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بال استفاده نظام  /.( باهدف نظارت  و آباد کردن زمين هاي بایر و25ک )درعصر سلجوقي باتدبير نظام المل 5
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تهاجم گسترده ارتش عثماني به خاک اروپا ، کشورهاي اروپائي را تشویق کرد که در پس  -8دو عامل  :  0

/.( 5دوستي و اتحاد با رقيبان و دشمنان عثماني برآیند )  

/.(5يزه و اهداف اقتصادي وتجاري بود )انگ – 2  
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موروثي شدن سلطنت در خاندان او  -8 7  

حمایت نکردن بزرگان و روساي طوایف از خاندان صفوي  – 2  

نمره ( 5/9حل اختالفات مذهبي با دولت عثماني ) نوشتن دو مورد کافي است . هرمورد  _ 3  

8 
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/.( 5است . هرمورد   
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دایي در برابر روسيه و انگلستان که منجر به ج در بعد خارجي : شکست هاي سياسي و نظامي حکومت قاجار 0

دخالت  وذ ویران در شمال و شرق کشور و گسترش نفناور و آباد و پرجمعيتي از خاک اسرزمين هاي په

ضعف سلسله  /.( حقارت و25پيروزي ژاپن که کشوري آسيایي بود در جنگ با روسيه ) ( با25/8بيگانگان شد )

. ساختاربيش ازپيش آشک قاجار را  
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ي را اقتصادي به حکومت مشروطه اجازه نمي داد که حاکميت مل و منسجم اداري فقدان تشکيالت منظم و 89

 بر نامه هاي خود را پيش ببرد . هيئت وزیران شکل گرفت اما وزارتخانه ها وتشکيالتبرقرار کند و 

خالي  منسجمي وجود نداشت . از نظر مالي دولت مشروطه در تنگناهاي بسياري قرار داشت . خزانه تقریبا

           بود . کار گردآوري درآمدهاي حکومتي هم مختل بود . )خالصه اي از این موارد (
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قيام هاي مردمي را  -2تمرکز قدرت سياسي را درکشور ممکن مي ساخت .  -8این ارتش ضمن اینکه :  88

رار در مواقع ضروري به عنوان تامين کننده اهداف نظامي انگلستان مورد استفاده ق – 3سرکوب مي کرد . 

به نو کردن  -5آورد . رضا شاه نيروهاي سه گانه ارتش را با هدایت انگليسي ها بوجود  – 4مي گرفت . 

ه . ش قانون نظام وظيفه عمومي را به تصویب رساند . 8394در سال  -0ارتش پرداخت .   

/.نمره ( 5هرمورد )اشاره به سه نکته کافي است .  )خالصه اي از این موارد و  
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به  راه اندازي کارخانه هاي بزرگراه آهن ، ایجاد موسسات عمومي ،  ساخت شبکه وسيعي از جاده ها و 82

ود و ه طرح هاي عمراني و اقتصادي بود که به اجرا درآمد و به بحران رکخصوص صنایع تسليحاتي ازجمل

 بيکاري در آلمان پایان داد.
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هنگام اداي سوگند در مجلس شوراي ملي سوگند خورد که  -8به اقدامات مختلفي دست زد از جمله   83

/.( 5سي به عنوان یک پادشاه مشروطه فقط سلطنت کند نه حکومت )مطابق قانون اسا  

/.(5.) امالکي را که پدرش تصرف کرده بود دراختيار دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانش باز گرداند -2  

/.( 5ممنوع نخواهد کرد . ) به مراجع تقليد اطمينان دادکه حجاب را محدود یا – 3  
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ه .ش براي کاهش تنفر عمومي از سياست هاي آمریکا به  8355جمهورآمریکا در سال جيمي کارتر ، رئيس  84

ایي ، به تبعيت از سياست فضاي باز آمریکشعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد . او از شاه نيز خواست 

ور طاوضاع  عمومي زندانيان را بهبود بخشد . شکنجه زندانيان را  کاهش دهد و به مطبوعات اجازه دهد به 

 مالیم و محدود از دولت انتقاد کنند.
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قدامات مبارزه فرهنگي با اتکا بر آگاهي دادن به مردم ، تبليغ و ترویج باورهاي دیني ، روشنگري عليه ا 85

 رژیم پهلوي صورت مي گرفت . 
75./ 

ب آمریکا عليه انقالدانشجویان پيرو خط امام )ره ( علت این اقدام را تداوم دشمني ها وتوطئه هاي دولت  80

 وراسالمي و دخالت در امور داخلي ایران از جمله اجازه ورود به محمد رضا شاه پهلوي براي سفر به آن کش

تائيد کرد و آن را انقالب دوم خواند . مجلس  /.( امام خميني این اقدام دانشجویان را5اعالم کردند . )

عفا تافق نبودند اسضاي کابينه او که با این اقدام مواع خبرگان از آنان حمایت کرد . مهندس بازرگان و

ر شد کردند و شوراي انقالب مسئوليت اداره کشور وتکميل روند استقرار نظام سياسي جدید را عهده دا

.(75)./  
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رفع مناقشه بر سر  – 2/.( 5براي پایان دادن به اختالفات مرزي ) -8ه. ش ایران و عراق   8354در سال  87

  ميانجيگري دولت الجزایر امضا کردند.  قراردادي را  با -3/.(5د رود )ارون
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