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_1سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان چه پیامدی داشت و چرا افغانها نتوانستند حاکمیت مقتدری تشکیل
دهند؟

_2بعد از سقوط صفویه کدام کشورها بخش هایی از شمال وغرب ایران را اشغال کردند؟

_3پس از سقوط صفویه چه کسی برای نجات ایران پا به عرصه نهاد؟

_4چرا درعصر صفوی بخشی از ایل افشار به نواحی شمال مرزهای خراسان کوچانده شد؟

_5پس از تسلط افغانها بر اصفهان کدام یک از پسران شاه سلطان حسین و به چه دلیل از پایتخت گریخت وچه
کسانی به وی پیوستند و کجا را تصرف کردند؟

_6اقدامات نادر را فهرست وار بنویسید؟

_7شرایط نادر برای پذیرش سلطنت در شورای مغان چه بود؟

_8چرا تالش نادر برای حل اختالف مذهبی با عثمانی به نتیجه نرسید؟

_9چرا نادر شاه افشار برای ایجاد ثبات وامنیت پایدار در ایران توفیقی نیافت؟

_10با مرگ نادرشاه چه کسانی در عرصه رقابت پدیدار شدند و نهایتا جانشینان نادر چه کسانی شدند؟

_11چه کسی و چگونه پس از کشته شدن نادر به حکومت رسید و کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کرد؟

_12کریم خان زند چگونه توانست پس از سالها موجبات آسایش وآرامش قلمرو خود بویژه فارس را فراهم کند؟

_13کدام یک از پادشاهان ایران از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل مردم ایران(وکیل الرعایا)
خواند؟

_14چرا در تارخ ایران نام نیکی از کریم خان زند بر جای مانده است؟

_15نتایج کشمکشها و آشوبهای جانشینان کریم خان چه شد؟

_16آخرین فرمانروای زند چه کسی بود و چرا با وجود شجاعت ولیاقت نتوانست سلسله زند را حفظ کند؟

_17به چه دلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج در دوران افشاریه وزندیه نسبت به دوره صفویان
کاهش یافت؟

_18مهمترین مسائل خارجی ایران در دوره افشاریه و زندیه چه بود؟

_19به جه دلیل نادر شاه افشار جان التون انگلیسی را استخدام کرد؟

_20چرا نظام اداری و سیاسی ایران در دوره افشاریه وزندیه اعتبار وقوت سابق را نداشت؟

_21چرا نهادهای اداری در عصر حکومت نادرشاه رونق چندانی نداشتند؟

_22شیوه اداره ایاالت و والیات در عصر افشاریه و زندیه همانند چه دوره ای بود؟

_23چرا پس از سقوط صفویان،
کشاورزی و تجارت ایران دچار ضعف ورکود شدیدی شد؟

_24چه عواملی در دوره نادرشاه به کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی انجامید؟

_25چه عاملی در دوره نادر نابسامانیهای اقتصادی را تشدید کرد؟

_26در دوره کریم خان کدام شهرها یه مراکز مهم تجارت داخلی وخارجی تبدیل شدند؟

_27عوامل موثر در رونق اقتصادی دوره کریم خان زند را نام ببرید؟

_28چرا در عصر افشار و زند ،علم وآموزش رونق دوران صفویان را نداشت؟

_29با سقوط صفویه علم وحوزه های علمیه به چه وضعیتی دچار شد؟

_30در نتیجه آرامش وثبات نسبی چه کسی فعالیتهای علمی رونق گرفت و مدرسه های جدیدی ساخته شد؟

_31محققان از تحول شعر و ادب فارسی در دوره زندیه با چه عنوانی یاد کرده اند؟

_32شاعران برجسته نهضت بازگشت ادبی به چه سبکی و شیوه چه شاعرانی شعر می سرودند؟

_33در دوره نادر در زمینه هنر و معماری چه اقداماتی صورت گرفت؟

_34اقدامات عمرانی کریم خان زند در زمینه معماری چه بود؟

_35در دوره زندیه بناهایی که با کاربرد تفریحی گسترش یافت به چه نامی معروف بود توضیح دهید؟

_36در دوره کریم خان زند چه تحول بزرگی در عرصه نقاشی و نگارگری ایجاد شد؟

_37سه نقاش برجسته سبک نقاشی شیراز را نام ببرید؟
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_38سه حکومت مسلمان در سده های هفدهم و نوزدهم را نام ببرید؟

_39چه حکومتهایی در غرب در سده های هفدهم تا نوزدهم در مسیر قدرت و شکوفایی قرار داشتند؟

_40کدام دولت هم زمان با روی کار آمدن حکومت افشاریه دوران ضعف خود را می گذراند و بر کدام یک از
بخشهای جهان حکومت می کرد؟

_41چه عواملی سبب ضعف عثمانی در قرن هجدهم بود؟

_42کدام کشورهای اروپایی و به چه علت و با چه بهانه ای در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند و این امر
باعث چه مسئله ای شد؟

_43حکومت گورکانیان هند توسط چه کسی تاسیس شد؟

_44حکومت گورکانیان هند در چه کارهایی در هند نقش مهمی داشت؟

_45عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان را ذکر کنید؟

_46نخستین استعمارگرانی که به هند وارد شدند را نام ببرید؟

_47دولتهای اروپائی با تاسیس چه شرکتهایی فعالیت خود را در هند گسترش دادند؟

_48استعمارگران اروپائی چگونه توانستند بخشهایی از سرزمین هند را تصرف کنند؟

_49انگلیسی ها برای حفظ سلطه خود در هند چه اقداماتی انجام دادند؟

_50انگلستان چگونه هند را رسما جزئی از قلمرو خود اعالم کرد و ملکه انگلستان به چه نامی ملقب شد؟

_51ظهور انقالب صنعتی چه تحوالت مهمی را در پی داشت؟

_52انقالب باشکوه در انگلستان را توضیح دهید؟

_53بزرگترین دستاورد انقالب باشکوه انگلستان را بنویسید؟

_54انگلستان در دوران حکومت چه کسی به قدرت اول جهان تبدیل شد؟

_55جمعیت امریکا تا قرن ۵۱م شامل چه کسانی بود و آنها به چه دلیل به این سرزمین مهاجرت کرده بودند؟

_56مردم آمریکا به چه دلیل و به فرماندهی چه کسی وارد جنگ با انگلستان شدند و نتیجه این جنگ چه شد؟

_57آمریکا چگونه قلمروش را گسترش داد و چگونه اقتصاد خود را توسعه بخشید؟

_58به چه دلیل کشور فرانسه در قرن  ۵۱میالدی با ورشکستگی اقتصادی و ضعف سیاسی و نظامی روبرو شد؟

_59سه طبقه اجتماعی جامعه فرانسه در قرن ۵۱م را نام برده و در مورد آنها توضیح دهید؟

_60دایره المعارف نویسان در تاریخ فرانسه به چه کسانی می گفتند؟

_61سه تن از مشهورترین روشنفکران فرانسه در قرن ۵۱م را نام ببرید و دیدگاه هر یک را بنویسید؟

_62کدام عوامل در فرانسه خشم مردم را برانگیخت و چگونه انقالب در فرانسه پیروز شد؟

_63انقالبیون لوئی شانزدهم را وادار به انجام چه کارهایی کردند؟

_64چرا پس از انقالب فرانسه کشورهای اروپایی به فرانسه حمله ور شدند؟

_65چه کسی در فرانسه با اجرای یک کودتا به عنوان امپراتور فرانسه انتخاب شد؟

_66تا اواخر قرن ۵۱م عامل اصلی تولید چه بود؟

_67در انقالب صنعتی چه چیزهایی جایگزین نیروی جسمی انسان شد؟

_68انقالب صنعتی با اختراع و تکمیل چه چیزی در انگلستان آغاز شد؟

_69نخستین تحول صنعتی پس از انقالب صنعتی در چه چیزهایی رخ داد و نتیجه آن چه شد؟

_70کشورهای اروپایی در نتیجه صنعتی شدن به چه چیز هایی نیاز پیدا کردند؟

_71دو پدیده اقتصادی و اجتماعی انقالب صنعتی را نام ببرید؟

_72انقالب صنعتی چه پیامدها و مشکالتی را بوجود آورد؟

_73اقدامات چه کسی کشور روسیه را که تا آن زمان کشوری عقب مانده بود متحول کرد؟

_74چگونه پترکبیر روسیه را به قدرت بزرگی تبدیل رد؟

_75برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند شدن روسیه چه بود؟

