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_1علت حضور آقا محمد خان در دربار کریم خان زند چه بود؟

_2آقا محمد خان چگونه توانست به پادشاهی برسد؟

_3آقا محمد خان به چه منظور به خراسان حمله ور شد؟

_4کدام اقدامات آقا محمد خان در خور ستایش است؟

_5چرا در تاریخ از آقا محمد خان به نکویی یاد نمی شود؟

_6پس از آقا محمد خان چه کسی جانشین او شد؟

_7سالهای نخست فتحعلی شاه به چه مسائلی سپری شد؟

_8در دوران سلطنت فتحعلی شاه حکومت قاجار با چه مسائلی مواجه بود؟

_9بعد از فتحعلی شاه چه کسی و چگونه به پادشاهی رسید چرا؟

_10چرا محمد شاه نسبت به قائم مقام فراهانی بدبین شد و او را کشت و چه کسی جانشین وی شد؟

_11پس از مرگ محمد شاه چه کسی و با درایت چه شخصی بر تخت شاهی نشست؟

_12چرا اصالحات امیر کبیر به نتیجه نرسید؟

_13کدام صدر اعظم ناصرالدین شاه نقش موثری در تشویق شاه برای سفر به فرنگ و اخذ تمدن اروپایی
داشت،برنامه های او چه بود و چرا به جایی نرسید؟

_14ناصرالدین شاه از کدامیک از نتایج سیاسی ضرورت نوگرایی و جبران عقب ماندگی کشور وحشت داشت مثال
بزنید؟

_15در زمان ناصرالدین شاه چه دولتهایی نفوذ سیاسی خود را در ایران افزایش دادند؟

_16ناصرالدین شاه در واپسین سالهای حکومت،بیشتر وقت خود را صرف چه اموری می کرد و سرانجام وی چه
شد؟

_17در نظام حکومتی ایران تا پیش از انقالب مشروطه شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟

_18چرا در نظام استبدادی ایران عصر قاجار شاهان در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی
و اختیارات نامحدود خود را به کار ببندند؟

_19در حکومت قاجار بعد از شاه چه مقامی قرار داشت و دارای چه اختیاراتی بود؟

_20والیان و حاکمان ایاالت و والیات،شهرها و روستاها در عصر قاجار عمدتا از میان چه کسانی انتخاب می شدند؟

_21شاهان قاجار از چه طریقی به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند؟

_22در دوره قاجار اداره کدام ایالت همواره بر عهده ولیعهد بود؟

_23نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به کدام وزارتخانه بود؟

_24در دوره پادشاهی چه کسی و به چه دلیل وزارتخانه های دیگری به تشکیالت اداری افزوده شد؟

_25وضعیت وزارتخانه هایی که در دوره ناصرالدین شاه تشکیل شد عموما چگونه بود؟

_26پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه های عصر قاجار چه وزارتخانه ای و به ریاست چه کسی بود؟

_27مستوفیان در عصر قاجار عهده دار چه مسئولیتها و وظایفی بودند؟

_28سازمان قضایی عصر قاجار از چه محاکمی تشکیل شده بود نام برده و توضیح دهید؟

_29ارتش وتشکیالت نظامی ایران در عهد آقا محمد خان به چه صورتی بود؟

_30عبای میرزا چرا و به چه شیوه ای تصمیم گرفت ارتش ایران را تجدید سازمان و مجهز به سالحهای مدرن
کند،چرا به نتیجه نرسید؟

_31یکی از مقاصد امیر کبیر از تاسیس دارالفنون در زمینه نظامی چه بود؟

_32بریگاد قزاق چگونه شکل گرفت و چه وظایفی داشت؟

_33همزمان با شکل گیری حکومت قاجار در ایران کدامیک از قدرتهای اروپایی و با اتکا به چه چیزهایی رقابت
شدیدی را برای تسلط بر دیگر کشورها از جمله ایران آغاز کردند؟

_34چرا مردم و زمامداران ایران در دوره قاجار در مقابل هجوم اروپائی ها به نوعی غافلگیر شدند؟

_35کدام اقدام سرآغازی بر جنگهای ایران و روسیه به حساب می آید؟

_36علت شکست ایران در دوره اول جنگهای ایران و روس چه بود،و باعث انعقاد چه معاهده ای شد،فرمانده
ایران در این جنگها چه کسی بود؟

_37علل آغاز جنگهای دوره دوم ایران و روس چه بود؟

_38دوره دوم جنگهای ایران وروس چگونه آغاز شد و چه سرانجامی داشت؟

_39چه عواملی در شکست ایران در دور دوم جنگهای ایران و روس تاثیر گذار بود؟

_40در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای چه مناطقی از ایران جدا شدند؟

_41تعهدات ایران طبق معاهده ترکمانچای چه بود؟

_42عهدنامه آخال بین ایران و چه دولتی منعقد شد و طبق این عهدنامه چه مناطقی از ایران جدا شد؟

_43نتیجه قرارداد تجاری که روسها ضمیمه عهدنامه ترکمانچای کردند چه بود؟

_44امتیازات تجاری و اقتصادی که دولت روسیه در عصر قاجار کسب کرد را نام ببرید؟

_45چه عاملب در سده ۶۲میالدی موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران شد؟

_46در اوایل دوره قاجار دولت انگلیس برای نفوذ سیاسی واقتصادی در ایران چه اقداماتی انجام داد؟

_47انگلیسی ها برای جدا کردن سرزمینهای شرق ایران در سه دوره پادشاهی فتحعلی شاه،محمد شاه و
ناصرالدین شاه چه تالشهایی کردند؟

_48معاهده پاریس میان چه دولتهایی منعقد شد مفاد آن را بنویسید؟

_49قرارداد گلد اسمیت میان ایران و چه دولتی بسته شد وچه مناطقی طبق این قرارداد از ایران جدا شد؟

_50سه امتیاز مهمی که در دوره ناصرالدین شاه به انگلیسی ها واگذار شد را نام ببرید؟

_51چرا واگذاری امتیازات به بیگانگان در دوره قاجار اعتراضها وجنبشهایی را بر انگیخت؟
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_52مهمترین جنبشهای مردم علیه امتیازات واگذار شده به انگلیس در دوره قاجار کدام جنبشها بود و نتیجه آن چه
شد؟

_53فتوای چه کسی نقش اساسی در لغو امتیاز توتون وتنباکو داشت؟

_54همزمان با روی کار آمدن قاجاره در ایران چه کسی در فرانسه قدرت گرفت؟

_55چرا ناپلئون تصمیم گرفت به مستعمرات انگلستان حمله کند و در این راستا چه اقداماتی انجام داد؟

_56چرا نمایندگان ناپلئون یکی پس از دیگری راهی دربار قاجار شدند ،و چرا فتحعلی شاه از پیشنهاد امپراتور
فرانسه برای برقراری روابط استقبال کرد؟

_57عهدنامه فین کن اشتاین بین چه کشورهایی منعقد شد مفاد آن را بنویسید؟

_58چرا اتحاد سیاسی و نظامی ایران و فرانسه در عهدنامه فین کن اشتاین زیاد دوام نیاورد و روابط دو کشور بعد
از آن چگونه ادامه یافت؟

_59علت تنش های نظامی بین ایران و عثمانی در دوره فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار چه بود و نتیجه آن چه
شد؟

_60در اواخر دوره قاجار،دولت عثمانی چرا و با چه شعاری توانست بخشی از اندیشمندان ایرانی را به سمت خود
جلب کند؟

_61حکومت قاجار به چه منظور تالش نمود با کشورهای آمریکا،اتریش،بلژیک و ایتالیا ارتباط برقرا کند و چرا
موفقیت چندانی بدست نیاورد؟

