
 3به درس امتحانات نهایی تاریخ  سواالت درس 

 

 

 ) ص(فاقیه را منتشر کردامیر کبیر برای رشد آگاهی های و اجتماعی مردم و توسعه ی فکری و فرهنگی جامعه روزنامه ی وقایع الت

  ) میرزا صالح شیرازی ( د.منتشر کر هیرا در دوره قاجار رانیروزنامه ا نیکه اول یکس

 ی(محمد جعفر خورموج رزایم)  است؟ یچه کس « ناصری االخبار  قیحقا » مؤلف کتاب 

داشت ، نام  یبه زبان فارس یخیتار کتب ژهیبه و ییدر ترجمه آثار اروپا ییشاه قاجار نقش بسزا نیرا که در دوره ناصرالد یاز مراکز یکی

 دارالترجمه( – دارالطباعه –دارالفنون  )؟ دیببر

 )ناظم االسالم کرمانی(اثر کیست؟ « تاریخ بیداری ایرانیان » کتاب 

  گی های تاریخ نویسی سنتی ایران چیست؟ ) دو مورد( ویژ

سبک  - 3کردند.  یم فیتال یادب اتیآثار خود را با خصوصمولفان  – 2جنگ ها پرداخته شده  خیشاهان و امور آنهاو تار عیبه وقا  شتریب-1

 پرداختند.    می شاهان مدح به تملق زبان بامولفان  – 5شود. یم دهیکمتر در آثار  د ریو تفس لیتحل - 4نگارش آثار سخت بود 

 عمده ترین منابع پژوهش تاریخ ایران در دوره ی معاصر را نام ببرید؟ 

 لیوسا اواشی و بناها – یوآرشی منابع و استاد – اتنشری –کتاب ها 

 . دیده حیرا توض نینو ینگار خیتار یها یژگیدو مورد از و

از  یریبهره  گ -4  یسیساده نو -3و نقاد آنها  نشیاز منابع، اسناد ،  مدارک معتبر و گز یبهره بردار -2 یعلم قیروش تحقاستفاده از   - 1

 یاسطوره شناس ،یجامعه شناس ا،یجغراف ،یزبان شناس ،یچون باستان شناس یعلوم قاتیتحق جینتا

 آرشیو ملی 

 .ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است  اسناد و مدارک با یمحل نگهدار  

 

                                                                            

 ) غ( . شدند کوچاندهخراسان در برابر هجوم غزها به نواحی شمال آن دیار یمحافظت از مرزها یبرا یایل افشار در عصر صفو

 )ص( .دیاز کارگران در اروپا گرد یشد اما باعث بهره کش انیاروپائ شتریچه موجب قدرت و رفاه ب اگر ینقالب صنعتا

 شد خود قلمرو یو فرهنگ یعلم ییموجب رونق و شکوفا ییجنگ و کشورگشا استیس یریخان زند با به کارگ میکر

 ) وکیل الرعایا ( کریم خان زند بر خالف سنت معمول از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را ............... نامید. 

 ) انگلستان (  ..... آغاز گردید.شور.......................بخار در ک نیماش لیانقالب صنعتی با اختراع و تکم

 ) محمد بابر ( بود «ریمغوالن کب»  ای« هند انیگورکان» گذار حکومت  انیبن یو

 ) کاله فرنگی ( در دوره ی زند نوعی از بناها با کاربرد تفریحی گسترش یافت که به .................... معروف بود 

 ) زندان باستیل ( .آغاز کردند............به .....م انقالب خود را با حمله 789فرانسه در سال   نیمردم ناراضی و خشمگ

  لقب گرفت؟«  مرد بیمار اروپا» کدام کشور  19در قرن 

 انگلستان                           فرانسه                          **عثمانی     روسیه                  

  شدند؟ سیدولت انگل هیبه استقالل وارد جنگ عل دنیرس یکدام کشور برا کاتیبا تحر کایمتحده آمر االتیمردم ا

 آلمان   شیاتر      **فرانسه    هیروس

  درس اول

وم درس د  



.هند را به تصرف خود در آورند؟ نیاستعمارگران اروپایی با کدام اقدام توانستند بخش هایی از سرزم

 در هند یبزرگ تجار یشرکت ها سیتأس                  زبان و فرهنگ خود  جیترو 

 ** دامن زدن به اختالفات قومی و مذهبی در هند                  غارت کردن ثروت هند با 

 تیفعال« یهند شرق یکمپان»  شرکت های بزرگ تجاری با نام سیوارد هندوستان شدند و با تأس ییکدام دولت های اروپام  18در سدة  

 ) فرانسه ، هلند ، انگلستان (  ؟های استعماری خود را گسترش دادند

 ) طبقه متوسط( مشاغلی چون وکالت ، نویسندگی ، طبابت و تجارت جز کدام طبقه ی اجتماعی بودند؟  18در فرانسه در قرن  

 انگلستان چه بود؟«  انقالب با شکوه» دستاورد بزرگترین 

 .پادشاه شناخته شد اراتی اختی کننده نییمنشأ قدرت و تع  مجلسو  یسلطنت نف یاله منشأ 

نادرشاه چه شرایطی را برای پذیرش سلطنت مطرح کرد؟ 

با دولت  یحل اختالفات مذهب -3 از خاندان صفوی فینکردن بزرگان و رؤسای طوا تیحما -2شدن سلطنت در خاندان او  یموروث -1

 یعثمان

  .دیسیرا بنو رانیدر ا داریپا تیثبات و امن جادینادرشاه افشار برای ا یناکام لیاز دال یکی

 کانینزده وی ب یبدگمان -3. ی شدهای جنگ گرفته م نهیهز نیکه از مردم برای تأم یهای اضاف اتیمال -2به جنگ    او وستهیشتغال پا-1

 و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان

 دو مورد از علل ناکارآمدی نظام اداری ) دیوانساالری (ایران در دوره ی افشاریه و زندیه را بنویسید؟ 

 مذکور یها و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله یاسیس یثباتی ب ،یگری غلبه تفکر نظام ،یلیعناصر ا تیحاکم

 چه بود؟  یسیاز استخدام جان التون انگلهدف نادرشاه افشار 

 .فارس استفاده کند جیمازندران و خل یایدر در ییایدر یروین سیتأس نهیدرصدد برآمد از دانش آنان در زم

  بودند؟ یچرا طبقه متوسط کشور فرانسه در آستانه انقالب از طبقه ممتاز به شدت ناراض
 .قائل نبودند یازیامت شانیطبقه ممتاز برا رایز

 

 

 ) ص(   . کردند خاک هندوستان مهیجدا و ضم رانیو بلوچستان را از ا ستانیاز س یمناطق ت،یاسمها با قرارداد گلد یسیانگل

 ) ص( محاکم عرف را قضات و مامورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی فرمان می بردند و حقوق می گرفتند

 ) فتحعلیشاه ( . داد یرو هیایران و روس یپادشاه قاجار که در زمان حکومتش جنگ ها

 ) میرزا رضای کرمانی ( کشته شد یشاه قاجار به دست و نیناصرالد

 در کدام عهدنامه ایران متعهد گردید به اتباع کشور روسیه حق مصونیت قضایی ) کاپیتوالسیون ( بدهد؟ 

 پاریس             آخال       ** ترکمانچای     گلستان

 پرسابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه اوایل عصر قاجار کدام وزارتخانه بود

 هامورخارج            هیعدل     جنگ          ** هیمال

 ؟ جدا کرد رانیکدام عهدنامه افغانستان را از ا لیبا تحم سیانگل

 گلداسمیت        ** پاریس                 مفصل     مجمل 

  ؟باشد ینم یترکمانچای از مفاد عهدنامه  نهیکدام گز

.  بپردازد هیغرامت به دولت روس ونیلیکه پنج م دیمتعهد گرد رانیا      .     (بدهدونیتوالسی)کاپییقضا تیحق مصون هیبه اتباع روس رانیا

 مازندران یایغرب در یها نیاز سرزم یعیمناطق وس ییجدا        ** .مازندران محروم شد یایدر در یجنگ یاز داشتن کشت رانیا

 ) فرانسه ( عهدنامه ی فین کن اشتاین در زمان فتحعلی شاه بین ایران و چه کشوری بسته شد؟ 

 ) مالیه (  وزارت خانه دوره قاجار کدام وزارت خانه بود؟  نیو گسترده تر نیپرسابقه تر

  در دوران ناصرالدین شاه انگلیسی ها موفق به گرفتن کدام امتیازات اقتصادی از ایران شدند؟ 

 توتون و تنباکو ) تالبوت یا رژی ( –بانک شاهنشاهی  –رویتر 

 درس سوم 



 نوگرایی که ناصرالدین شاه از آن وحشت داشت چه بود؟ اسییس جهینت

 نامحدود شاه اراتیکاهش قدرت و اخت

 ؟ دیببر نامکرد؟ دو مورد را یمحدود م یشاهان قاجار را تا حد یاستبداد اراتیقدرت و اخت هیدر دوره قاجار یچه عوامل

نفوذ  -2مطلقه بودند   پادشاهان قاجار فاقد ابزارهای الزم، مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرفه ای، برای اعمال قدرت-1

 دخالت قدرت های استعمارگر ونفوذ  –4  التیا یو نظام یاسیقدرت س -3  عهیو مراجع ش تیروحان ینیو د یاجتماع

 ؟دیسیشاه و محمد شاه قاجار را بنو یدر زمان فتحعل یو عثمان رانیکشمکش های ا لیمورد از دال و د

 مشکالت تجاری -3اتیعتبات عال یِرانیبا زائران ا انیدرفتاری عثمانب -2اختالفات مرزی   -1

 ؟محاکم شرع را تعریف کنید

 نهیو هز ونیروحان یعهده  آن بر استیکردند و ر یو ارث را حل و فصل م ی، ملک یخانوادگ یمانند دعاو یمدن یدعاواین محاکم به 

 بود. نیطرف یبر عهده  یبه دعاو یدگیرس

  ؟ دیکن فیمحاکم عرف را تعر

به تخلفات سیاسی و امنیتی مانند شورش ، سرقت ،  نزاع   و عدم پرداخت مالیات  رسیدگی می کردند و اداره آنها بر عهده  این محاکم 

 ی قضات و مامورانی بود،که از مقام های حکومتی فرمان می بردند.

 

 ) غ( .گردید یزدر فنون کشاور میدر ایران در عصر قاجار باعث تحولی عظ یشدن کشاورز یتجار

 مدرسه ی ............. به همت امیرکبیر و با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور بنیان نهاده شد

 دارالفنون 

 شد؟ سیمدارس جدید در دوره قاجار توسط چه کسانی تأس نینخست

 حکومت قاجار                   ** ییو اروپا ییکایآمر یونرهایمس 

 یاسیافراد سرشناس س                              افراد سرشناس فرهنگی 

چه بود؟ هیدر دوره قاجار دیجد یمراکز آموزش ییاز برپا هیحسن رشد رزایهدف م

 جامعه بود . مختلف یبه فرزندان تمام قشرها یسوادآموز یبرا طی، فراهم آوردن شرا دیجد یمراکز آموزش ییاز برپا هیهدف رشد

. ؟ دیدر عصر قاجار را بنویس یشدن کشاورز ییکی از نتایج تجار

 رینظ ،یکشاورز محصوالت برخی از داتیافزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تول مشارکت روز -2موجب افزایش درآمد مالکان  -1

 پنبه و تریاک شد. 

 

 

 ) ص(  شیخ فضل اهلل نوری خواستار برپایی مشروطه مشروعه شد

 ) مظفرالدین شاه( ....... به وقوع پیوستی بود که در زمان ............انقالب مشروطه جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمند

 ) احمد شاه (  . بود یبه پادشاه ...................از اقدامات فاتحان مشروطه خواه تهران انتخاب..

 ) میرزاجهانگیرخان صور اسرافیل ( شاه کشته شد. یکه پس از به توپ بستن مجلس به دستور محمدعل یاز مشروطه خواهان

 شیخ فضل اهلل نوری خواستار برپایی مشروطه مشروعه شد

 ؟ دیده حیبا مشروطه خواهان را توض یفضل اهلل نور خیعلل مخالفت ش

و معتقد بود  خود منحرف شده استاسالمی  هیو اول لیمشروطه از مواضع اصنهضت  به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان  کرد یادعا م یو

 باید مشروطه مشروعه ایجاد شود.

 ؟ دیدو مورد از اقدامات فاتحان مشروطه خواه تهران را نام ببر

 .به مقام سلطنت برگزیده شد عهد،یول یرزایپسر محمد علی شاه، احمد م محمّد علی شاه از سلطنت خلع،

  فرمان حمله به مجلس را صادر کرد؟ یشاه قاجار با چه بهانه ا یمحمد عل

 .سوء قصد نافرجام به جان خود را بهانه قرار داد

م درس چهار  

 درس پنجم 



  بود؟ یزیو در مورد چه چ دیرس بیبه تصو یچه کس شنهادیبه پ یاصل دوم متمم قانون اساس

زمان آشنا بودند،  یاسالم که با اقتضاها هانیپنج نفره از مجتهدان و فق ئتییمجلس، ه این اصل، در هر دوره از ربنا ب –شیخ فضل اهلل نوری 

قواعد  خالف ملّی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که یشورا مجلس به عنوان عضو، در

  شرع نباشد. یاسالمی و دستورها

 نمود؟ اساسی چه ضعفی بود که نمایندگان مجلس را ملزم به تدوین متمم قانون یقانون اساسی زمان مظفرالدین شاه دارا

 .بود امدهین انیدولت نسبت به ملت و بالعکس سخن به م فیاز حقوق و تکال

  مشروطه مشروعه

 ایجاد شود. «مشروطه مشروعه» مخالف بود و معتقد بودکه باید  فضل اللّه نوری، مشروطه اقتباس شده از غرب خیش

 

 

 ) ص( تزارها گردید. یافزود و موجب برکنار هیاوضاع نابسامان دوران جنگ جهانی اول بر نارضایتی مردم روس

 ) ص( ( 97بود.) د  19 19قرار داد  یحسن مدرس از مخالفان جد دیاهلل س تیآ

 ) سیمون بولیوار( در برابر استعمارگران را بر عهده داشت.  نیالت یجنبش استقالل طلبانه مردم آمریکا یرهبر

 ) امیر عبدالقادر ( . .کشوراستعمارگر فرانسه را برعهده داشت هیمبارزات مردم الجزایر عل یسی که رهبرک

 ) بی طرفی ( اعالم کرد ....................... استیاول س یپس از شروع جنگ جهان رانیدولت ا

 ) قتل ولیعهد اتریش و همسرش (  . شدجنگ جهانی اول در پی حادثه .................................. آغاز 

داده شد؟ « ایجاد ارتش یکپارچه ایران و تامین اسلحه و تدارکات ان به افسران انگلیسی » در دولت وثوق الدوله به موجب کدام قرارداد 

 

 م  1905        م                 1915       م           1907                   **م  1919

 باشد؟ ینم ی رانیو آثار جنگ جهان اول در ا جیاز نتا نهیکدام گز

 یشدن مجلس شورای مل لیتعط  یاقتصادی و تلفات انسان یرانیو  

 ** سقوط دولت وثوق الدوله    دولت مرکزی یثبات یب 

 ؟ دیسیو چه کشوری منعقد شد ؟ سه مورد از مفاد ان را بنو رانیا نیم. ب1919قرارداد  

 دیتجد تیمسئول نیگرفت. همچن یانگلستان قرار م اریدر اخت رانیا یاز ادارات و وزارتخانه ها یو برخ ییامور دارا ه ی ادار –انگلیس  

در  یشد که وام یشد. او نگلستان متـعهد م یداده م یسیاسلحه و تدارکات آن به افسران انگل نیو تأم رانیا کپارچهیارتش  جادیسازمان و ا

 شود. نهیهز یسیقرار دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگل رانیدولت ا ـاریاخت

 ؟ دییکی از مهم ترین علل بروز جنگ جهانی اول را بنویس

اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت در منطقه  - رقابت بر سر مستعمرات-  یحاتیمسابقه تسل -آلمان و فرانسه   دیشد یاختالفات مرزی و دشمن

 بالکان رهیشبه جز

  ایران به دنبال داشت؟) دو مورد کافی است.( یچه نتایجی را برا نیجنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط متفق

نظام  شتریب فیملی تضع یمجلس شورا لیتعطی–  یموجب تزلزل و بی ثباتی دولت مرکز - انسانی تلفات گسترده  - یویرانی اقتصاد

 .مشروطه شد

 پیمان صلح ورسای 

پس از ماه ها مذاکره در کاخ ورسای  جنگ، و شکست خورده  روزیدولت های پبین اول  یپس از جنگ جهاننام پیمانی صلحی که 

 شامل چند قرارداد جداگانه با کشورهای مغلوب می شد. که این پیمانپاریس امضا شد ، 

 

 

 

  درس ششم 



 

 

 دارد. شهرت............... به دوره نیشود که ا یآغاز م گانگانیاز غارت کشور ما به دست ب ینیآغاز سلطنت پهلوی دوره نو

 (استعمار نو ) 

 و توسعه کشور چه بود؟ شرفتیمهم ترین راه پ ینظر رضاشاه پهلو از

 .از غرب و اشاعه فرهنگ غربی است دیو توسعه کشور تقل شرفتیو تصور می کرد مهمترین راه پا

  رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت در زمینه داخلی و خارجی چه اقداماتی انجام داد؟ ) سه مورد( 

 -6 یشخص ی هیانباشت سرما-5 ریاسکان عشا-4 یاحداث خط راه آهن سراسر-3اداره کشور  وهیدر ش رییتغ -2ارتش منظم  جادیا -1

 شکل کردن لباس ها و کشف حجاب کی

 ؟ دیانجام داد ؟دو مورد را نام ببر یچه اقدامات رانیدر ا تیروحان فیتضع یرضاشاه برا

 -3.شدند لیتعط یشرعی شرعی دستور وی، دفترخانه ها به  -2لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند .   ونیدستور داد که روحان-1

از آداب  ارییبس رفتنیقدغن شد و از انجام پذ دالشهدایسعزاداری  -4 ممنوع اعالم شد دا  یاک یدر مسائل اجتماع ونیدخالت روحان

 .به عمل آمد رییبه شدت جلوگ یمذهب

 ؟ دیده حیصورت گرفت؟ توض یبا چه هدف یدر دوره رضاشاه پهلو یسراسراحداث خط آهن 

ها با  یسیروس ها، انگل شروییپ در صورت  از جنوب به شمال بود . یسیانگل روهایین عیسراسری برای انتقال سر یراه جادیهدف آن ا

 .و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند بفرستند خود را به سرعت به شمال روهاییتوانستند ن یراه م نیاستفاده از ا

 

 

 ) ص( . م است20 در قرن انهییکی از مسائل مهم منطقه خاورم لیکشور غاصب اسرائ سیو تأس نیاشغال کشور مسلمان فلسط

 ) غ(  .اعالم کرد نیدر فلسط هودیی نیسرزم جادیای نظر مساعد خود را با ا هیم با صدور اعالم1917در سال   کایکشور آمر

 ) غ(  در جنگ جهانی اول هواپیماهای آمریکا دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را با بمب های اتمی ویران کردند. 

 ) استالین ( . ر شوروی را آغاز کرد.کردن مزارع کشاورزی را در کشو یکه طرح اشتراک یکس

 ( ) پیشوا  ا................. خواند. را در کشور برقرار کرد و خود ر یتک حزب کتاتورییکامل قدرت در آلمان ، نظام د ۀبا قبض تلریه

 موسوم به .............................. گذاشت یمخف سیدر آلمان را بر عهده سازمان پل یداخل تیامن نیتأم تیمسئول تلریه

 گشتاپو () 

 ) نظامیان (   .گرفتند اریداخلی و خارجی ژاپن را ................................در اخت استیدر فاصله دوجنگ جهانی ،هدایت س

 در دوران قیمومیت ................ بر سرزمین فلسطین پس از جنگ جهانی اول یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند 

 آمریکا                            فرانسه                           **روسیه                       انگلستان   

 دوم با کدام حادثه شروع شد یجنگ جهان

 یوپیبه ات ایتالیحمله ا   حمله آلمان به فرانسه   ** حمله آلمان به لهستان    شیاتر عهدیکشته شدن ول

  کرد؟ استقالل درخواست یچه کس یکشور به رهبر نیا یدوم ، در هندوستان حزب کنگره مل یجنگ جهان افتنی انیپاا ب

 رعمرمختا                          ** یگاند                              نهرو                            تویمتسوه

 آنها شد؟ یروزیداد و موجب پ رییتغ نیرا به نفع متفقدر جنگ جهانی دوم کدام حادثه اوضاع 

 یشکست آلمان در شورو                      متفق به خاک فرانسه  یروهایورود ن 

 تصرف شرق اروپا توسط آنان                                     ** به جنگ کایورود آمر 

 . دیده حیدوم را توض یدر جنگ جهان نیمتفق یبرا رانیا تیاهم لیاز دال یکی

  درس هفتم 

  درس هشتم 



 ها سییانگل یبرا ایران روس ها و منابع نفت جنوب یحفاظت از منابع نفت باکو برا ،یبه خاک شورو یدر پی هجوم ارتش ناز -1

 یروهایبه ن نیو تدارکاتی متفق حاتییتسل یها کمک رساندن یبرا ریدیگر، خاک ایران مناسب ترین مس یاز سو -2یافت.   اتییح تیاهم

 .بود یشورو

 ؟ ای داشت جهیاستوار بود و چه نت ییچه کاالها دیبر تول نیاستال یصنعت ۀاساس برنام

نفت، برق، فوالد و زغال سنگ به طرز  ،یآالت صنعت نیماش دیتولبا اجرای این برنامه ها بود.   یجنگ یو سالحها یا هیسرما یکاالها دیتول

 .افتی شیافزا یفوق العاده ا

  .دیده حیاول شد؟ توض یو ضعف جامعه ملل ، پس از جنگ جهان یموجب ناکام یچه عامل

جامعه ملل را  سیتأس شنهادیپ خود که کایآن داشت.  آمر یدر ناکام ینقش مهم یالملل نینهاد ب نیاز کشورها در ا یضور نداشتن برخح

داشتند، با خروج از آن موجب  تی. آلمان  و ژاپن هم که عضو نشدی نهاد جهان نیعضو ا زی. شوروی ن امدیآن درن تیداده بود، به عضو

 شد.  ملل جامعه شتریاعتباری ب یب

 ؟ دیرس انیبه پا یدوم با چه حادثه ا یجنگ جهان

 .کردند رانیو یاتم یژاپن را با بمب ها یو ناگاساک مایروشیدو شهر ه ییکایآمر یماهایهواپ

هیتلر و نازی ها پس از بدست گرفتن قدرت و لغو قرارداد ورسای برای متحول کردن اقتصاد آلمان و پایان دادن به بحران رکورد و 

 بیکاری دست به چه اقداماتی زدند

ی از حاتیتسل عیبزرگ به خصوص صنا یکارخانه ها یو راه انداز یمؤسسات عموم جادیاو  از جاده ها ، و راه آهن، یعیساختن شبکه وسبا 

 د.دا انیدر آلمان پا یکاریکه به اجرا درآمد و به بحران رکود و بجمله برنامه های اقتصادی و عمرانی بود 

 دوم شد؟ یبه جنگ جهان کایباعث ورود آمر یچه عامل

 .وارد جنگ شد نیکشور به نفع متفق نیها به ناوگانش، ا یپس از حمله ژاپن

   .دیرا در بعد روابط خارجی با یکدیگر مقایسه کن تلریو ه نییموسول استیس

 بود.  در بعُد روابط شرقیی اروپا یها نیدر عرصه خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزم نیکومت استالح

 نییسرزم و یتوسعه طلبانه سرحد یکشورها، برنامه ها رخیب دو و چندجانبه با یها مانیعالوه بر بستن پ تلریه یها به رهبر ینازخارجی، 

 بردند.  شیخود را به پ

 بلوک شرق 

 کره و نیبر آنها حاکم بود )مانند چ ستییآن به همراه کشورهایی که نظام کمون یاقمار یو کشورها یشورودر عصر جنگ سرد به 

 می شدند دهیشمالی( بلوک شرق نام

                                                                         

 

 ) ص( بود سیو انگل کای، حاصل توافق آمر رانیش  ا1332مرداد  28کودتای  یطراح

 ) فضل اهلل زاهدی( . دیرس یکرد و به نخست وزیر سرنگون ش ، دولت دکتر مصدق را1332مرداد   28   یکسی که پس از کودتا

 ) رزم آرا (  .اسالم ترور شد انیتوسط فدائ لیدل نیشدن نفت بود و به هم یکه مانع مل ریینخست وز

کردند یگذار هیپا را...........................به نام یتشکل یو مذهب یمل یها تیاز شخص یه.ش گروه1332مرداد   28  یس از کودتاپ

 ) نهضت مقاومت ملی ( 

  ش در زمان پادشاهی چه کسی و با کدام کشور منعقد گردید؟1312م /  1933قرارداد نفتی  

 سیانگل –محمدرضاشاه     یشورو -رضاشاه    ** سیانگل –رضا شاه     سیانگل -شاه  نیمظفرالد

 ؟را لغو کرد سیمنعقد شده با انگل یدارس یکه قرارداد نفت رانیپادشاه ا
 همحمدرضا شا                             **رضا شاه                                 شاه  نیناصرالد                      شاه نیظفرالدم

  ؟ بودکدام کشورها  مرداد ، حاصل توافق  28کودتای  یطراح

 آمریکا و انگلیس

 ؟ کرد یچه اقدام سیانگل یاقتصاد یها میها و تحر دیمقابله با تهد یدولت دکتر مصدق برا

  درس نهم 



 .برنامه اقتصادی بدون نفت را اجرا کرد

 دو مورد از اقدامات انگلیسی ها برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت را بنویسید؟ 

 دیتهد -ی نظام دیو تهد رانیفارس و بنادر ا جیخود به خل یجنگ یها یفرستادن کشت -ی الملل نیدر مجامع ب رانیاز ا تیطرح شکا

کارگران صنعت نفت  کیحر -نفت  دیخر میشرکت نفت و تحر یها هی، خارج کردن سرما سیشعب بانک انگل یلیبا تعط رانیا یاقتصاد

 از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان سیو انگل رانیمنع شرکت نفت ا قیبه اعتصاب گسترده از طر

 ن چه شد؟ آقرارداد الحاقی گس گلشائیان با چه هدفی به امضا رسید و سرانجام 

کرد  لیتعد یش را اندک1312 نفتیه ی قرارداد معاهد نیا . صورت گرفت رانیمنافع ا نیدر قرارداد نفت جنوب و تأم یهدف بازنگر با

که مخالف قرارداد  یمل یمجلس شورا ندگانیاز نما یسبب، معدود نیحقوق و منافع کشور ما نبود. به همتامین کننده ی اما باز هم 

 .درباره آن شدند یرگی یرأ بودند، مانع

 داشت؟ یزنه مثبت چه تفاوتادکتر مصدق به چه معنا بود و با مو یموازنه منف استیس
 یم یتلق «موازنه مثبت » استیخالف س قاَیو دقو  دولت های سلطه جو، بود یازخواهیدر برابر امت یستادگیا یعنی «یموازنه منف»  استیس

 کرد یم هیبه آنها را توص ازیشدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امت میشد، که تسل

 ؟ چه بود « انییگس گلشا»  یبا قرارداد الحاق یمجلس شورای مل ندگانیاز نما یعلل مخالفت بعض

 بر منابع و صنعت نفت گانگانیتسلط ب -و استقالل کشور   یمل تینقض حاکم -  رانیگرفتن حقوق مادی مردم ا دهیناد

 محمدرضاشاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش به چه اقداماتی دست زد؟ 

نه  ملی سوگند خورد که مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه، فقط سلطنت کند یسوگند در مجلس شورا یهنگام ادا

مراجع به   - دولت گذاشت تا آنها را به صاحبانشان بازگرداند اریامالکی را که پدرش تصرف کرده بود، در اخت نیاو همچن -حکومت

یا ممنوع نخواهد کرد داد که حجاب را محدود نانیاطم دیتقل  

جاسوسی دو کشور  هشبک دولت دکتر مصدق چه اقداماتی در دستور کار هیانجام کودتا عل یمریکا براآو  سیبر اساس طرح مشترک انگل

 قرار گرفت

مصدق در مطبوعات در دستور کار شبکه جاسوسی دو کشور قرار  هیبه راه انداختن جنگ روانی عل - در ایران ابانییخ یایجاد آشوب ها

 گرفت

  ؟ چه بود یمنف ۀموازن استیعلت و هدف از طرح س

 1312که در خارج از محدوده قرارداد  یاستخراج نفت در مناطق ازیکسب امت یبرا یو شورو کایآمر هایدولت   ران،یدر دوران اشغال ا

  )دوره یمل یمجلس شورا ندگانینما ان،یم نیدر ا .کردندی قرار داشتند، از جمله نفت شمال، به شدت با هم رقابت م سیو انگل رانیا ش

در  یخارج یرساندند که دولت را از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورها بیرا به تصو یدکتر محمد مصدق طرح شنهادپی به( چهاردهم

 .دکری مجلس منع م بیو تصو دییبدون تأ رانیخصوص نفت ا

  یموازنه منف استیس

 یشدن در برابر قدرت ها میشد، که تسل یم یتلق« موازنه مثبت  »استیسلطه جو و خالف س یدولت ها یازخواهیدر برابر امت یستادگیا

 کرد یم هیبه آنها را توص ازیامت یبزرگ و اعطا

 یخیکار بست شواهد مدارک تار

به وجود  ینواب صفو یمجتب دیبه نام س یش به همت طلبه جوان1324بود که در سال   یو انقالب یاسیس ،یمذهب یاسالم تشکل انییفدا

 نیقوان یبود که اجرا یحکومت یبرقرار تیجمع نیا کشور داشت. هدف یاسیس یدادهایدر رو یش نقش مؤثر1334آمد و تا سال  

آن  یبود که به دست اعضا ییمسلحانه و ترورها یاقدام ها ونیمد شتریب تیجمع نیا ریاسالم را در دستور کار خود قرار دهد.شهرت و تأث

 ریهژ نیعبدالحس ش( سپس،1324اش به قتل رساندند)  یعیضد ش یرا به اتهام افکار و نوشته ها ینخست احمد کسرو آنها .صورت گرفت

 یو همکار یاسالم به عهده گرفتند . همراه انییفدا بود که یاز اقدامات گرید یکیکشتند .قتل رزم آرا  انتیدربار را به جرم فساد و خ ریوز

اسالم آن دولت وفادار و مصمم به  انییاز نظر فدا رایشد؛ ز لیتبد یبه دشمن زود یلیو دولت دکتر مصدق خ یاسالم با جبهه مل انییفدا

 . نبود و احکام اسالم نیقوان یاجرا

  اسالم چه بود؟ انیفدائ تیالف(هدف جمع

 اسالم را در دستور کار خود قرار دهد نیبود که اجرای قوان یبرقراری حکومت تیجمع نیهدف ا

 اسالم چه بود؟ انیتوسط فدائ ی(علت ترور احمد کسروب



 یعیش اتهام افکار و نوشته های ضدبه 

 کاربست شواهد و مدارک تاریخی 

  .سازمان ملل متحد تیامن یدکتر مصدق در جلسه شورا یاز سخنران یبخش

 یب یرا در مقابل ادعاها رانیمردم ا یشورا حاضر شده تا صدا نیامروز من در ا ت،یامن یمحترم شورا یاعضا انیآقا س،ییر یآقا» 

 تیکه بعد اقامه خواهم کرد، در حدود صالح یلیدعوا را به دال نیاساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان برسانم. هر چند ما ا

است که مسول حفظ صلح  یمقام نیتر یمرجع و عال نیکه سازمان ملل متحد آخر میمنکر شو میتوان یاما نم م،یاند ینم تیامن یشورا

انتظار ندارد تا آن را کمک کنند تا بتواند استقالل  نیجز ا یالملل نیسو موسسه ب کیبزرگ و از  یاز کشورها زین رانی. ... ملت ااستیدن

 یکند.اگر دولت تیرا تقو شیاستقالل خو لهیوس نیو به ا نیخود را تام یآن رفاه اجتماع هیسا رخود را به دست آورده و د یاقتصاد

 ردیبگ میتصم یاسیو جهات س لیبنا به دال تیامن یشورا مطرح کند شورا نیباشد، در ا ینم تیامن یشورا تیرا که در صالح یمسئله ا

خواهد شد و  گریکشور د یکشور در امور داخل کیمداخله  یبرا یا لهیوس تیامن یصورت شورا نیکند، در ا یدگیکه به آن مسئله رس

 «باشد، باز خواهد ماند. یم یکه حفظ صلح جهان فش،یاز وظا تیامن یو شورا دیاعتماد مردم از آن سلب خواهد گرد ب،یترت نیبه ا

 :دیپاسخ ده ریاساس متن فوق به سواالت ز بر

 را در جهان بر عهده دارد ؟  تییو مسئول فهیسازمان ملل چه وظ تیامن یشورا 

 حفظ صلح در جهان

 به آن مسئله اسییس دالیلنمی باشد در این شورا مطرح کند و این نهاد بنا ب تیامن یشورا تیرا که در صالح یاگر دولتی مسئله ا

 مرتکب چه اشتباهی شده است؟ تیامن یکند، در این صورت شورا دگییرس

 .مداخله یک کشور در امور داخلی کشور دیگر خواهد شد یبرا یا لهیوس تیامن یشورا

 

 

 

 ) دکتر علی شریعتی (  .نسل جوان در ایران شد یداریو ب ستییمارکسی که موجب طرد اندیشه ها یسخنران و نویسنده ا

 ...بود.........................نامه ...... بیشاه اعتراض به تصو میرژ هیعل ینیو مبارزه امام خم یاسیس تیمرحله فعال نیاول

 ) انجمن های ایالتی و والیتی (

آن را به تصویب رساند.  شاه اصول شش گانه ای را با عنوان ........................ مطرح کرد و ران،یدر ا ییکایادامه اجرای اصالحات آمردر 

 ) انقالب سفید( 

دفاع از ............. متوسل شد به شعار کا،یآمر های استیاز س یبرای کاهش تنفر عموم1355در سال   کایجمهور آمر سیکارتر، رئ یمیج

 ) حقوق بشر( 

  .پهلوی روی آوردند میافکار .................................. به مبارزه مسلحانه با رژ ریخلق تحت تأث ییهای فدا کیسازمان چر

 ) مارکسیستی (

  کدام گروه پس از تبعید امام خمینی مبارزه مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد؟ 

 سازمان چریک های فدایی خلق  سازمان مجاهدین خلق      حزب ملل اسالمی     **هیات های موتلفه ی اسالمی

 ؟ پهلوی روی آوردند میرژ هیبه مبارزة مسلحانه عل یستیکدام گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکس

 **خلق ییفدا یها کیسازمان چر              خلق نیسازمان مجاهد             یحزب ملل اسالم یاسالم یموتلفه  یها اتیه

خرداد  فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند و به جنگ مسلحانه  روی آوردند و به مرور زمان به مارکسیسم تمایل  15بعد از قیام کدام گروه 

 پیدا کردند؟ 

 خلق ییفدا یها کیسازمان چر      ** خلق نیسازمان مجاهد             یحزب ملل اسالم یاسالم یموتلفه  یها اتیه

 ؟عهده شورای انقالب گذاشتند ای را بر فهیچه وظ ینیامام خم

 در کشور تینظم و امن جادیا                           ** انتقال قدرت نهیفراهم کردن زم

  درس دهم 



 شاه میبه پرونده مقامات رژ یدگیرس                             حفاظت از دستاوردهای انقالب

 ید؟گرد هیایشان به ترک دیموجب تبع یبا کدام اقدام رژیم پهلو نییمخالفت امام خم

 و همه پرسی آن دیانقالب سف                                تییو وال التییا ینامه انتخابات انجمن ها بیصوت

 ** رانیا میمق ییکایبه اتباع آمر ونیتوالسیحق کاپ یواگذار                                                              قم هیضیحمله به مدرسه ف   

 ؟ انجام داد یچه اقدام یو اسالم یرانیفرهنگ ا انیم یتقابل مصنوع جادیا یبرا یپهلو میرژ

 کرد یشمس یهجر میتقو نیگزیرا جا یشاهنشاه خیتار

  کدام برنامه بود؟ه. ش  1332مرداد  28 یاصالحی آمریکا در ایران پس از کودتا یمرحله برنامه ها نینخست

 اصالحات ارضی 

 شد؟ هیبه ترک رانیاز ا ینیامام خم دیحادثه ای باعث تبع  چه

 رانیو خانواده های آنان در ا ییکایبه مستشاران آمر ونیتوالسیامام با قانون واگذاری حق کاپ حیمخالفت صر

  بود؟ یدر چه حادثه ا یبا رژیم پهلو نییو مبارزه امام خم اسییس تیمرحله فعال نیاول

 والیتی ایالتی و یاعتراض به تصویب نامه انتخابات انجمن ها

 اعتراض کردند؟ یتیو وال یالتیانجمن های ا ۀنام بیبه تصو ینیچرا امام خم

 .می شد در حکومت انیحضور بهائ شیافزا و  اسالم فینامه موجب تضع بیتصو نیحضرت امام، ا دگاهید از

 ؟ .دیسیرا بنو1345خرداد سال  12  امیق جیدو مورد از نتا

از  ارییموجب شد بس مبارزه در صحنه ینیحضور امام خم -مبارزان شد   ییپهلوی هدف نها میرژ یو سرنگون رکردییهدف مبارزه تغ

رهبری   -.  وستندیبه جمع مبارزان پ زیاز جامعه ن گریید اقشار ان،یو دانشگاه ونیروحان -  اورندیروی ب یاسیبه مبارزات س ونیروحان

 . نشان دادند شترییتوجه ب نهیزم نیو مبارزان به نقش و قدرت مذهب در ا شد برجسته تر ینیبه عنوان مرجع د ینیامام خم

 مطرح کرد؟  ش مسئله ی فضای باز سیاسی را 1356چرا حکومت پهلوی در سال 

به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد. او  کایآمر یاستهایاز س یکاهش تنفر عموم یبرا1355در سال   کا،یجمهور آمر سیکارتر، رئ یمیج

را کاهش دهد و به  انیرا بهبود بخشد، شکنجه زندان انیزندان یاوضاع عموم ،ییکایباز آمر یفضا استیاز س تیخواست به تبع زیاز شاه ن

  .و محدود از دولت انتقاد کنند میمطبوعات اجازه دهد به طور مال

 تصویب نامه ی قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی چه تغییراتی در انتخابات انجمن ها ایجاد کرد؟

و  دیسوگند خوردن به قرآن مج دیحذف ق - شوندگانکنندگان و انتخاب  انتخاب طیمسلمان بودن و مرد بودن از شرا دیرداشتن دو قب

 یآن به سوگند خوردن به کتاب آسمان لیتبد

  ا نام ببرید؟ رساند ؟ دو مورد ر یجیرا به چه نتا کایدولت آمر1327سال   یدر تاسوعا و عاشورا رانیمردم ا میعظتظاهرات 

  -هستند . یو جد میخود سه یمتحد و در اطاعت از رهبر رانیمردم ا - نداشته است یا جهینت یازهار یکار آوردن دولت نظام یرو

 .از محمدرضا شاه باشد ریغ یگریبه فکر مهره د دیبا رانیحفظ منافع خود در ا یبرا کایآمر

 ؟ برای انقالب داشت یمهم جیچه نتا(  1357مهر14) امام در فرانسه ۀاقامت چند ماه

 یامکان مالقات مبارزان با رهبر - را افشا می کردند یمصاحبه و سخنرانی، جنایات حکومت پهلو غی،یاز امکانات تبلایشان با استفاده  

 شد. در ایران منتشر یشتریامام با شتاب ب یها امیانقالب فراهم آمد و پ

 منظور از مبارزه ی فرهنگی چیست؟ 

ی صورت م یپهلو میاقدامات رژ هیعل یبه همراه روشنگر ینید یباورها جیو ترو غیدادن به مردم و تبل یبا اتکا بر آگاه یبارزه فرهنگم

 .گرفت

  ه . ش نشان می داد؟1356چه نتایجی را در سال   ،یدر ایران توسط رژیم پهلو دیانقالب سف یاجرا

 گانگانیوابستگی به ب، اقتصاد ایران   ینابود

 

 

 )ص( تاسیس نهادهای انقالبی بیانگر بینش مدیریت منسجم و جامع حضرت امام خمینی بود

 )غ(  د استعفا کرد.از مقام خو یمجلس خبرگان رهبر لیمخالفت با تشک لیمهندس بازرگان،نخست وزیر دولت موقت، به دل

  درس یازدهم 



توطئه کشف و سران آن  نیا ش قصد کودتا داشت که1360کرد، در سال  یم یجاسوس رانیدر ا سیحزب توده که به نفع حکومت انگل

 )غ( . شدند ریدستگ

ه . ش تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاهپور بختیار موسوم به ........................... با پشتیبانی سازمان  1359در تیرماه 

 ) سازمان نقاب ( .ی عراق کودتایی طراحی کردندجاسوسی آمریکا ) سیا( و حکومت بعث

 ...... نام داشت...انقالبی را به شهادترساند .......... یها تیانقالب اسالمی برخی از شخص یروزیگروهک تروریستی که پس از پ نینخست

 ) فرقان( 

 دییرا تا انیاقدام دانشجو نیا ینیخم کردند و امام ریرا در تهران تسخ کایسفارت آمر13آبان  1358خط امام در  رویموسوم به پ انیدانشجو

  د.کردند و آن را ....................... خوان

 مشروطه انقالب  شکوه با انقالب   انقالب سفید   ** انقالب دوم

 نام گذاری شده است« یجمهوری اسالم» چه روزی به عنوان روز 

 اسفند 29       ** فروردین 12   آبان  13   بهمن  22

 را بر عهده داشت؟ « وظیفه ی حفظ نظم و امنیت و دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی » کدام یک از نهادهای انقالبی  زیر 

 کمیته ی امداد امام خمینی                 بسیج مستضعفان                **سپاه پاسداران انقالب اسالمی             کمیته ی انقالب اسالمی  

 باشد؟ ینم حیصدر صح یجمهوری بن استیمورد دوران ر در نهیکدام گز

 .فاصله گرفت ینیمسئوالن و نهادهای نظام از خط امام خم انیم یصدر با اختالف افکن یبن 

 .قرارداد یحاتیو عراق سپاه پاسداران را در تنگنای تسل رانیدر جنگ ار صد یبن

 .شد کیصدر به گروه های مخالف انقالب نزد یبن 

 ** .دیبه انجام رس شترییب تیصدر اداره امور جنگ با توان و موفق یزمان بندر 

   د؟یکدام حادثه را انقالب دوم نام ینیامام خم

  58تسخیر سفارت آمریکا ) النه جاسوسی( در آبان 

 دیرا چه نام انی( توسط دانشجو یجاسوس یدر تهران ) النه  کایسفارت آمر ریتسخ ینیامام خم

 انقالب دوم 

 نام گذاری شده است؟ یبه عنوان روز جمهوری اسالم میدر تقو نیفرورد 12چرا روز   

 مثبت دادند. رأی یبه جمهوری اسالم دیجد یاسینظام س نییتع یدرصد شرکت کنندگان در همه پرس98از   شیب رایز

 علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد مهم سیاسی آن در بعد داخلی چه بود؟ 

و دخالت در امور  یاسالم انقالب هیعل کایدولت آمر یها و توطئه های ا تداوم دشمنعلت این اقدام را  خط امام رویموسوم به پ انیدانشجو

او که با  نهیکاب یمهندس بازرگان و اعضا. سفر به آن کشور اعالم کردند یبرا یبه محمدرضاشاه پهلود وور اجازه جملهاز   رانیا یداخل

 .اقدام موافق نبودند، استعفا کردند  نیا

  ش چه بود؟ 1358آبان  13خط امام در   رویپ انیتوسط دانشجو کایسفارت آمر ریتسخ لیدو مورد از دال

اجازه ورود به محمد رضا شاه  - دخالت آمریکا در امور داخلی ایران - انقالب اسالمی  هیدولت آمریکا عل یتداوم دشمنی ها و توطئه ها

 سفر به آن کشور یبرا یپهلو

 دو مورد از مهم ترین توطئه ها و تالش هایی که دشمنان خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دادند را بنویسید؟ 

 نفوذ - کودتا یطراح - به طبس کایآمر یحملۀنظام -ی و مردم انقالب تهایترور شخص -ی آشوب و ناامن جادیا

  ای داشت؟ جهیبود؟ و چه نت ( چه1359  بهشتیردا 5  )به طبس  کایآمر ینظام ۀهدف حمل

خلبانان  دیخداوند، وقوع توفان شن و کاهش د تیبا عنا -دبو رانیاز ا یبازداشت انییکایچند مرکز در تهران و خارج کردن آمر ریتسخ

 مهاجم شد یروهایاز ن یو کشته شدن تعداد یباعث سقوط چند فروند بالگرد نظام ییکایآمر

 در حمله به طبس چه بود؟ ییکایآمر یگروه نظام تیمأمور

 بود رانیاز ا یبازداشت انییکایچند مرکز در تهران و خارج کردن آمر ریتسخ

 عاملی موجب شکست آمریکا در حمله نظامی به طبس گردید؟ چه

 .توفان شن که باعث کاهش دید خلبانان آمریکایی گردید

 ؟ شد لیتشک مصلحت نظام به چه منظور صیمجمع تشخ



 نگهبان یمجلس و شورا انیبه اختالفات م یدگیبه منظور رس

   انقالب گذاشت؟ یرا برعهده شورا یا فهیچه وظ ینیامام خم

 .انتقال قدرت را فراهم کند نهیداشت زم فهیانقالب وظ یشورا

را بر عهده داشت؟« پهلوی میرژ تکاریسران جنا رییو دستگ تیحفظ نظم و امن»   فهیوظ یکدام نهاد انقالب  

 یانقالب اسالم ی تهیکم

 ؟را برعهده داشت یفیشد چه وظا لیتشک یانقالب اسالم یروزیکه پس از پ یانقالب اسالم تهیکم

 .پهلوی را بر عهده داشت میرژ تکاریسران جنا رییدستگو  تیحفظ نظم و امن فهیوظ

 انقالب اسالمی تهیکم

و  تیحفظ نظم و امن فهیوظ تهیکم شد .این سیانقالب اسالمی تأس ٔەتیکم نییانقالب اسالمی، به فرمان امام خم یروزیبالفاصله پس از پ

 .را بر عهده داشت یسران جنایتکار رژیم پهلو یریدستگ

 یخیکار بست شواهد مدارک تار

درخواست  شانیاز ا ییقضا یعال یشورا یو اعضا یاسالم یمجلس شورا ندگانیاز نما ی)ره،( عده اینیحضرت امام خم یدراواخر زندگ»  

 یها تینفر از شخص  20متشکل از   یئتیه1368، بهشتیارد 24 خی)ره( در تارینیو اصالح شود امام خم یبازنگر یکردند که قانون اساس

بود که  دهینرس انیبه پا ئتیه نیا تیکار کردند. هنوز فعال نیرا مامور ا یاسالم یمجلس شورا ندگانیاز نما رنف 5و   یاسیوس یمذهب

 یکه در قانون اساس یو اصالح رییتغ نی. مهمترافتیادامه  یو اصالح قانون اساس یرفتند؛ اما روند بازنگر ایاز دن یاسالم یجمهور انگذاریبن

حذف  یرهبر طیاز شرا تیشرط مرجع نیجمهور بود. همچن سییدولت به ر ئتیو سپردن ه یریزصورت گرفت، حذف منصب نخست و

انجام گرفت و  زین یجمهور استیدوره ر نیانتخابات پنجم ،یرهبر انقالب، همه پرس ،یاهلل خامنه ا تیشد. سرانجام با نظر حضرت آ

  « .انتخاب شد رانیا یاسالم یجمهور سیرئ نیبه عنوان چهارم یرفسنجان یحجت االسالم اکبر هاشم

 کردند؟  یو اصالح قانون اساس یبازنگر از امام خمینی در خواست  یکسانچه ( الف

 عالی قضایی یشورا یاسالمی و اعضا یاز نمایندگان مجلس شورا یعده ا

 صورت گرفت چه بود؟   یکه در قانون اساس یو اصالح رییتغ نیمهم تر (ب

  جمهور بود سیدولت به رئ ئتیو سپردن ریاست ه یحذف منصب نخست وزیر

 

 

بمباران شیمیایی شهر سردشت در استان کردستان و شهر حلبچه درکردستان عراق از جمله جنایت های جنگی رژیم بعثی عراق به شمار 

 )ص( می رود

 )ص( . کرد یعراق را به عنوان متجاوز و آغاز کننده جنگ معرف یبعث میسازمان ملل متحد رسما رژش   1370در سال 

    .نامنظم را بر عهده داشت یجنگ ها ستاد یروهایکسی که در جنگ ایران و عراق فرماندهی ن

 ) دکتر مصطفی چمران(

اسارت دشمن رقم خورد خرمشهر از ییرها ( با  1361سوم خرداد    ) .......................... اتیدر عمل رانیاوج حماسه دفاع مقدس ملت ا

 ) بیت المقدس ( 

 )اول(  .تجزیه عثمانی پس از جنگ ........................... شکل گرفت جهیکشور کنونی عراق در نت

 روییهای عراق را منهدم و ن اسکله اتیدر کدام عمل ییهوا رویین یبانیماه های جنگ، با پشت نیارتش در نخست ییایدر رویین ادالنیدر

  صدام را نابود کردند ییایدر

 فتح المبین   خیبر  **مروارید  بیت المقدس 

صلح و صفا باشد  ایدن یدر همه جا میدار لیو م میکن یتعد یگریبه کشور د میخود اجازه ندار ینیما بر اساس اعتقاد و باور د »این سخن 

 ) امام خمینی ( از چه کسی است؟  «.میزنیدهنش م یکرد، تو یما تعدبه  یاما اگر کشور

 دو مورد از آثار و نتایج رهبری امام خمینی در زمان جنگ را بنویسید؟ 

  درس دوازدهم 



 تیو کم تیفیباال بردن ک یبرا شانیا یتهایو حما یدفاع هیبن تیتقو - کشور بدانند یکردند که جنگ را مسئله اصل هیمسئوالن توصبه 

 یرانیتحول در روح و روان جوانان ا جادای - جنگ یها بودجه نیأمت -ی نظام زاتیامکانات و تجه

 مجامع بین المللی و کشورهای قدرتمند در برابر تهاجم ارتش رژیم بعث عراق به خاک ایران چه واکنشی نشان دادند؟ 

به صورت قاطع  رانیعراق به خاک ا یبعث میرژ یروهایآشکار ن ورشدر برابر ی سازمان ملل تیامن یو در رأس آن شورا یالملل نیجامع ب

بدون آنکه  ،یا با صدور قطعنامه یلیچند روز پس از شروع جنگ تحم. این شورا خود عمل نکرد یو قانون یرسم فیو مؤثر به وظا

تنها دو کشور را  د،ینما یننشیعقب   یرا محکوم کند و از دولت متجاوز بخواهد که از مناطق اشغال رانیبه خاک ا یبعث یروهایتجاوز ن

 اختالفات فراخواند زیآم حل مسالمت یاز ادامه جنگ و تالش برا یبه خوددار

  (مورد 2)چه بود ؟  رانیجنگ به ا لیاهداف صدام ازتحم و زهیانگ

تنب کوچک و بزرگ و استان ی  سه گانه ابوموس ریجزا ییفارس و جدا جیو تسلط بر خل یبر آبراه مهم اروندرود، دسترس تیحاکم

 - کشورها ریمردم عراق و مسلمانان سا انیدر م یافکار انقالب از انتشار رییجلوگ یو نابودی انقالب اسالم فیتضع - رانیخوزستان از ا

  در منطقه ینقش ژاندارم فاییبه رهبری جهان عرب و ا دنیرس

  م ( بین ایران و عراق منعقد شد؟  1975ش/  1354چرا قرارداد الجزایر ) 

 ش ایران و عراق برای پایان دادن به اختالفات مرزی  و رفع مناقشه بر  سر اروند  رود ، قرار دادی با دولت الجزایر امضا کردند. 1354در 

 ؟در جریان دفاع مقدس چه بود نییمهم ترین اقدام امام خم

 ی بودرانیتحول در روح و روان جوانان ا جادیا

 ؟ کردند فایدر جنگ ا یدر طول هشت سال دفاع مقدس چه نقش رانیمردم قهرمان ا

 یجنگ از طریق کمک ها یماد یبخشی از هزینه ها نیمشارکت در تأم -ز در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاو میحضور مستق

 .رزمندگان یو تدارک پوشاک و خوراک برا هیداوطلبانه ،به ویژه ته

 برید؟در دوران دفاع مقدس را نام ب ران،یا یجمهوری اسالم هیخلق عل نیدو مورد از اقدامات مجاهد

 گریصدام و د میکشور به رژی سرّی و نظام دادن اطالعات - از مسئوالن و مردم عادی ارییآشوب در داخل کشور و ترور بس جادیا

در سرکوب و کشتار مخالفان صدام از  یهمکاری با ارتش بعث - رانیعراق در جنگ با ا یبا ارتش بعث یهمکاری نظام -ی دشمنان خارج

 قطعنامه  رشیپس از پذ رانیتهاجم به داخل خاک ا -جمله مبارزان کرد

  (عراق چه نتایجی را به دنبال داشت؟) دو مورد کافی استخرمشهر در جریان جنگ ایران و  یآزادساز

 زاتیاز سقوط رژیم بعثی عراق، انواع تجه یریجلوگ یخارجی صدام برا انیحام - نظامی رزمندگان ایرانی ادامه یافت یها تیموفق

 - این رژیم گذاشتند اریرا در اخت ایییمیو ش کروبییمی برد و سالح ها دور یجنگی، موشک ها یماهایهواپ : لیاز قب شرفتهینظامی پ

به حقوق خود، شروطی را مطرح کرد که مورد بی اعتنایی  دنیو رس یخون ریز پایان دادن به جنگ و یاسالمی ایران برا یجمهور

بزرگ به بمباران و موشک باران شهرها و  یقدرت ها شتریصدام پس از آن با حمایت ب  - عراق واقع شد ورالمللی و دیکتات نیمجامع ب

 .الملل ممنوع بود نیو عرف ب نیآورد که در قوان یرو ایییمیش یاستفاده از بمب ها

   دیمروار اتیعمل
 ییایدر یرویعراق را منهدم و ن یرشادت تمام ، اسکله ها با «دیمروار» موسوم به یاتیدر عمل رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایدر یرونی

 صدام را نابود کردند

  المقدس تیب اتیعمل

خرمشهر(از اسارت دشمن ) شهر  نیخون یو با آزاد  (  1361 المقدس)سوم خرداد تیب اتیاوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عمل

 .بعثی رقم خورد و برگ زرینی در دفاع از ایران در تاریخ معاصر ثبت شد

 

 یخیتار کاربست شواهد و مدارک

 غیدر رانیو ملت ا کشور هیعل یاقدام چیدر دوران دفاع مقدس از ه دند،ینام نیخلق که مردم آنان را منافق نیسازمان مجاهد گروهک

را به وجود آورد که دشمن  یطیشرا ،یعاد مردم از مسئوالن و یادیآشوب و ترورِ شمار ز جادیگروهک در آغاز جنگ با ا نی. ادینورز

قرار گرفتند  رانیآشکار در عراق مستقر شدند و در خدمت صدام،دشمن ا یانتیخ خلق سپس با نیاستفاده را از آن کرد. مجاهد تینها یبعث

دولت  نکهیاز ا پس .و عراق دست زدند رانیمردم ا هیعل یادیز تکارانهیو جنا ینظام یبه اقدام ها یارتش بعث یروهاین ( آنها به همراه1365)

 یبعث میرژ تیحماا دانستند، ب یم یاسالم یجمهور یاسیو س یاقدام را نشانه ضعف نظام نیکه ا نیمنافق رفت،یرا پذ 598 امۀ  قطعن رانیا



اسالم آباد و  یشهرها ( در حد فاصلنگاهیمرصاد)کم اتیاما در عمل کردند کشور ما آغاز یغرب یرا از مرزها یصدام تهاجم گسترده ا

 .از آنان سالم ماندند و دوباره به دامن صدام پناه بردند یخوردند و فقط عده کم یسخت شکست یرانیکرمانشاه از رزمندگان ا

 دادند؟ یانجام م یچه اقدامات رانیخلق در آغاز جنگ در ا نی(گروهک سازمان مجاهدالف

 یو مردم عاد نیاز مسؤول یادیآشوب و ترور شمار ز جادیا

 دانستند؟ یم یزیرا نشان دهنده چه چ رانیدولت ا توسط 598 قطعنامه   رفتنیپذ نی(منافقب

 رانیا یاسالم یجمهور یو نظام یاسینشانه ضعف س

 مرصاد در کدام منطقه اجرا شد؟ اتی(عملج

 اسالم آباد و کرمانشاه یدر حد فاصل شهرها

  یخیکاربست شواهد و مدارک تار

 جلوگیری از برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد در بغداد 

را در بغداد برعهده  ینشست بعد زبانییو در نشست سران جنبش عدم تعهد در هاوانا )پایتخت کوبا(، م لییاز آغاز جنگ تحم شیصدام پ» 

اسالمی  یهوایی ارتش جمهور یروین خلبان شجاع و فداکار  1361،  ریت 30این نشست، در  یگرفت. با نزدیک شدن به زمان برگزار

 ٔەاز نشست سران جنبش عدم تعهد در پایتخت عراق، آماد یریجنگی با هدف ناامن نشان دادن بغداد و جلوگ یمایپایران با سه فروند هوا

 هیعل زیآم تیهوایی موفق اتیعمل120از   شیعباس دوران بود که در دو سال نخست جنگ، ب دیشدند. یکی از این خلبانان شه اتیعمل

و پس از بمباران پاالیشگاه بغداد، هدف اصابت موشک  اتیدر جریان این عمل دورانعباس  یمایدشمن بعثی انجام داده بود. هواپ

در  یمایبا وجود اینکه میتوانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید، هواپ دیبعثی قرار گرفت. این خلبان رش یروهایپدافند هوایی ن

در آن نشست  لیتشک یصدام را برا یو رؤیا دیعدم تعهد کوب ننشست سرا یسقوط را صاعقه وار به مکانی نزدیک محل برگزارحال 

  «د.بغداد و ریاست برآن به باد دا

 با چه اهدافی به خاک عراق حمله کردند؟ 1361تیر  30در  سالمیا یجمهورهوایی  یرویخلبانان ن 

 عراق تختیاز نشست سران جنبش عدم تعهد در پا رییو جلوگ  با هدف ناامن نشان دادن بغداد

 

 

 

 

 

 


