختالفات مرز به

         داد؟ انیبسته شد و به کشمکشها پا یو عثمان رانیا انیصلح ارزروم اول و دوم م یوساطت کدام دولت ها قراردادها 109
 صلح ارزنۀ الروم اول و دوم یقراردادها -وانگستان هیروس

 در دوره قاجار کدام کشور بود ؟ یپروژه ها و تحوالت نظام جهان شرفتیبا پ انیرانیا ییآشنا یرهایاز مس یکی 110

 ؟ دیرا به سمت خود جلب نما یرانیا شمندانیاز اند یتوانست بخش یبا چه شعار یدر اواخر دوره قاجار ، عثمان 111
 اسالم اتحاد

 نیا جهینت و.......ارتباط برقرار کند و کیبلژ ا،یتالیا ش،ی، اتر کایآمر یحکومت قاجار به چه منظور تالش نمود با کشورها 112

 تالش چه بود؟
 کا،یمانند آمر گرید یکشورها با که کرد یتال ش م ران،یو انگلستان در امور ا هیروزافزون روس یکاستن از نفوذ و دخالت ها یقاجار برا حکومت

به  یچندان تیقباره موف نیکشورها در ا نیا یرغبت یها و ب یسیانگل و روسها  یارتباط برقرار کند، اما به سبب سنگ انداز کیو بلژ ایتالیا ش،یاتر
 اوردیدست ن

 مستمر برقرار کند ؟ یکشورها ارتباط ریو روس با سا سیدر دوره قاجار نتوانست بجز انگل رانیچرا حکومت ا 113
 کا،یمانند آمر گرید یبا کشورها که کرد   یتال ش م ران،یو انگلستان در امور ا هیروزافزون روس یکاستن از نفوذ و دخالت ها یقاجار برا حکومت

به  یچندان تیقباره موف نیکشورها در ا نیا یرغبت یها و ب یسیها و انگل روس یارتباط برقرار کند، اما به سبب سنگ انداز کیو بلژ ایتالیا ش،یاتر
 اوردیدست ن
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 گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نمایید 114

 تیگلداسم - 1 گلستان /  و روس بسته شد رانیا یالف: در دور اول جنگها

 نیکنشتا نیف - 2 آخال/قرارداد بود نیا یخوارزم و ماوراءالنهر در پ یی: جداب

 سیپار - 3 ترکمن چای/ و روس بسته شد. رانیا ی: در دور دوم جنگ هاج

 یترکمانچا - 4 گلد اسمیت/  قرار داد بود نیوبلوچستان بعداز ا ستانیاز س یمناطق یی: جداد

 ارزنه الروم - 5 فین کن اشتاین/  و فرانسه بود رانی: عهدنامه اذ

 آخال - 6 ارزنه الروم/ بود. یو عثمان رانی: قرارداد ار

  گلستان - 7 
 .دیسیرا از جدول سمت انتخاب نموده و درپاسخ نامه بنو حیصح یها نهیگز 115

 آقاسی  رزایحاج م - 1 امیر کبیر/  بود یقائم مقام فراهان افتهی تی: تربالف

 امیر کبیر خان یتق رزایم - 2 حاج میزای آقاسی/ مسلک محمد شاه بود. شی: معلم دروب

 کالنتر میحاج ابراه- 3 میرزای کرمانی/ بود یاسد آباد نیجمال الد دیس دهی: از هواداران ستم دج

 یرضا کرمان رزایم - 4 

   
 
 

 اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار  :چهارم درس 
 متن سواالت ردیف

 جامعه ایران در عصر قاجار در قالب سه شیوه می زیستند آنها را نام ببرید. 1

  زندگی شهری زندگی عشایری زندگی روستائی
 جامعه روستایی در دوره قاجار از چه کسانی تشکیل می شد و در چه وضعیتی بود؟ 2

شان کار می کردند. برخی از گزارش ها ن و زمین داران، جمعیت روستایی اغلب افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالکان به استثنای اربابان

 مالیاتی بوده اند از آن دارد که روستاییان کم و بیش تحت ستم اربابان و مأموران

 در راس ایالت ایران چه کسانی قرار داشتند؟ 3

 یل قرار داشتنددر رأس ایالت سران ا

 سران ایل؟ تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل، زیرنظر چه کسانی انجام میگرفت 4

 چرا ایالت همواره یکی از منابع تامین نیروی نظامی حکومت قاجار به شمار می رفتند؟ 5

 سران ایالت اغلب در مناطق تحت نفوذ خود به طور مستقل حکومت می کردند

 عشایر در دوران قاجار چگونه بود؟وضعیت ایالت و  6

افراد ایل به سبب کارهایی که برای  در رأس ایالت سران ایل قرار داشتند و تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل زیر نظر آنها انجام می گرفت.

 رهبران خود انجام می دادند، نسبت به روستاییان وضعیت بهتری داشتند

 دوره قاجار شامل چه کسانی بود؟گروه های اجتماعی در شهرهای  7

فراد بیکار ا از قبیل مقام ها و کارگزاران حکومتی، علما و دانشمندان، بازرگانان، اصناف و پیشه وران و کارگران می زیستند. شماری از شهرنشینان را
 و تهیدست تشکیل می دادند

  داشت؟ قاجار دورة در جایگاهی چه ازارب 8
 حرفه هر .دادند می تشکیل شهری مراکز در را اقتصادی و زندگی اجتماعی شالودة و بودند شهرها اجتماعی و اقتصادی نظام اصلی هستۀ بازار

 .کرد می فعالیت یک راسته در صنف هر و داشت بازار در کاری و کسب
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