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د: از شخصیت های عصر قاجار که برای تأسیس مدرسه های جدید به ویژه در مقطع ابتدایی کوشش زیادی کرد / 

 میرزای حسن رشدیه

 محمد شاه  -4
 

 کمال الملک- 5 

  میرزا حسن رشدیه 6
 

 رانی: انقالب مشروطه ا 5درس 
 متن سواالت ردیف

                                                                                    مورد(4نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ )  چه عواملی زمینه های 1

مخالفت های مردم و علما با استبداد و  -4 استبداد دستگاه حاکم  -3 غلبۀ استعمار بر مملکت   -2 دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایراناز  -1

 ورود اندىشه های جدىد  - 5 استعمار

                                                                                                دردوره قاجار چه قسمت هایی از ایران توسط روسیه جدا شد؟ 2
ب، در یرتن تیا به(کنونی ترکمنستان و تاجیکستان قزاقستان، کشورهای شامل) شرقی شمال در النهر ماوراء  کل قفقاز در شمال غربى و منطقه

 شد ران جدایزى از ایع و زرخیالت هاى وسیاى خزر، مناطق و ایشرق و غرب در

 توسط انگلستان جدا شد؟ رانیاز ا ییدر دوره قاجار چه قسمت ها 3
 از بلوچستان یهاى هرات و قندهار و بخش بزرگ التیا

 مورد توجه کشور های استعماری قرار گرفت؟ رانیچرا ا 4
 استعمارگر قرار گرفت یمورد توجه کشورها ه،یاز منابع سرشار مواد اول یو برخوردار ییایجغراف  ژهیو تیموقع لیبه دال زین رانیا

 دار کرده بود؟ حهیرا در زمان قاجار جر انیرانیا یاحساسات ملعواملی چه  5
گانه در امور یدولت هاى ب ین دخالت هایبرقرار شد و همچن ترکمانچاى  ون که از عهدنامهیتوالسیگرفتن وام و اعمال حق کاپ ازات،یامت دادن
 رانیا یداخل

 چرا حکومت قاجار استبدادی بود؟ 6
 نمود یشاهزادگان انتخاب م نیرا از ب االتیزد و او حکام ا یاساس استبداد و قدرت بود . شاه حرف اول و آخر را م

 ) استانها( چگونه بود؟ االتیدر دوره ی قاجار وضع حکومت در ا 7
 ىم عمل شاه کی مانند خود  ان شاهزادگان انتخاب مى شدند و درمنطقهیها از م التیالت ها )استان( وضع بدتر از مرکز حکومت بود. حاکمان ایا در

 کردند

 بر مملکت ما در دوره ی قاجار شد ؟ باعث غلبه استعمار گران  یچه عوامل 8
را  ملکتم بر گانگانبی  سلطه  نهیزم ان،یدربار یو فساد مال یطمع ورز نیو همچن انییاروپا یضعف حکومت قاجار در زمان گسترش استعمارگرها

 گانهیب یکه شاهان قاجار از کشورها ییهاقرض .شد  یداده م انیبود که به خارج یمتعدد یازهایامت ت،یوضع نیا  جهینت نیفراهم کرده بود. بارزتر
 گرفتند یم

 دخالت مردم و علماء با استبداد و استعمار چه بود؟ لیدال 9
 مردم یاز منکر، دفع ظلم و کفر باال رفتن آگاه یاسالم مثل امر به معروف و نه نیهای د آموزه

 داشت؟ یمشروطه خواه شیدایدر پ یاسالم چه نقش یاسیس شهیاند 10
و  میقرآن کر اتیآ در و لزوم دفع ظلم که یاز منکر، عدالت خواه یبه معروف و نه رامریاسالم نظ نید یبه آموزه ها رانیتوجّه مردم مسلمان ا

 تشروطیم نهضت در آستانه و قیام کنند . کنند فیآموزه ها احساس تکل نیشد نسبت به ا یم موجب به آن پرداخته شده است، نیمعصوم  رهیس
ارتباط  ،یدارگریب قرن مبارزه و کی  جهیبودند. در نت دهیرس یو مبارزات یاسیس به استحکام و انسجام عهیش  هیعلم یو حوزه ها ونیروحان ران،یا

 فراهم شد ینیعالمان د یبه رهبر یفکر یحرکت شیدایپ  نهیزم علما و مردم به وجود آمد و انیم یمنظم

 داشت؟ ییدر دوره ی قاجار چه دستاوردها ینیرهبران د یاسیس تیفعال 11
ارات یجاد قدرت و اختین نهضت بر مبارزه با استعمار خارجى و استبداد داخلى و تالش براى برقرارى عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایا اساس

 رى کندیتگى آنها جلوگخیعدالت خانه و از لجام گس «دارالشورا  »ن اسالمى یقوان یپادشاه و حکام را محدود و با اجرا
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 اساس نهضت مشروطه را بیان کنید ؟ 12
و  ت پادشاهمبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی /تالش برای برقراری عدالت در کشور ،تا با ایجاد  عدالت خانه و دارالشورا ،قدرت و اختیارا

 آنها جلوگیری کند حکام محدود و با اجرای قوانین اسالمی از لجام گسختگی

 ( رانیچه بود ؟ )راههای ورود مشروطه به ا رانیبه ا یهای ورود تفکر مشروطه خواه نهیزم 13
استمداران به خارج، و یان و سیر اعزام دانشجو به خارج، سفرهاى درباریبه شکل هاى مختلف نظ ران،یبه ا یهاى ورود تفکر مشروطه خواه نهیزم

 ان به کشورهاى مختلف فراهم شدیرانیمهاجرت برخى از ا

 د؟یزمان قاجار را نام ببر یروزنامه های دولت 14
 «هیع اتفاقیوقا»  و«شرف » و « شرافت «» اخبار  کاغذ»

 د؟یاز روزنامه های آن زمان را نام ببر 15
 ، شرف ، شرافت هیاتفاق عیمثل: وقا یدولت -1
 و ادب تیمثل: روزنامه ترب یردولتیغ -2
 ، قانون یمثل: عروة الوثق شدینوشته م یکه به فارس یروزنامه های خارج -3

 افت؟ینتشار  ی اچه بود و توسط چه کس رانیروزنامه ا نیاول 16
                                                                اخبار کاغد –صالح شیرازی  میرزا

 زمان قاجار کدامند؟ یردولتیروزنامه های غ 17
 و ادب تیمثل: روزنامه ترب یردولتیغ

 شد چه نام داشت ؟ یکه در زمان قاجار در خارج از کشور چاپ و منتشر م یزبان یروزنامه های فارس 18
 ، قانون یمثل: عروة الوثق شدینوشته م یکه به فارس یهای خارج روزنامه

 شود؟  یدر .... عهد قاجار مشاهده م نیهای نو شهینشانه های اند نیاول 19
 هاى عهد قاجار سفرنامه

 آمد؟ انیسخن به م ینام دو سفرنامه عهد قاجار چه بود و در آنها از چه مسائل 20
 ب( میرزاصالح شیرزای        / گیب مینامه ابراه احتیسالف ( 

ی افکار ها یژگیبودند و و سندگانینقش داشتند از نوشته های کدام نو یمشروطه خواه شیدایآثاری که در پ نیمعروفتر 21

 چه بود؟ سندانینو نیا
 رزا فتحعلى آخوند زادهیم خان طالبوف و میوسف خان مستشارالدوله، عبدالرحیرزایرزاملکم خان، مینوشته هاى م 

 ؟در آثار روشنفکران ایرانی دوره ی قاجار ،به چه مسائلی  توجه شده است  22
 پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خودباختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ غربی

 مردم در عهد ناصری چه بود؟ یعموم یتینمونه نارضا نیآخر 23
 ن شاهیناصرالد ترور

 . دیکن سهیهای حکومت آنها را با هم مقا وهیشاه و ش نیشاه و مظفرالد نیناصرالد 24

ن او، یرى مى کرد. جانشیوه هاى استبدادى، از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگیخودکامه بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش، با ش پادشاهى او
 بود هربانن حال، رئوف و میى سروسامان دادن به امور کشور را نداشت. امّا در عیمار بود و تواناین شاه، فردى سست عنصر، بى اراده و بیمظفرالد

 انتخاب کرد؟ یرا به صدراعظم یشاه که بود و چه کس نیناصرالد نیجانش 25

 سپرد او به را مملکت یمستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و اداره یرا که فرد ن الدولهیعشاه،  نیمظفرالد

شورش سراسری  کیرا در آستانه  رانیافزود و ا یم یهای عموم یتیشاه برنارضا نیکه در دوره ی مظفر الد یعوامل 26

 قرارداد چه بود؟
 د اقتصادىیالت ها، همراه با فقر عمومى و رکود شدین الدوله و حاکمان ایهاى ع خشونت

 فراهم شد؟ یفرصت برای اعتراض های مردم نیشاه بهتر نیقمری در حکومت مظفرالد 1323چگونه محرم سال  27
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 حضرت، آن امیق زىیست ستم یه بر جنبهیه السالم، ضمن تکین علیبا استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللّه الحس ونیروحان
 غ مى کردندین مردم تبلیعدالت خواهى را ب امیپ

 مورد (4از مهاجرت صغری موجب خشم و اعتراض مردم شد چه بود؟)  شیکه پ یحوادث نیمهمتر 28
 فلک شدن بازرگانان -4بانک استقراضى روس   یماجرا -3ها   التیمردم ا یتینارضا -2نوز بلژىکى  یماجرا -1

 چه بود؟ یکیماجرای نوز بلژ 29
ران بود، با لباس یش(کارگزار روس ها در امورگمرک ا 1280ه )یران و روسیکى، که طبق قرارداد گمرکى ایو نوز بلژیش موس 1283مراسم سال  در

ان مردم عزادار پخش و موجب اعتراض یش در م 1283ق /  1323ن عکس در محرمیان به دست داشت، عکس گرفت. ایان و در حالى که قلیروحان
 مردم شد

 بود؟ یدر دست چه کس یکینوز بلژ هیرهبری حرکت بر عل 30
 دعبداللّه بهبهانىیاللّه س آبت

 جرقه نهضت مشروطه چه بود؟ نیاول 31
 یاله بهبهان تیاعتراض آ و یکینوز بلژ یماجرا

 ماجرای )علت( شالق خوردن علمای کرمان چه بود؟ 32
 افتی شیشد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزا یوارد م هیو قند از روس تیمردم مانند نفت، کبر ازیمورد ن یاز کاالها یبرخ هیدر دوران قاجار

 و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت 4

 واعظان تهران چه بود؟ یسخنران یقمری محور اصل 1323در رمضان  33
 ع در برابر فرقه هاى ساختگى به پا خاسته بودندین عالمان بود که براى حفظ تشین به ایاصلى سخنرانى واعظان تهران، موضوعِ توه محور

 فارس و خراسان در عهد مظفری چه بود؟ االتیمردم ا یتیعلل نارضا 34
مردم شده بود. مردم خراسان از ستمگرى هاى غالمرضا خان آصف الدوله به  یتیالسلطنه، حاکم فارس، با ستمگرى هاى خود، موجب نارضا شعاع

 جان آمده بودند

 د؟یسیرا بنو یچیماجرای عسکر گار 35
هرت ش«  یچیعسگر گار» پرداخت ، او که به یم ى مسافران تهران  قم را به دست آورده بود، آشکارا به خودسرىیاز جابه جایقم، فردى که امت در

 ی جه، دامنهین حوادث گذشت. درنتیزن پاک دامن ،عالمان قم  را به واکنش واداشت، امّا دولت به سادگى از کنار ا کیبه  یاحترام یداشت .با ب
 افتی گسترش شتریب ها اعتراض

 چه بود؟ یماجرای بانک استقراض 36
ه شدّت ى بیدمحمّد طباطبایت اللّه سیک قبرستان متروک، ساختمان بانک استقراضى روس را بنا نهادند. آی، روس ها در محل مخالفت عمومى وجود

به  ى،یانن، ىک اعتراض عمومى شکل گرفت، امّا روس ها ، با بى اعتیاقدام روس ها، ناخشنود بودند. بنابرا نیز از این کار مخالفت کرد. مردم نیبا ا
گرى به نام یدعبداللّه بهبهانى و روحانى دیى و سیدمحمّد طباطبایت اللّه سید، آید نجف رسینکه موضوع به اطالع مراجع تقلیدامه دادند. تا اکار خود ا

 کسان کردندیک شورش عمومى، ساختمان مذکور را با خاک یانى به همراه مردم تهران در یرزا مصطفى آشتیم

 شرکت داشتند؟ یبانک استقراض بیتخر در ماجرای ونیاز روحان کیکدام 37
 انىیرزا مصطفى آشتیگرى به نام میدعبداللّه بهبهانى و روحانى دیى و سیدمحمّد طباطبایاللّه س تیآ

 د؟یسیماجرای فلک شدن بازرگانان قند را بنو 38
 افتی شیشد. در اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزا یوارد م هیو قند از روس تیمردم مانند نفت، کبر ازیمورد ن یاز کاالها یبرخ هیدوران قاجار در
 و شعله هاى اعتراض مردم را برافروخت 4

 علت مهاجرت صغری چه بود؟ 39

ت حضررا ترک و در حرم  تهران و مردم، با حالت اعتراض ونیى، روحانیدمحمّد طباطبایت اللّه سیشنهاد آیبازرگانان به پ تیبه دنبال آزار و اذ

 تحصن کردند میعبدالعظ

 ضد استبداد در کدام واقعه رخ داد؟ روهاییمرحله اتحاد ن نیاول 40
 یصغر مهاجرت

 خود و شاه قرار دادند؟ نیرا واسطه ب یکشور عثمان ریچرا مهاجران صغری سف 41
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 هک آنجا از.  نگرفت جهینت ، شد متوسّل که وهیش هر به مهاجران، و علما بازگرداندن براى الدوله نیع. شد مى افزوده مهاجران نیا یروز بر عده هر
 بودند شاه نیمظفرالد به حیصح خبرهاى دنیرس از مانع فاسد، انیدربار

 داشتند؟ ییمهاجران صغری چه خواسته ها 42
 .جامعه در عدالت برقرارى و مردم هاى تیشکا به دگىیرس براى شهرها، یجاد عدالت خانه در همهیا -1
 ق و به دور از مالحظه هاى شخصىیعمل به قانون اسالمى، به طور دق -2

 علت مهاجرت کبری چه بود؟ 43
 در اعتراض به اقدام هاى دولت، به شهر مقدّس قم

 چرا مهاجرت دوم به کبری معروف شد؟ 44
 ن مهاجرت که گسترده تر از مهاجرت قبل بودیا

 ست؟یچ ینیمنظور از سنت بست نش 45
سنتِ صورت مى گرفت که مورد احترام مردم   یارتگاه ها و اماکنیدر مساجد و ز شتریران معمول بود، بیرگاه در ایو تحصّن که از د ینیبست نش 

 نى آن ها سازگار بودیقرار داشت و با باورهاى د

 در جهت منافع خود استفاده کرد؟ ینیسفارت انگلستان چگونه از بست نش 46
 ش گرفته بودیرا در پ استیس نیاش ا یمقاصد و منافع استعمارل به یبراى ن انگلستان،

 خواسته های مهاجران کبری چه بود؟ نیمهمتر 47
 ن الدوله از صدارتی. برکنارى ع1
 نه براى بازگشت مهاجران به تهرانی. فراهم کردن زم2
 جاد عدالت خانه    ی. ا3
 ندگان(یل دارالشّورا )مجلس نمای. تشک-4

 کرد؟ یشاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقدامات نیمظفرالد 48
 صادرکرد 1285مرداد  14ل مجلس شوراى ملى را در ین الدوله را عزل کرد و فرمان تشکیخواسته هاى مردم شد. او ع میشاه تسل نیمظفرالد

 شروع به کار کرد؟ یخیو به چه تار یبه دست چه کس یمجلس شورای مل نیاول 49
 شمسی 1285 مرداد 14 –شاه  نیمظفرالد

 شاه یمحمدعل شاه که بود؟ نیمظفرالد نیجانش 50

 داشت( ؟ یبود )چه صفات یشاه چگونه پادشاه یمحمدعل 51
 کند نیتمک یملّ یو مجلس شورا یخواست در برابر قانون اساس نمی که بود قاجار  دوره  از شاهان خودکامه یکیشاه،  یمحمّدعل

 شاه نسبت به مشروطه چه بود؟ یمحمدعل ییاعتنا یب نیاول 52
مراسم دعوت به عمل آورد امّا  نیشرکت در ا یبرا یخارج یدولت ها ندگانیبر پا کرد و از اشراف و نما یجشن تاج گذار 1285 ید 28در  او

 را دعوت نکرد یملّ یمجلس شورا ندگانینما

 مورد( 4مشروطه چه بود؟ )  دیدشواری های نظام جد نیمهمتر 53
 تدوین متتم قانون اساسی و شدت گرفتن اختالفات-1

 خوداری محمدعلی شاه از امضائ متتم قانون اساسی-2

 اهداف روسیه و انگلستان  برای مداخله در نهضت مردم-3

 روسیه و انگلیس 1907قرارداد -4

 ؟تداش ییشد چه ضعف ها میشاه تنظ نیکه در زمان مظفرالد ای یقانون اساس ایشد  نیتدو یچرا متمم قانون اساس 54

ده بود و ش میاصل تنظ کیقانون در پنجاه و  نیبود. ا یادیز یضعف ها یشد، دارا میتنظ یشاه به نام قانون اساس نیکه در زمان مظفرالد یقانون
 کسعدولت نسبت به ملت و بال فیقانون، از حقوق و تکال نیساخت. در ا می روشن را آن حدود و مجلس امور  بود که اداره ینظام نامه ا قتیدر حق

 شد یم لیبر آن نوشته و تکم یالزم بود متمّم ن،یبود. بنابرا امدهین انیسخن به م

 علت تدوین متتم قانون اساسی  مشروطه چه بود ؟ 55
 میان نیاورده بودچون از وظائف دولت در برابر مردم و وظائف مردم نسبت به دولت  سخنی به 
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 چه بود؟ یاصل دوم متمم قانون اساس 56
زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در مجلس  یاسالم که با اقتضاها هانیپنج نفره از مجتهدان و فق یئتیاصل، در هر دوره از مجلس، ه نیبنابرا
 دشرع نباش یودستورها یشد، نظارت کنند که خالف قواعد اسالم یم بیو تصو نیکه تدو ییکردند، تا بر قانون ها یشرکت م یملّ یشورا

 مورد ( 2فضل اهلل نوری از صف مشروطه خواهان خارج شد؟ )  خیچرا ش 57
از  هیّوّلا یو ملّ یاسالم ریآن از مس»  ۀدر نهضت مشروطه و انحراف مشروط انیاعمال نفوذ غرب گرا لیبه دل یفضل اللّه نور خیآنکه سرانجام ش تا

 صف طرفداران مشروطه جدا شد

 خواست؟ یم یفضل اهلل نوری چه نوع مشروطه ا خیش 58
 مشروعه مشروطه

 مشروطه چه بود؟ هیشاه نسبت  یمحمدعل ییاعتنا یب نیدوم 59
 یکه متمّم قانون اساس یمشروطه، رخ داد. هنگام یمتمم قانون اساس یشاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضا یمحمدعل یبعد ییاعتنا یب

 کرد یآن خوددار یاو شد، از امضا میتقد

 مورد ( 3کرد؟)  یمخالفت م رانیبا نهضت مشروطه ا یلیبه چه دال هیروس 60
 کرد. یم تیاز مشروطه طلبان حما ،یکه در لباس مشروطه خواه سیاز نفوذ انگل یری.جلوگ1
 شاه که طرفدار روس بود. ی.کمک به محمّدعل2
 رانیمشروطه خواهان در ا یروزیپ ریتحت تأث ،یگرفتن آزاد برای قفقاز  منطقه یملّت ها امیاز ق یریشگیپ -3

 مورد( 3چه بود؟ )  رانیانگلستان از مشروطه ا تیحما لیدال 61
 ه؛یبرابر با روس ایبهتر  یتیبه موقع یابیدست یبرا ران،یاعتبار خود در ا شی.افزا1
 در دستگاه حاکم و مجلس؛ یسیانگل ی.به قدرت رساندن مهره ها2
 به چهارده هزار نفردر سفارت، به کیقرار دادن نزد تیکشور در تهران، و تحت حما نیدر سفارت ا نانیبه بست نش سیانگل غیدر یب یکمک ها3

 صورت گرفت؛  لیدل نیهم
 مستعمرات انگلستان در منطقه ریهندوستان و سا یمحافظت از مرزها-4

 چه بود؟ رانیدر ا 1907رفع اختالفات روس و انگلستان در سال  لیدل 62
 جهان بود. استیدر صحنه س دیقدرت جد کیحضور آلمان به عنوان  دیموضوع جد نیا

 چه بود؟ سیو روس و انگ رانیا نیم ب 1907علت عقد قرارداد  63
 جهان بود استیدر صحنه س دیقدرت جد کیحضور آلمان به عنوان  دیموضوع جد نیا

 چه کشوری بسته شد؟ یانیو با پادرم ییچه دولت ها نیم ب 1907قرارداد  64
 فرانسه یانی/ با در مسیوانگل هیروس دول

 گرفته شد؟ یمیچه تصم رانیم درباره ا 1907در قرارداد  65
شناخته  هوسیر نفوذ  خواف و مرز افغانستان، حوزه زد،یاصفهان،  ن،یریقصر ش نیب فرضی خط از شمال،  کردند: منطقه میرا به سه منطقه تقس رانیا

 لمروقدفاع از هند بود،  یبرا یاتیارزش ح یافغانستان که دارا یزابل و سرحدها رجند،یبندرعباس، کرمان، ب نیب فرضی خط از جنوب،  شد. منطقه
 . قسمتدینفوذ انگلستان مقرّر گرد

 شناخته شد رانیطرف و متعلق به ا بی  آب و علف بود، منطقه یب یها ابانیو ب رهایکه شامل کو سوم

 چه منطقه ای بود و چرا در نظر گرفته شد؟ طرفیم منطقه ب 1907در قرارداد  66
 شود یریآنها، جلوگ نیب یاحتمال یو از برخوردها رندیفاصله بگ گریکدیاز  یکار هم آن بود که دو دولت تا حدود نیاز ا منظور

 مورد ( 3چه بود؟ )  ستانهای روس وانگل استیدر قبال س یدوره ی مجلس شورای مل نیاول یهای انقالباقدام  67
   1907رد قرارداد -1
   یکینوز بلژ ویاخراج مس-2
 یوام از دول خارج افتیرد در -3

 دعوت کرد؟ رانی، به ا رییالسلطان را برای نخست وز نیشاه ام یچرا محمد عل 68
 مشروطه بود یالسلطان را که از مخالفان جدّ نیاصغرخان ام یعل رزایمبارزه با مشروطه خواهان، م یشاه برا یمحمدعل
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 چرا ترور شد ؟ ایالسلطان نسبت به شاه و مشروطه چگونه بود و عاقبت او چه بود؟  نیام استیس 69
 از طرفداران مشروطه ترور شد یکیگرفته بود، سرانجام توسّط  شیدوگانه در پ یاستیخود، س یروزی نخست  که در دوره او

 شاه برای حمله به مجلس )به توپ بستن( چه بود؟ یبهانه ی محمد عل 70
را به مشروطه خواهان نسبت  اقدام نیشاه، ا دیند یبیآس یتهران مورد سوء قصد قرار گرفت، ول یها ابانیاز خ یکیشاه در  یبعد محمّدعل یچند

 کند لیتعط شهیهم یگرفت مجلس را برا میبهانه، تصم نیداد و به هم

 چه بود؟ رانیا یو انگلستان در قبال به توپ بستن مجلس شورای مل هیعکس العمل روس 71
 مخالفت نمود نیبا ا شیبنا به اهداف خو سیانگل یمخالف با مشروطه بود ول اینمود ز تیحمله حما نیاز ا هیروس

 داشتند؟ یدر به توب بستن مجلس شورای مل یروس ها چه نقش 72
 شاه و در به توپ بستن یمشوق محمدعل نقش

 (ییانهایبه توب بستن مجلس چه بود؟ )چه ز امدهاییآثار و پ 73

 ،یهانبهب دعبداللّهیّو س ییطباطبا دمحمّدیّ اللّه س تیآآنان پرداختند.  یریمشروطه خواهان غارت شد و مأموران به دستگ یخانه ها تمام

 نیجمال الد دیّو س نیملک المتکلّم لیخان صوراسراف ریجهانگ رزایمشدند. به دستور شاه،  دیشکنجه و تبع ر،یتوسّط قزاق ها دستگ

 پناه بردند سیانگل ( به سفارتزاده یتققرار گرفته بودند ) از جمله  بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما ی. بعضنداعدام شد واعظ

 به توپ بستن مجلس با رهبران مشروطه چه برخوردی شد؟ انیدر جر 74
 رزایند. به دستور شاه، مشد دیتبع و شدند. به دستور شاه دیشکنجه و تبع ر،یتوسّط قزاق ها دستگ ،یبهبهان دعبداللّهیّو س ییطباطبا دمحمّدیّاللّه س تیآ

ودند )از جمله قرار گرفته ب بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما ی. بعضشدند واعظ اعدام نیجمال الد دیّو س نیالمتکلّمملک  لیخان صوراسراف ریجهانگ
 پناه بردند سیزاده( به سفارت انگل یتق

 ند؟یگو یم ریرا استبداد صغ خیای از تار دور ه 75
د ، و تعدادی نمودن دیوتبع ریرا دستگ یو بهبهان ییاهلل طباطبا تیافرادی مثل آاز به توپ بستن مجلس ، خانه مشروطه خواهان را غارت کردن و  بعد

 ندیگو یم ریاستبداد صغ دیطول کش کسالیدوره که  نیاز مشروطه خواهان را کشتند . به ا

 عکس العمل مشروطه خواهان پس از به توپ بستن مجلس چه بود؟ 76
ممکن، خود را به اروپا رساندند  قیداشتند، از هر طر یو وطن دوست یمشروطه خواه  هیکه داع انیاز غرب گرا یپس از به توپ بستن مجلس، جمع

 دبه راه انداختند، امّا مردم و علما، در داخل کشور به مقاومت پرداختن یاسیس ییمحفل ها س،یلندن، استانبول و کشور سوئ س،یپار یو در شهرها

 د؟یسیبنو ریرا در استبداد صغ زیدو تن از مجاهدان نام آور تبر 77
 خان و باقرخان ستار

 در مقابل به توپ بستن مجلس چه بود؟ زیواکنش مردم تبر 78
از نُه ماه در برابر دشمنان مشروطه  شیستارخان و باقرخان، ب یآغاز شد و دو تن از مجاهدان نام آور آن خطهّ به نام ها زیاز تبر یاصل مقاومت

 مقاومت کردند

 بودند و نظرشان نسبت به مشروطه چه بود ؟ ینجف در زمان انقالب مشروطه چه کسان میمق دیمراجع تقل 79
ر مشروطه خواهان در براب ،ازیتهران لیرزاخلیفرزند م نیحس رزایاللّه حاج م تیو آ یعبداللّه مازندران دیّاللّه س تیآ ،یاللّه محمّدکاظم خراسان تیآ

 کردند یم تیشاه حما یمحمد عل یحکومت استبداد

 اعدام شدند ؟ ایو  دی،تبع ریشاه دستگ یبه دستور محمدعل یبعد از به توپ بستن مجلس ،چه کسان 80
 رزایند. به دستور شاه، مشد دیتبع و شدند. به دستور شاه دیشکنجه و تبع ر،یتوسّط قزاق ها دستگ ،یبهبهان دعبداللّهیّو س ییطباطبا دمحمّدیّاللّه س تیآ

ودند )از جمله قرار گرفته ب بیکه مورد تعق زین ندگانیاز نما یواعظ اعدام شدند. بعض نیجمال الد دیّو س نیملک المتکلّم لیخان صوراسراف ریجهانگ
 پناه بردند سیزاده(، به سفارت انگل یتق

 د؟یرس انیبه پا ریشاه بعد از استبداد صغ یچگونه حکومت استبداد محمد عل 81
به  پناهنده وحکومت استبدادی هیشاه به سفارش روس یشدند و محمد عل یباهم به تهران راه زیو تبر النیها ، گ ارییانجام مردم اصفهان ، بخت سر
 دیرس انیپا

 شاه پس از به توپ بستن مجلس چه بود ؟ ینسبت به حکومت محمدعل سیروس و انگل استیس 82
 شاه بود یمحمّدعل حفظ بر یزمان، مبتن نیدر ا سیروس و انگل استیس
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 ست؟یدوره دوم مشروطه چ یژگیاست؟ دو و یآغاز دوره ی دوم مشروطه از چه زمان 83

 به دست مشروطه خواهان فتح تهران با

 طرفداران مشروطه نیب دیشد ی. اختالف ها1
 رانیدر سرنوشت ا سانگلی و روس ٔ  آشکار و سلطه گرانه ی. مداخله ها2

 د؟یشاه چگونه به سلطنت رس احمد 84
ه شد و ب لیتشک ،یملّ یسابق مجلس شورا یو وکال انیمجاهدان، شاهزادگان، اع یفوق العاده، مرکب از سران و رؤسا یاز فتح تهران مجلس پس

 شد دهیبه مقام سلطنت برگز عهد،یول یرزامی احمد او،  شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده ساله یاتفاق آرا، محمّد عل

 اقدامات فاتحان تهران چه بود؟ نیمهمتر 85
 انتخاب احمد شاه به سلطنت-1
 شاه  یمحمدعل یبرکنار-2
 یفضل اله نور خیاعدام ش-3

 شاه پس از فتح تهران چه برخوردی با او شد؟ یمحمد عل 86
 شد هیبندرادسا در روس یراه انهیبا پرداخت حقوق سال یبدون محاکمه وحت سیروس وانگل تیبا حما زیشاه ن یمحمدعل

 چه اعتقادی داشت؟ یفضل اهلل نوری که بود و درباره ی مشروطه و قانون اساس خیش 87
 زا دفاع به که بود تهران اول « مشروعه  مشروطه »  با مشروطه ،یاسالم یارزش ها  هیبر پا یمجتهد طراز و قانون اساس ،یفضل اللّه نور خیش

 بود کرده مخالفت غرب، از شده اقتباس

 چه شد؟ خیفضل اهلل نوری که بود و عاقبت ش خیش رییمامور دستگ 88
 دیبه شهادت رس ،یشفرمای  محاکمه کیپس از  یعالم روحان نی/ ایخان ارمن پرمی

 شدت گرفت؟ یمشروطه خواهان چه زمان انیاختالف م 89
 ،یّمل یدوره مجلس شورا نیدوم لیو تشک یفضل اهللّ نور خیدنبال اعدام ش به

 چه نام داشت؟ یدوره مجلس شورای مل نیدو حزب معروف زملن دوم 90
 مشروطه خواهان شدت گرفت. انیم«  ونیاعتدال»و « دمکرات  »

 د؟یسیبه وجود آمدند را بنو یمجلس شورای مل نیدوم لیدو حزب مهم که با تشک 91
 ونیتها و اعتدال دموکرا
 دیس و ییمحمد طباطبا دیرا در دستور کار خود قرار داده بودند . س عتیدانستند و اجرای شر یمحکم در برابر ظلم م مذهب را سدی ونیاعتدال حزب

 حزب بودند . نیاز اعضای سرشناس ا یعبداهلل بهبهان
را  کنند و نهضت یخال ینیتا مشروطه را از جنبه های د دندیورز یم دیتأک استیاز س نید ییزاده بر جدا یحسن تق دیتها به رهبری س دموکرا

 آن دور سازند یازآرمانهای اصل

 د؟یسیرا همراه با دوتن از اعضای معروفشان بنو ونیو مرام اعتدال دهیعق 92
 دیس و ییمحمد طباطبا دیرا در دستور کار خود قرار داده بودند . س عتیدانستند و اجرای شر یمذهب را سدی محکم در برابر ظلم م ونیاعتدال حزب

 حزب بودند نیاز اعضای سرشناس ا یعبداهلل بهبهان

 و مرام آنان چه بود؟ یبود و مش یرهبر دموکرات ها چه کس 93
را  کنند و نهضت یخال ینیتا مشروطه را از جنبه های د دندیورز یم دیتأک استیاز س نید ییزاده بر جدا یحسن تق دیتها به رهبری س دموکرا

 آن دور سازند یازآرمانهای اصل

 داشتند؟ یچه برداشت های متفاوت نیو دموکرات نسبت به د ونیحزب اعتدال 94
 دیس و ییمحمد طباطبا دیرا در دستور کار خود قرار داده بودند . س عتیدانستند و اجرای شر یمذهب را سدی محکم در برابر ظلم م ونیاعتدال حزب

 حزب بودند . نیاز اعضای سرشناس ا یعبداهلل بهبهان
را  کنند و نهضت یخال ینیتا مشروطه را از جنبه های د دندیورز یم دیتأک استیاز س نید ییزاده بر جدا یحسن تق دیتها به رهبری س دموکرا

 آن دور سازند یازآرمانهای اصل

 گرفت ؟ یمیمجلس نوپای دوره ی دوم مشروطه برای اصالح و استخدام کارشناسان چه تصم 95
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