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در دوره  حكومت رضاه شاه هفتم: ايراندرس 

 .كنيد مشخص را غلط يا صحيح هاي جمله
 غلط .بود عشاير نظامي نيروي به بخشيدن قدرت عشاير، اجباري اسكان از رضاشاه هدف .١
  غلط .شد منسوب وزيري نخست به رضاخان .ش ١٢٩٩ اسفند سوم كودتاي از پس .٢
 غلط .بود عشاير نظامي نيروي به بخشيدن قدرت عشاير اجباري اسكان از رضاشاه هدف .٣

 صحيح .يافت اوافزايش محبوبيت بود، وجودآورده به رضاخان كه امنيتي به توجه با خزعل شورش سركوبي از پس .٤

  است.ارتباطدرچپسمتهايشمارهباراستسمتهايگزينهازيككدام
آيت اهللا مدرس  رضاشاه جدي و سرسخت دشمن يگانه .١

سيد ضياالدين طباطبايي  ١٢٩٩كودتاي  بعد از احمدشاه وزير نخست .٢

 .كنيد تكميل مناسب كلمات با را خالي جاهاي

 .تركيه پرداخت؟ اسالمي هاي سنت همه با مبارزه به .................................. به مسافرت از پس رضاشاه .١
 .نگليسا .بود ايران در ..................... اساسي هاي برنامه جمله از رضاشاه توسط منظم ارتش ايجاد .٢
 استعمار نو.  .دارد به ........................... شهرت ايران در شاه رضا سلطنت و پهلوي رژيم حكومت آغاز .٣
 شيخ خزعل. .يافت افزايش  شورش ........................ جمله از مختلف هاي شورش سركوبي از پس رضاخان محبوبيت .٤

 استعمار نو. .دارد شهرت..............  به دوره اين كه شود مي آغاز بيگانگان دست به ما كشور غارت از نويني دوره پهلوي سلطنت آغاز .٥

 .كنيد انتخاب را مناسب هاي گزينه
  گرفت؟ صورت رضاشاه اقدام كدام به اعتراض مشهد در مردم قيام .١

 حجاب كشف و ها لباس كردن شكل يك )ب عشاير                       اجباري اسكان )الف
 استبدادي حكومت به بازگشت )د      سراسري               آهن خط احداث )ج

  شد؟ مردم بين در او محبوبيت افزايش موجب سلطنت از پيش رضاخان اقدامات از يك كدام .٢
 سلطنتي حكومت جاي به جمهوري نظام پيشنهاد )ب وزير                      نخست عنوان به انتساب )الف

 ايران در امنيت ايجاد و ها شورش سركوبي )د عشاير                       رزمي نيروي كردن مهار )ج
 زد؟ اقدامي چه به دست خود براي قدرت انتقال سازي زمينه براي وزيري، نخست دوره در رضاخان .٣

 كرد سركوب جنوب در را خزعل شيخ )ب           داد           تشكيل كشور در منظمي ارتش )الف
 كرد تشويق اروپا سفر به را احمدشاه )د شد                     كشور در جمهوري نظام خواستار )ج

 .دهيد كوتاه پاسخ زير سؤاالت به
  خوافنمود؟  تبعيد كجا به را مبارز روحاني اين مدرس اهللا آيت مخالفت هاي از ترس دليل به رضاشاه .١

 پرستي. كهنه با مبارزه و تجدد و تمدن بهانه به بود؟ ايران مردم لباس كردن شكل يك دنبال به نامي چه با رضاشاه .٢
 .شد ملقب سپه سردار به ارتش فرمانده عنوان به ١٢٩٩ كودتاي از بعد رضاخان شد؟ سپه سردار به ملقب زماني چه رضاخان .٣
آيرون سايد بود؟ كسي چه احمدشاه عليه سياه كودتاي در ايران در انگليسي نيروهاي فرمانده .٤
   .سيهى رونقالبي كمونيست هاا انديشه هاي انگليسي ها در جريان تغيير سلطنت قاجار از انتشار كدام انديشه ها در ايران بيم داشتند؟ .٥
  .نگليسر اتحت فشا سيدضياءالدين طباطبايي را به نخست وزيرى منصوب كرد؟احمدشاه بعد از كودتاى سياه تحت چه شرايطي  .٦

 .تاريخي مفاهيم و اصطالحات تعريف

 رونق كاهش كارموجب اين اما بود، گرفته عشايرانجام رزمي نيروي كردن مهار هدف با كه رضاشاه اقدامات از يكي :عشاير اسكان
 .شد بيگانه به دامي نظر از كشور وابستگي و دامداري
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 .قضاوت و نظر اظهار
 كشور تقويت با گرفتند تصميم ها انگليسيگرفتند؟  آلمان كشور تقويت به تصميم جهاني جنگ دو فاصلة در ها انگليسي چرا شما نظر به

 ها آلماني افتادن از مانع همكاري، اين با و بكاهند كشور اين اقتصادي بود. مشكالت اول جهاني جنگ مصائب گرفتار همچنان كه آلمان

 .شوند كمونيسم دام به

 .تاريخي مدارك و شواهد كاربست

 :دهيد پاسخ زير سواالت به و بخوانيد را زير متن
 آغاز گيالن هاي جنگل از نهضت اين .گرفت شكل ما، كشور تارخي هاي دوره ترين حساس از يكي در كه بود مردمي قيام جنگل نهضت

 و آزادمنش طلبه خان، كوچك ميرزا جنگل، رهبرنهضت .سال ادامه يافت هفت و برگرفت در را استان اين شهرهاي و روستاها سپس، و شد
 توسط ايران اشغال و اول جهاني جنگ جريان در او .بود ديني دستورات اجراي به بند پاي و خوش برخورد متواضع، مودب، فردي و انقالبي

 نيروهاي اخراج:از بودند عبارت نهضت اين برپايي در يارانش و او اهداف .افتاد مسلحانه نهضت يك برپاكردن فكر به و انگليس، روس
 بي هاي دولت و متجاوزان با مقابله در قيام جنگل. بود استبداد و خودكامگي با مبارزه امنيت، برقراري و عدالتي بي و امني نا رفع بيگانه،
 دنبال به سرانجام قيام، اين .گذاشت سر پشت را بسياري هاي نشيب و سال فراز هفت طول در آمدند، مي كار سر بر تهران در كه كفايتي
 ميرزا و نام اما شد سركوب رضاخان، فرماندهي به دولتي نيروهاي حملة و جنگل نهضت سران درميان بروز اختالف شوروي، دولت خيانت

 شد.  بعدي براي مبارزان الگويي و ماند جاويد و زنده ايران مردم خاطر در تجاوز، و ستم برابر در اش مردانه هاي مقاومت
امنيت،  برقراري و عدالتي بي و ناامني بيگانه، رفع نيروهاي اخراج بود؟ چه جنگل نهضت پايي بر از يارانش و خان كوچك ميرزا هدف الف)

 فساد. و خودكامگي با مبارزه
 دولتي نيروهاي حمله و جنگل نهضت سران ميان در اختالف بروز شوروي، دولت خيانتشد؟  جنگل نهضت سركوب موجب عواملي چه ب)

 رضاخان. به فرماندهي

 ).تاريخي پيامدهاي و نتايج آثار، داليل، علل،سواالت تشريحي: (
 گويي در مبالغه ضمن و رفتند او نزد او شدند؟  عزيمت چگونه مانع ها وقتي احمد شاه تصميم گرفت از اروپا به ايران بازگردد،  انگليسي .١

 در براي حضورش را الزم امنيترضاخان تا بپوشد چشم ايران به رفتن از مدتي كه دانستند اين در را او صالح ايران، آشفته اوضاع

 آورد. فراهم كشور
 تبليغات كشيد، مي طول بيشتر اروپا در شاه توقف هرچه كردند؟ مي تبليغاتي چه رضاخان طرفداران اروپا در احمدشاه طوالني توقف با .٢

 .كردند مي باور را نكته اين بيش و كم نيز مردم و شد مي بيشتر ندارد، ايران سرنوشت به اي شاه عالقه اينكه بر مبني رضاخان طرفداران
 گرفتند رضاشاه، تصميم آغازسلطنت با همزمان ها انگليس (چراگشود؟  آلماني سرمايه هاي روي به را كشور درهاي رضاشاه دليل چه به .٣

به  انگليس سياستمداران كه بود اين آلمان به مساعدت راه بهترين شرايط، آن در ها، انگليسي نظر ازنمايند؟)  تقويت را آلمان كشور
 همين به سازند؛ فراهم اين كشورها در را آلمان صنعتي و تجاري هاي فعاليت امكان تا دهند دستور خويش سلطه تحت كشورهاي روساي

 .گشود آلماني هاي سرمايه روي به را كشور هاي در رضاشاه دليل،
 همزمان چرا شما نظر به( باشد؟ داشته صنعتي و تجاري همكاري آلمان با كه دادند اجازه او به رضاشاه پادشاهي با همزمان ها انگليسي چرا .٤

 همچنان كه آلمان كشور تقويت با گرفتند تصميم ها انگليسي )آلمان گرفتند؟ كشور تقويت به تصميم ها انگليسي رضاشاه، سلطنت آغاز با
دام  به ها آلمان افتادن مانع همكاري، اين با و بكاهند كشور اين اقتصادي مشكالت از بود، كمي اول جهاني جنگ مصائب گرفتار

 .شوند )شوروي(كمونيسم
 قاجار  حاكمان فساد و كفايتي بي چون كند؟ حساب قاجار حكومت روي توانست نمي ايران در نظرش مورد تغييرات براي انگلستان چرا .٥

 كردند. نمي اين سلسله با همراهي گونه هيچ كه بود شده ها آن از مردم نفرت باعث حدي به

 را خود مخصوص هاي لباس نيز روحانيون كه داد دستورمورد)  داد؟ (دو انجام اقداماتي چه ايران در روحانيت تضعيف براي رضاشاه .٦

 عزاداري .شد اعالم ممنوع اكيداً اجتماعي مسائل در روحانيون دخالت .شدند تعطيل شرعي هاي دفترخانه داد دستور بگذارند. كنار

 آمد. عمل به جلوگيري شدت به مذهبي از آداب بسياري پذيرفتن انجام شد.از قدغن سيدالشهدا

 از تقليد كشور توسعه و پيشرفت راه مهمترين كرد مي تصور اوبود؟  چه كشور توسعه و پيشرفت راه ترين مهم پهلوي رضاشاه نظر از .٧

 است. غربي اشاعه فرهنگ و غرب
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 به او از تقليد به زد؟ اقدامي چه به دست وي از تقليد به كشور، آن جمهور رييس آتاتورك با آشنايي و تركيه به مسافرت از پس رضاشاه .٨
  .پرداخت اسالمي هاي سنت همه با مبارزه

 احداث -٣ منظم ارتش ايجاد -٢ استبدادي حكومت به بازگشت -١ببريد؟ نام رسيدن سلطنت به از پس را رضاشاه اقدامات از مورد دو .٩
  حجاب. كشف و ها لباس كردن شكل يك -٦ اسكان عشاير -٤ سراسري آهن خط

 مي سر به اروپا در كه احمدشاه عليه گسترده تبليغات با تا كوشيد مي وي كرد؟ خارج ايران سياسي صحنه از را احمدشاه چگونه رضاخان .١٠
 .دهد نشان اعتنا بي مملكت به سرنوشت نسبت او را برد،

 از كه شناختي با مدرس اهللا آيت كرد؟ مخالفت سلطنتي حكومت جاي به جمهوري نظام برقراري در رضاخان با مدرس اهللا آيت چرا .١١
 .مي دانست قدرت به او رسيدن براي ابزاري را كار اين داشت، رضاخان

 تقليد به كشور آن جمهور رئيس اتاتورك، با آشناي و تركيه به مسافرت از پس پرداخت؟ اسالمي هاي سنت با مبارزه به زماني چه رضاشاه .١٢
 .پرداخت اسالمي هاي همه سنت با مبارزه به او از

 دسترسي توانست مي آهن راه غربي شرقي مسير چون كردند؟ مخالفت غربي شرقي ريمس در ايران آهن خط احداث با ها انگليسي چرا .١٣
 .بود تضاد در شرق در انگلستان منافع با اين و كند تسهيل انگلستان دشمنان براي را هندوستان به زميني

 سريع انتقال براي سراسري راهي ايجاد آن هدفگرفت؟  صورت هدفي چه با پهلوي رضاشاه دوره در سراسري آهن خط احداث .١٤

 به را خود نيروهاي توانستند مي راه اين از استفاده با ها انگليسي ها، روس پيشروي صورت در. بود شمال به جنوب از انگليسي نيروهاي

 .شوند به هندوستان آنها نفوذ مانع و شمال بفرستند به سرعت

 عشاير رزمي نيروي كردن مهار عشاير، اسكان از رضاشاه هدف داشت؟ اي نتيجه چه او اقدام اين و بود چه عشاير اسكان از رضاشاه هدف .١٥
 .شود نيازمند بيگانه به دامي نظر از ما كشور كه شد باعث كاست و دامداري رونق از اقدام اين .بود

 كنار را خود مخصوص هاي لباس نيز روحانيون كه داد دستور -١ .ببريد نام را روحانيت تضعيف براي رضاشاه اقدامات از يكي .١٦

 سيدالشهدا عزاداري -٤شد اعالم ممنوع اكيداً اجتماعي مسائل در روحانيون دخالت -٣ تعطيل شدند شرعي هاي دفترخانه -٢بگذارند

 آمد. عمل به جلوگيري شدت به مذهبي آداب بسياري از پذيرفتن انجام از و شد قدغن

و بـي    رضا شاه با ناديده گـرفتن اصـول مشـروطه    ؟كامه شددخوى چگونه تبديل به مستبدر كشوة ادارة شيوات در تغييراز بعد ه ضا شار .١٧
 احترامي به مجلس و قوانين آن به راحتي تصميمات فردي خود را به اجرا در مي آورد. 

 موفق باشيد 


