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                                                        تاریخ معاصر ایران 

 
ششم  درس  

 فکر کنید و پاسخ دهید 

دولت های روسیه وانگلیس به بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول چرا به نظر شما 

؟ نکردندتوجه   

زیرا ایران دارای موقعیت ممتاز راهبردی و نظامی ، دولتی ضعیف وناتوان از نظر 

 دفاعی ودر همسایگی هند )مستعمره انگلیس (، روسیه و عثمانی قرار داشت . 
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                                        ششمپرسش های آخر درس 

 
 

؟ احمدشاه چگونه به سلطنت رسید-1  

مشروطه خواهان پس از فتح تهران به اتفاق آرا ، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع و 

ساله او را به نام احمد میرزا به سلطنت برگزیدند و چون به سن قانونی  12پسر 

 نرسیده بود یکی از بزرگان قاجار را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردند. 

در امور داخلی ایران را دردوره دوم سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس -2

؟مشروطه بنویسید  

اخطار و تهدید دولت روس و انگلیس به خاطر سروسامان دادن مجلس شورای ملی -1

 به امور داخلی کشور 

اخطار و تهدید دولت روس و انگلیس به خاطر سروسامان دادن مورگان شوستر به  -2

 امور داخلی و اخراج او و انحالل مجلس

ن نخست وزیر توافقی توسط دو دولت روس و انگلیس تعیی-3  
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ش به ایران داد چه 1290در اخطاری که در سال دولت روسیه -3

؟درخواستهایی مطرح کرد  

توقف اقدام های شوستر و اخراج او از ایران -1  

از استخدام اتباع خارجی در ایران بدون موافقت روس و انگلیس -2

 خودداری شود.

هزینه دخالت های نیروهای روسی در ایران را دولت ایران پرداخت کند. -3  

چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علیرغم اعالم سیاست بی طرف ایران -4

 کشور مارا اشغال کردند؟

 به دلیل موقعیت حساس ایران 

؟چه بود 1915پیامد قرارداد -5  

  اشغالی تبدیل شد.به منطقه  1907منطقه نفوذ در عهدنامه دو -1

تشکیل قوای قزاق در منطقه اشغالی روسیه و پلیس جنوب در منطقه اشغالی -2

 انگلیس در ایران

. توافق پنهانی سفارت های روس و انگلیس در انتخاب نخست وزیر ایران-3  

 


