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هشتم: جنگ جهاني دوم و جهان پس از آندرس 

 .كنيد مشخص را غلط يا صحيح هاي جمله
 غلط .شد جنگ در شركت آماده ايران دولت دوم، جهاني جنگ شروع با .١
  صحيح .كرد طرفي بي اعالم ايران دولت دوم، جهاني جنگ شروع از بعد .٢
  لطغ .كردند بمباران اتمي بمب با را ژاپن ناكازاكي و هيروشيما شهر دو آمريكا اول، هواپيماهاي جهاني جنگ در .٣
 غلط .كرد مي جنگ تغيير سرنوشت ايران، ظرفيت از استفاده بدون و بود متحدين پيروزي براي پلي دوم جهاني جنگ در ايران .٤

 غلط .بود همراه خشونت با عمدتاً آفريقايي كشورهاي طلبانة استقالل هاي جنبش دوم، جهاني جنگ يافتن پايان با .٥

 سال در و اقتصادش نخورد اي عمده زيان آلمان و فرانسه انگلستان، با در مقايسه اما پيوست، مثلث اتفاق به اول جهاني جنگ در ژاپن .٦

 صحيح .بود شكوفا همچنان جنگ از پس هاي
 غلط .بگيرد دفاعي و موضع شود خارج تهاجمي حالت از هيتلر ارتش كه شد ،باعث دوم جهاني جنگ در انگليسي نيروهاي پايداري .٧

 صحيح .است م. ٢٠قرن  در خاورميانه منطقه مهم مسائل از يكي اسرائيل غاصب كشور تأسيس و فلسطين مسلمان كشور اشغال .٨

 غلط .كرد اعالم فلسطين در يهودي سرزمين ايجاد با را خود مساعد نظر اي اعالميه صدور با م ١٩١٧ سال در آمريكا كشور .٩

 صحيحآمريكا در طول جنگ جهاني دوم به انگلستان و فرانسه كمك هاى مالي، تجهيزاتي و تداركاتي مي كرد.    .١٠

 .كنيد تكميل مناسب كلمات با را خالي جاهاي

نظاميان .گرفتند اختيار در  را ژاپن خارجي و داخلي سياست جهاني، هدايت دوجنگ فاصله در .١
 انگليس  .شد تسليم ناچار به .......................وكشور استعمارگر كرد خواست در را كشور اين كامل استقالل ملي كنگره حزب هندوستان در .٢
 دوچه .ناميد ................... را خود و كرد يكپارچه را قدرت رقيب احزاب بردن بين از با ايتاليا در موسوليني .٣

 پيشوا را ................... خواند. خود و كرد برقرار حزبي تك ديكتاتوري نظام كشور اين در آلمان در قدرت كامل قبضه با هيتلر .٤

 گشتاپو .گذاشت ........................ به موسوم مخفي پليس سازمان عهده بر را آلمان در داخلي امنيت تأمين مسئوليت هيتلر .٥

يكديگر پيمان عدم  م با ١٩٣٩با وجود بي اعتمادى و دشمني اى كه ميان شوروى و .......................... وجود داشت، دو كشور در سال  .٦

آلمان تجاوز امضا كردند. 

 نظامياندر فاصلة دو جنگ جهاني در ژاپن ........................ هدايت سياست داخلي و خارجي اين كشور را برعهده گرفتند.   .٧

 .كنيد انتخاب را مناسب هاي گزينه
  ؟نيست شوروي و امريكا بين سرد هاي عصرجنگ ويژگي از زير هاي گزينه از يك كدام .١

 عملياتي و تسليحاتي مسابقه )ب                                             نظامي مستقيم برخورد )الف
  اقتصادي هاي رقابت و شديد تبليغاتي جنگ )د نظامي               سياسي هاي پيمان و هايه اتحاد برقراري )ج

 ؟كردند مهاجرت كشور اين به بيشتري يهوديان اول، جهاني جنگ از پس فلسطين، بر ......... قيموميت دوران در .٢

 روسيه د) ج) انگلستان                  آمريكا                  ب)                          فرانسه الف)

 كرد؟ درخواست استقالل كسي چه رهبري به كشور اين ملي كنگره حزب هندوستان در دوم، جهاني جنگ يافتن پايان با .٣

 عمرمختارد)                          ج) گاندينهرو            ب) متسوهيتو              الف) 

 شد؟ آنها پيروزي موجب و داد تغيير متفقين نفع به را اوضاع حادثه كدام دوم جهاني جنگ در .٤

 شوروي در آلمان ب) شكست             فرانسه خاك به متفق نيروهاي الف) ورود

 آنان توسط اروپا شرق تصرف د)                                       جنگ به آمريكا ج) ورود

 گرفت؟ شكل هايي دولت چه حضور با دوم جهاني جنگ در محور كشورهاي .٥

 روسيه فرانسه، ب) انگليس،                        عثماني مجارستان، -اتريش الف) آلمان،

 ژاپن ايتاليا، آلمان، د)                                          شوروي فرانسه، ج) انگليس،

 شد؟ شروع حادثه كدام با دوم جهاني جنگ .٦

 لهستان به آلمان حمله ب)                       اتريش وليعهد شدن كشتهالف) 
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 اتيوپي به ايتاليا حملهد)                                  فرانسه به آلمان حملهج) 
 باشد؟ نمي هيتلر اقدامات از گزينه كدام .٧

 آهن راه و ها جاده از وسيعي شبكه ساخت ب)                                      ورساي قرارداد لغو الف)

  بزرگ هاي كارخانه اندازي راه د)                       كشاورزي مزارع كردن اشتراكي ج)
 با خروج از جامعة ملل موجب بي اعتبارى بيشتر اين نهاد بين المللي شدند؟   .٨

 ژاپن و آمريكا   )شوروى  و فرانسه                   د ) و آمريكا                      جشوروى  )بآلمان و ژاپن            ) الف

 .تاريخي مفاهيم و اصطالحات تعريف

 بلوك شمالي) و كره چين (مانند بود حاكم آنها بر كمونيستي نظام كه كشورهايي همراه به آن اقماري كشورهاي و شوروي شرق: بلوك

  شدند. مي ناميده شرق

 ايجاد متمركز و قدرتمند حزبي دولتي تك كشور اين در خواستند مي كه بودند موسوليني رهبري به ايتاليايي افراطي گرايان ملي :فاشيست
 .كنند

 .شد مي گفته  بود اين كشور داخلي امنيت تامين آن مسئوليت كه هيتلر زمان در آلمان مخوف مخفي پليس سازمان به :گشتاپو

 .تاريخي هاي پديده مقايسة
 هم با را ديكتاتور دو آن دوران حكومت در خارجي روابط زمينه در رهبرايتاليا، موسوليني و شوروي رهبر استالين هاي خواسته و اهداف .١

 در .بود شرقي اروپاي سرزمين هاي و كشورها برخي بر تسلط و مرزها گسترش دنبال به خارجي عرصه در استالين حكومت كنيد؟  مقايسه
 .پروراند مي سر در را آفريقا شمال و مديترانه درياي بر تسلط و باستان روم امپراتوري دوباره احياي سوداي موسوليني خارجي، روابط بعد

 .گرفت صورت تفكر بر همين تكيه با افريقا در اتيوپي به كشور اين نظامي تجاوز
 گسترش مرزها دنبال به خارجي عرصه در استالين حكومتكنيد؟  مقايسه يكديگر با خارجي روابط بعد در را هيتلر و موسوليني سياست .٢

 هاي پيمان بستن بر عالوه هيتلر رهبري به ها نازي خارجي، روابط بعد بود. در اروپاي شرقي هاي سرزمين و كشورها برخي بر تسلط و

 پيشبردند. به را خود سرزميني و سرحدي طلبانه توسعه هاي برنامه كشورها، برخي با چندجانبه و دو
 روسيه در استالين ؟داشتند هم با شباهت هايي چه خارجي روابط نظر بعد از آلمان در هيتلر و روسيه در استالين جهاني، جنگ دو فاصله در .٣

 جانبه چند و دو پيمان بستن بر عالوه آلمان در هيتلر .بود اروپاي شرقي ي ها سرزمين و كشورها برخي بر تسلط و مرزها گسترش دنبال به
 بردند. پيش را خود سرزميني و طلبانه سرحدي توسعه هاي برنامه كشورها، برخي با

 فاشيسم حزبداشتند؟  (شباهت هايي)اشتراكي وجه چه حزب دو اين طرفداران و بودند كشورها كدام به متعلق نازي و فاشيسم حزب دو .٤

 داشتند. نژادپرستانه و افراطي گرايانه  ملي تفكر ها فاشيست و ها  نازي بود. آلمان به متعلق نازي ايتاليا و به متعلق

 داشتند؟  مشتركي عقايد چه آنهاطرفداران  و كردند ظهور اروپايي كشورهاي كدام در دوم جهاني جنگ زمان در نازي و فاشيست حزب .٥
 آلمان در ها نازي .كنند ايجاد متمركزي قدرتمند و حزبي تك دولت خواستند مي كه بودند ايتاليا در افراطي گراي ملي گروه يك ها فاشيست

 .كردند ايجاد حزبي تك دولت و بودند پرست نژاد افراطي و گراياني ملي ها، فاشيست همچون آنان .رسيدند قدرت به

 .قضاوت و نظر اظهار
 از حاصل هاي خرابي بر عالوه زيرا داشت؟ وخيمي اقتصادي شرايط اول جهاني جنگ از پس هاي سال نخستين در آلمان چرا شما نظر به

 .بود شده سنگين غرامت هاي پرداخت به محكوم و داده دست از را مستعمراتش جنگ،

 .تاريخي مدارك و شواهد كاربست

 :دهيد پاسخ آن هاي پرسش به بخوانيد را زير متن
 .داشت ها آن بر حاكم اجتماعي و اقتصادي سياسي، فلسفي، نظام و اصول در ريشه غرب و شرق بلوك دو خصومت و اختالف اساس

 سعادت به زمين روي در را انسان تواند مي و است يافته را مشكالت بشر تمام حل راه كمونيسم كه بودند معتقد شرق بلوك سردمداران
 تمايالت و ها گرايش كننده منعكس داري سرمايه نظام و ليبراليسم مكتب كه بودند مدعي غرب بلوك گردانندگان مقابل، در .برساند
 كنند.  مي فكر درست كه است كساني تمام  منطقي

 مشكالت تمام حل راه كمونيسم كه بودند معتقد شرق بلوك سر دمدارانداشتند؟  اعتقادي چه كمونيسم درباره شرق بلوك سردمداران )الف
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 .برساند سعادت به زمين روي در را انسان مي تواند و است يافته را بشر
 و ليبراليسم مكتب كه بودند مدعي غرب بلوك گردانندگانبودند؟  امري چه مدعي ليبراليسم مكتب مورد در غرب بلوك گردانندگان )ب

 .كنند مي فكر درست كه است كساني تمام منطقي تمايالت و ها كننده گرايش منعكس داري سرمايه نظام

 ).تاريخي پيامدهاي و نتايج آثار، داليل، علل،سواالت تشريحي: (
 برخي بر تسلط و مرزها گسترش دنبال به خارجي عرصه در استالين حكومتبود؟  چيزي چه دنبال به خارجي عرصه در استالين حكومت .١

 با يكديگر كشور دو داشت، وجود آلمان و شوروي ميان كه اي دشمني و اعتمادي بي وجود با بود شرقي اروپاي سرزمين هاي و كشورها
 .كردند امضا تجاوز عدم پيمان

 آن عضويت به شوروي و امريكا  شدند؟ المللي بين نهاد اين اعتباري بي باعث ملل جامعه در عضويت لغو يا عضويت عدم با كشورها كدام .٢
 .شدند جهاني اين نهاد اعتباري بي موجب آن از خروج با نيز ژاپن و آلمان نيامدند، در

 قرارداد از ناخشنودي و ناپايدار صلح ببريد؟ نام را بود مواجه ها آن با جنگ دو فاصله در جهان كه مشكالتي و مسائل ترين مهم از مورد دو .٣
 .بود گرا نظامي و حزبي تك خودكامه هاي حكومت ظهور و اقتصادي بحران جامعه ملل، ضعف ورساي، صلح

 )رضاشاه(ايران  حكومت از انگلستان و شوروي هاي دولت  بود؟ چه ١٣٢١ شهريور در ايران به انگلستان و شوروي نيروهاي هجوم علت .٤
 ايران به نكرد توجهي درخواست اين به رضاشاه چون .بزند دست هيتلر عليه خصمانه به اقدامات و كند اخراج را ها آلماني كه خواستند

 .آوردند هجوم
 به بيشتري يهوديان اول جهاني جنگ از بعد فلسطين بر انگليس قيموميت دوران درشدند؟  مسلط فلسطين اقتصاد به چگونه يهوديان .٥

  شدند. مسلط آنجا اقتصاد بر وسيع زمين هاي و تصرف خريد با و كردند كشورمهاجرت اين
 در را حزبي تك ديكتاتوري او با قبضه كامل قدرت نظام دست به چه اقداماتي زد؟» حزب«هيتلر پس از قدرت گيري در آلمان، در زمينه  .٦

 از دولتي هاي سازمان و پليس نيروي و منحل نازي حزب جز به سياسي هاي حزب تمام-٢خواند پيشوا را خود و كرد برقرار كشور

 شدند. پاكسازي غيرنازي افراد
 .توسط آمريكا ژاپن ناگاساكي و هيروشيمابا بمباران دو شهر جنگ جهاني دوم با كدام حادثه وحشتناك به پايان رسيد؟  .٧
 .جنگ شد وارد متفقين نفع به كشور اين ناوگانش، به ها ژاپني حمله از پس شد؟ دوم جهاني جنگ به آمريكا ورود باعث عاملي چه .٨

 حدود -٢ .است بشر تاريخ در رويداد مخربترين و مهلكترين دوم جهاني جنگ -١ بنويسيد؟  را دوم جهاني جنگ نتايج و آثار ترين مهم .٩
 بسياري از  -٣ .بود كشورها ازساير بيش جنگ اين در آلمان و روسيه تلفات .شدند كشته جنگ اثر بر انسان نفر ميليون ٥١ تا ٤١

 هاي آسيب جنگ كشورهاي درگير به -٤ ديدند آسيب شدت به بودند، شده جنگ درگير كه افريقايي و آسيايي و اروپايي كشورهاي
 بود جنگ از ناشي هاي مصيبت ديگر از نيز رواني و هاي روحي اختالل و آوارگي مسري، هاي بيماري گرسنگي، -٥ .رسيد فراواني اقتصادي

 .داد آزار شدت به را جهان مردم از بسياري كه
درياي  بر تسلط و باستان روم امپراتوري دوباره احياي سوداي موسوليني خارجي، روابط بعد در بود؟ چه خارجي بعد در موسوليني سياست .١٠

 .گرفت صورت تفكر همين تكيه بر با افريقا در .)م ١٩٣٥ ( اتيوپي به كشور اين نظامي تجاوز .پروراند مي سر در را افريقا شمال و مديترانه
 .بود اقتصادي رفاه و رونق ايجاد جنگ و از ناشي هاي ويراني بازسازي اول چه بود؟ جهاني جنگ پس از اروپا و مسائل جهان مهم ترين .١١

 ايران خواستند دولت از انگليس و شوروي دولت هاي بود؟ چه١٣٢٠ شهريور در ايران به انگلستان و شوروي نيروهاي هجوم علت .١٢

  .آوردند هجوم ايران به خواسته اين به رضاشاه توجه عدم علت به .زند خصمانه اقدام به دست هيتلر به نسبت و اخراج را آلماني ها
 از حفاظت شوروي، خاك به نازي ارتش هجوم پي در-١ دهيد؟ توضيح را دوم جهاني جنگ در متفقين براي ايران اهميت داليل از يكي .١٣

 مناسب ايران خاك ديگر، سوي از -٢يافت. حياتي اهميت ها انگليسي براي جنوب ايران نفت منابع و ها روس براي باكو نفت منابع

 بود. شوروي نيروهاي به متفقين تداركاتي و تسليحاتي هاي رساندن كمك براي مسير ترين

 رساندن براي مسير مناسب ترين ايران خاكنقش ايران در جلوگيري از پيشروي ارتش آلمان در شوروي در جنگ جهاني دوم چه بود؟  .١٤

 .بود شوروي نيروهاي متفقين به تداركاتي و تسليحاتي هاي كمك
 هاي سالح و و اي سرمايه كاالهاي توليد برداشت؟  اي نتيجه چه و بود استوار كاالهايي چه توليد بر استالين صنعتي برنامة اساس .١٥

 يافت. افزايش اي العادي فوق  طرز به زغال سنگ و فوالد ، نفت ، صنعتي آالت توليد ماشين برنامه، اين اجراي با استوار جنگي

 و بحران ركورد به دادن پايان و آلمان اقتصاد كردن متحول براي ورساي قرارداد لغو و قدرت گرفتن دست به از پس ها و نازي هيتلر .١٦
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 موسسات ايجاد ، آهن راه و ها جاده از وسيعي شبكه ساخت جمله از زد دست مختلفي اقدامات بهزدند؟  اقداماتي چه به دست بيكاري

 به و درآمد اجرا به كه بود اقتصادي و عمراني هاي طرح جمله از تسليحاتي صنايع خصوص به بزرگ هاي اندازي كارخانه راه ، عمومي

 .داد پايان آلمان در ركود وبيكاري بحران
 ويران اتمي هاي بمب با را ژاپن ناگاساكي و هيروشيما شهر دو آمريكايي هواپيماهايرسيد؟  پايان به اي حادثه چه با دوم جهاني جنگ .١٧

 .كردند

 ناپايدار صلح ورساي صلح عقد قرارداد از آلمان نارضايتينشد؟ (دومورد)  جهاني دوم جنگ بروز مانع اول جهاني جنگ تلخ تجربه چرا .١٨

 گرا. نظامي و حزبي خودكامه، تك حكومتهاي ظهور بحران اقتصادي ملل جامعه ضعف ورساي صلح قرارداد از ناخشنودي

 با جانبه چند و دو پيمان هاي بستن بر عالوه آلمان در هيتلرزدند؟  اقداماتي چه به دست هيتلر رهبري به ها نازي خارجي، روابط در بعد .١٩

 بردند. خود را پيش سرزمين و سرحدي طلبانه توسعه هاي برنامه كشورها برخي

 قديمي، هاي بلشويك از زيادي عدة استالين زد؟ اقداماتي چه به دست خود ديكتاتوري مسير در شوروي كمونيست حزب رهبر استالين .٢٠

 به كردند، مي مخالفت و مقاومت برابرش در كه را مردم عادي و ها ديپلمات كمونيست، حزب اعضاي ارتش، افسران انديشمندان،

 .نگشتند باز آنجا از هيچگاه كه سيبري فرستاد در اجباري كار هاي اردوگاه به يا كرد محكوم مرگ

 -٢ علمي تسليحاتي، مسابقه -١  )مورد دو(پرداختند؟  يكديگر با رويارويي به هايي روش چه با شوروي و امريكا سرد، جنگ دروان در .٢١
 يكديگر. با اقتصادي هاي رقابت -٤ شديد تبليغاتي جنگ -٣ نظامي سياسي هاي پيمان و اتحادها برقراري

 در خود هاي وعده به زيادي حدود تا ايتاليا در موسوليني چون بودند؟ موسوليني شيفته ايتاليا دوم، مردم جهاني جنگ وقوع از قبل تا چرا .٢٢
 خود به بود گرفته قرار بزرگ قدرتها رديف در كشورشان اينكه از مردم و . كرد عمل ها اعتصاب به پايان دادن و تورم و بيكاري كاهش باره

 .مي باليدند
 ضمانت تصميماتش و بود خود اهداف تحقق براي كافي قدرت فاقد ملل جامعهبود؟  چه اول جهاني جنگ از بعد ملل جامعه ضعف داليل .٢٣

 .را نداشت الزم اجزايي
 دولت خواستند مي كه بودند افراطي گراي ملي گروه يك ها فاشيست  داشتند؟ هايي ويژگي چه و بودند گروهي چه ايتاليا هاي فاشيست .٢٤

 .نبودند قائل اعتباري و ارزش دموكراسي و آزادي براي آنها .كنند ايجاد ايتاليا در و متمركزي قدرتمند حزبي تك
 .گرفت پيش در تهاجمي خارجي سياست و شد تبديل نيرومند كشوري به شد؟ تبديل كشوري چه به .م ٢١ قرن در ژاپن .٢٥
 عقب شرق سمت به روسيه غرب از كه طور همانكردند؟  متوقف را آلماني نيروهاي پيشروي دوم جهاني جنگ در چگونه ها روس .٢٦

 كند. استفاده آنها از نتواند دشمن تا سوزاندند مي را ها آذوقه و مزارع خود راه سر در كردند، مي نشيني

 نظام داراي كه پيمانانش هم و آمريكا  گرفت؟ شكل تفكري چه با و كشورها كدام توسط دوم جهاني جنگ از پس غرب و شرق بلوك دو .٢٧
 حاكم آنها برا كمونيستي نظام كه كشورهايي همراه به اقماري و كشورهاي شوروي و شدند مي محسوب غرب بلوك بودند داري سرمايه

 .مي دادند تشكيل را شرق بلوك بود،
 بعد در هيتلر رهبري به ها نازي پيش گرفتند؟  در اي شيوه چه خارجي روابط بعد در آلمان در گيري قدرت از بعد هيتلر رهبري به ها نازي .٢٨

 پيش به را خود سرزميني و سرحدي طلبانه توسعه هاي برنامه برخي كشورها، با جانبه چند و دو هاي پيمان بستن بر عالوه خارجي، روابط
 .بردند

 دشمني از جلوگيري و كشورها اختالفات فصل و حل به كمك براي ملل جامعه  شد؟ تشكيل اهدافي چه با اول جهاني جنگ از بعد ملل جامعه .٢٩
 .بود آمده وجود به دولت ها ميان جنگ و

 را هيتلر غرب جبهه در انگلستان با آلمان جنگ بست بن بود؟ چه دوم جهاني جنگ خالل در شوروي به )آلمان(هيتلر ناگهاني حمله دليل .٣٠
 .بگشايد شرق در ديگري جبهه كه واداشت

 نهاد اين در كشورها از نداشتن برخي حضور دهيد. توضيح شد؟ اول جهاني جنگ از پس ملل، جامعه ضعف و ناكامي موجب عاملي چه .٣١

 خروج نيامد، در آن عضويت به داده بود را ملل ي جامعه تأسيس پيشنهاد خود كه آمريكا .داشت ناكامي آن در مهمي نقش المللي بين

 شد. المللي بين نهاد اين بيشتر اعتباري بي موجب ملل، جامعه ي از شوروي اخراج نيز و ايتاليا و آلمان ژاپن،

نيا دبر قلب ان گررستعمااسلطة اوم باعث تددستيابي صهيونيست ها به فلسطين اشغالي چه پيامدي براي جهان اسالم داشته است؟  .٣٢
ست.م اسالا
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ست كه تسليم انگليسي ها خواز اهيتلر بعد از فتح پاريس چه درخواستي از كشور انگلستان كرد و انگليسي ها چه واكنشي نشان دادند؟  .٣٣
شكل ر كشون دو يا ميادريرو زيا ا، درهوى در شديدد نبرداد و مه را اداجنگ د،  بوردار مريكا برخوى آكمك هااز كه ن نگلستاالي ،  ووندش

 گرفت.

 موفق باشيد 

 

 


