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                                                        تاریخ معاصر ایران 

 
  سوم درس

 فکر کنید و پاسخ دهید 

 موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته

؟است    

موقعیت حساس ایران بین سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا -1  

رقابت اروپایی ها درایران برای نفوذ و کسب منافع مختلف -2  

توجه فرانسه به خاطر نفوذ به هند  -3  

توجه روسیه به خاطر آب های گرم خلیج فارس  -4  

توجه انگلیس به خاطر هند و نفوذ در ایران  -5  
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؟چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد  

زیرا این روزنامه ها به دلیل چاپ مطالب انتقادی درباره وضع ایران و شیوه 

ن و عقیده حکومت کردن قاجارها ، ارائه دیدگاه های روشنگرانه و نبودن آزادی بیا

.در داخل کشور نمی توانستند اجازه انتشار گیرند.   

 

 

                                          سومپرسش های آخر درس 

 
 

؟چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد  -1  

ازدست رفتن سرزمین هایی از چهارسوی ایران(  1  

غلبه استعمار بر مملکت( 2  

استبداد دستگاه حاکم( 3  

( مخالفت های مردم وعلما با استبداد و استعمار4  
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( ورود اندیشه های جدید5  

نقشی در پیدایش مشروطه خواهی اندیشه سیاسی اسالم و فعالیت عالمان دینی چه -2

 داشت؟

آموزه های دینی اسالم مثل امربه معروف ونهی از منکر و ضد ظلم بودن در آیات و 

احادیث معصومین و فعالیت علمای دین و روحانیون در دوره ناصرالدین شاه و 

. مظفرالدین شاه موجب روشنگری مردم شد  

نهضت تحت رهبری روحانیون در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه برچه پایه -3

؟ هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد  

مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تالش برای برقراری عدالت خانه و 

وانین اسالمی دارالشورا )مجلس ( بود تا موجب کاهش قدرت شاه شود و مطابق با ق

 باشد. 

؟در دوره قاجار ادیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت -4  

ازراه اعزام دانشجو به خارج ، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج ،مهاجرت 

 برخی ایرانیان به کشورهای مختلف و انتشار روزنامه ها و چاپ کتاب 

؟دوره قاجار ، به چه مسائلی توجه شده استدر آثار روشنفکران ایرانی -5  

ن ساده ، ویژگیهای مثبت تمدن اندیشه های نوین غربی ، اوضاع نابسامان کشور به زبا

                    غرب

 


