به نام خدا
تاریخ معاصر
 _1مفاد قرارداد عهدنامه ترکمنچای چه بود
جواب :عالوه بر شهرهایی که طبق عهد نامه گلستان واگذار شده بود شهر های ایروان,
نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز به روسیه تعلق گرفت
مبلغ پنج میلیون تومان غرامت به روسیه پرداخت شد
حق کاپیتوالسیون به ایران تحمیل شد
 _2چه کسی فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد و نتیجه آن چه بود
جواب :آیت هللا میرزای شیرازی که بعد از صدور این فتوا ,مردم استعمال دخانیات را
تحریم کردند و نهضتی بزرگ در سراسر ایران علیه استعمار انگلیس برپا شد و در نتیجه
ناصرالدین شاه ناچار به تسلیم شد و ابتدا امتیاز داخلی دخانیات و سپس امتیاز خارجی آن را
لغو کرد
 _3عوامل زمینه ساز نهضت مشروطه را بیان کنید(  ۵مورد)
جواب  :از دست رفتن بخش هایی از ایران  /استبداد دستگاه حاکم /غلبه استعمار بر
مملکت /مخالفت مردم و علما با استبداد و استعمار /ورود اندیشه های جدید
 _4مظفرالدین شاه در راستای خواسته های مشروطه خواهان چه اقداماتی انجام داد
جواب  :عین الدوله را عزل کرد /فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را صادر کرد /قانون
اساسی تدوین شده مشروطه خواهان را امضا کرد

 _۵سه مورد از نتایج بیدارگری اسالمی به رهبری امام خمینی را بیان کنید
جواب  :ورود اسالم سیاسی به عرصه مبارزه با استبداد /ورود آشکار مرجعیت شیعه در
عرصه مبارزه با استبداد شاه /اتحاد حوزویان با دانشگاهیان و مخالفت آنان با رژیم پهلوی/
طرح اندیشه حکومت اسالمی بر اساس والیت فقیه
 _6مخالفان رژیم پهلوی در فاصله سالهای  42تا  ۵6شامل چه گروهایی بود
جواب  :مسلمانان انقالبی به رهبری امام خمینی /چپ گرایان با اندیشه مارکسیستی و مبارزه
مسلحانه /ملی گرایان معتقد به قانون اساسی مشروطه و مبارزه با استبداد و کاهش
خودکامگی شاه
 _7شاه برای هماهنگی با برنامه حقوق بشر کارتر در سال  ۵6چه تحوالتی در کشور ایجاد
کرد
جواب  :شاه امیر عباس هویدا را عزل و جمشید آموزگار را به عنوان نخست وزیر
منصوب کرد و با اعالم فضای باز سیاسی در کشور محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه های
سری نظامی را لغو کرد و با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی به مبارزه با فساد در دستگاه
حکومتی پرداخت
 _8هجرت امام خمینی به پاریس چه پیامدهایی در پی داشت
جواب  :امام خمینی در  1۵مهرماه به فرانسه رفتند رئیسجمهور فرانسه به محض ورود
امام نظر شاه را جویا شد و بعد از آن بود که به امام اجازه اقامت داد
چون شرایط ارتباطات در پاریس بسیار خوب بود لذا این موضوع به رهبری انقالب کمک
کرد تا پیام ها و تماس های خود را در جهت رهبری انقالب سریعتر و راحت تر و گسترده
تر به گوش نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان برساند

طبق عهدنامه گلستان حاکمیت روسیه به چه ایاالتی به رسمیت شناخته شد؟ ص۱.۱۹
سه مورد از اقدامات مهم امیرکبیر را بیان کنید؟ ص ۲. ۲۸
حکومت قاجار بر بنیاد ........متکی بود .ص۳. ۴۰
مهاجرت صغری چه رویدادیست؟ ص ۴. ۴۸
شیخ فضل اله نوری معتقد بود که باید ............ایجاد شود .ص۵. ۵۵
ستارخان و باقرخان خواستار اخراج  ..............نظیر تقی زاده از مجلس بودند۶. .
ص۶۳
نفرت تاریخی مردم مسلمان ایران از نظام استعماری انگلستان موجب چه نوع رفتاری ۷.
از انگلستان شد؟ ص ۷۷
رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود ،چه اقداماتی انجام داد؟ ص۸. ۸۴
ریشه ضد دینی رضا شاه ریشه در چه جریان فکری و فرهنگی داشت؟ ص ۹. ۹۵
ایران بر اثر پیمان سعد اباد چه مناطقی را از دست داد؟ ص ۱۰. ۱۰۵
در اوایل سلطنت محمدرضاشاه چه احزابی در ایران تشکیل شد؟ ص ۱۱. ۱۰۸
انگلستان از نخست وزیر شدن حسین عال چه هدفی را دنبال میکرد؟ ص ۱۲. ۱۱۷
انگلستان از چه راه هایی به تضعیف دولت مصدق پرداخت؟ ص۱۳. ۱۲۳
سازمان سیا چه نقشی در انجام کودتای  ۲۸مرداد داشت؟ ص۱۴. ۱۳۱
علت مخالفت شهید نواب صفوی با پیمان بغداد چه بود؟ ص ۱۵. ۱۳۹
علی امینی در دوره نخست وزیری خود چه اقداماتی انجام داد؟ ص ۱۶. ۱۴۶
در روز چهارم بهمن  ۱۳۴۱برای اثبات چه چیزی به قم رفت؟ ص ۱۷. ۱۵۱
در پانزده خرداد  ۴۲چه کسی و به دستور چه شخصی فرمان کشتار مردم را صادر ۱۸.
کرد؟ ص ۱۵۵

پیامد های خرید های تسلیحاتی سنگین رژیم پهلوی را بنویسید؟ ص ۱۹. ۱۶۵
شاه برای نشان دادن چه چیزی هویدا را برکنار کرد؟ ص ۲۰. ۱۷۶
دولت موقت چگونه شکل گرفت؟ ص ۲۱. ۱۸۸
چهار وظیفه دولت موقت را بنویسید؟ ص ۲۲. ۱۹۱
در زمان بنی صدر جریان های سیاسی به چند حناح کلی تقسیم شدند؟ نام ببرید .ص ۲۳.
۲۰۲
پیروزی های پی در پی ایران در جبهه های جنگ ،به تقویت  ...........در کشور ۲۴.
انجامید .ص ۲۱۴
آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی چه بود؟ جواب :استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی ۲۵.
بیداری اسالمی را توضیح دهید؟ ص۲۶. ۲۳۵

