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 2خالصه و نکات مهم درس                               

 تهیه و تنظیم: حسن نظری                                 

 

 نادرشاه افشار چگونه به قدرت رسید؟_ 

نادر از طایفه ی افشارها بود. طایفه افشار از جمله طوایف ترک بودند که به حکومت صفوی خدمت می کردند. 

سردار جنگی و شجاع بود، در رکاب تهماسب دوم صفوی توانست افغان ها را از ایران بیرون کند. سپس نادر که 

 دشمنان داخلی و خارجی را شکست داد و زمینه را برای انتقال قدرت از صفویان به افشاریان مهیا کرد.

 

 مهم ترین شروط نادر برای پذیرفتن سلطنت در شورای دست مغان چه بود؟_ 

 موروثی شدن سلطنت در خاندان وی _1

 حمایت نکردن بزرگان کشور از خاندان صفوی _2

 حل اختالفات مذهبی با دولت عثمانی _3

 

 

 چرا نادر نتوانست حکومت را در خاندان افشاریه تثبیت کند؟_ 

 اشتغال پیوسته به جنگ _1

 اخذ مالیات های اضافی از مردم _2

 بدگمانی وی به بزرگان کشور _3

 ام پادشاه ایران شهر شیراز را به پایتختی برگزید؟کد_ 

 الف( نادرشاه افشار          ب( شاه عباس صفوی          ج( کریم خان زند*            د( آغامحمد خان قاجار
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 وکیل الرعایا لقب کدام شاه ایران بود؟ دلیل این لقب چه بود؟_ 

 بیرون راندن افغان ها –ب( نادرشاه                رسمیت دادن مذهب شیعه   -الف( شاه اسماعیل صفوی

 ساده زیستی و مهربانی* –بیرون راندن روسها از ایران                 د( کریم خان زند  -ج( آغامحمد خان قاجار

 

 سی را به چه منظور استخدام کرد؟ینادرشاه افشار، جان اِلتون انگل _

 ب( اصالح اوضاع گمرک                           الف( تأسیس نیروی دریایی *            

 ج( آموزش به شاهزادگان                                              د( ایجاد کارخانه 

 

 اوضاع اقتصادی ایران در دوران نادرشاه و کریم خان را مقایسه کنید._ 

 آشوب های داخلی واوضاع اقتصادی در زمان نادرشاه به دالیل متعددی دچار رکود بود. از جمله این دالیل: 

بود. در دوران کریم  اخذ مالیات های سنگین از مردمو  توجه بیش از حد به نیروهای نظامی و لشکری، خارجی

 جملدربار کم تو  ش مالیات هاکاه، اسیآرامش و ثبات سیدر اقتصاد کشور حاصل شد. دالیل بهبود:بهبودی خان 

 

 منظور از نهضت بازگشت ادبی چیست و در چه دوره ای اتفاق افتاد؟_ 

 ود.یاد می ش بازگشت نهضت ادبیتحول چشمگیری یافت که از آن با عنوان  زندیهشعر و ادب فارسی در دوران 

 

 سه مورد از آثار معماری در عصر زندیه را نام ببرید. _

 بازار و حمام وکیل در شیراز _1

 ارگ کریم خان _2

 آرامگاه سعدی _3
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 مرد بیمار اروپا لقب کدام امپراطوری بود؟_ 

 الف( روسیه                          ب( آلمان                               ج( فرانسه                         د( عثمانی *

 

 وارد شدند کدام کشورها بودند؟ نخستین استعمار گرانی که به هند _

 د( فرانسه و روسیه           ج( آلمان و اتریشالف( انگلستان و هلند          ب( پرتغال و اسپانیا *            

 

 انقالب با شکوه در کدام کشور به وقوع پیوست؟ بزرگترین دستاوردش چه بود؟_ 

 دستیابی به استقالل –اعدام پادشاه                                           ب( آمریکا  –الف( فرانسه 

 روی کار آمدن کمونیست ها –نفی منشأ الهی سلطنت *                            د( روسیه  –ج( انگلستان 

 

 کشور آمریکا چگونه به استقالل رسید؟_ 

ایالت می شد که مهاجران اروپایی در آن زندگی می کردند. این کشور آمریکا قبل از استقالل شامل چندین 

مستعمره و زیر نظر انگلستان بود. به دلیل اخذ مالیات های سنگین و تحریک فرانسوی ها، مردم به رهبری جرج 

 واشنگتون وارد جنگ با انگلستان شدند و در نهایت با پیروزی توانستند استقالل خود را به دست آورند.

 

 دو پدیده اقتصادی و اجتماعی انقالب صنعتی را بیان کنید. _

 گسترش استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی _1

 افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران _2

 

 پتر کبیر  در روسیه جدید لقب کدام امپراتور روسیه بود؟پ_ 
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