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 باسمه تعالی         ( 3تاریخ ) سدر انی:سدوازدهم ان

ادارة آموزش و پرورش منطقه   تهیه و تنظیم : 

 

 .............................................................. .  دب، بازدارنده استا .......   ..........................................................

   : ایران در دورة حکومت رضاشاه7درس 

کودتایی در تهران به وقوع پیوست که  1299در سوم اسفند ؟ کودتای سیاه چه زمانی اتفاق و چه نتیجه ای به دنبال داشت 1

 پیامد آن زوال سلسلۀ قاجار و برآمدن حکومت پهلوی بود.

ر خود، در صدد تغییدولت انگلستان برای دستیابی به اهداف   کدام کشور در دوره قاجار در صدد کودتای سیاه بود؟ چرا؟ 2

حکومت ایران برآمد؛ به این منظور، برنامۀ کودتا طرح ریزی و اجرای آن به سفارت انگلیس و نیروهای انگلیسی مسقر در 

 ایران واگذار شد.

 آیرون ساید بود. ..........................فرماندة انگلیسی کودتای سیاه در دروه قاجار 3

 -سید ضیاءالدین طباطبایی بودند....................... و مهرة نظامی کودتا ........................سیاسی کودتای سیاه مهره  

 رضاخان

سید به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک  در ایران او آیرون ساید چگونه رضا خان را کشف کرد؟  4

که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام رضا خان را برای این  ضیاءالدین طباطبایی

 منظور، مناسب تشخیص داد.

آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، به تهران  رضاخان و نیروهای قزاق چگونه تهران را فتح کردند؟ 5

ا کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، یراس حفظ کشور و سلطنت ضروری است. آمد و به احمدشاه چنین الق

وارد تهران شدند و بی آنکه با مقاومت جدی روبه رو شوند،  1299با آماده شدن شرایط، قوای قزاق در بامداد روز اسفند 

 نقاط حساس پایتخت را تسخیر کردند.

ها  اه تحت فشار انگلیسیاحمدش احمدشاه چه کسی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد؟ ،از فتح تهران توسط قزاق ها بعد 6

 به ناچار سید ضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد.

 رضاخان نیز که مهرۀ نظامی کودتا بود، به عنوان از نخست وزیری سیدضیاء الدین طباطبایی، رضاخان چه پستی گرفت؟ بعد 7

 گرفت. به « سردار سپه»ارتش، لقب فرمانده 

ش، 1302تا  1300از سال در مقام وزیر جنگ او  چه جایگاهی داشت؟؛ اما رضا خان رفتن  به اروپاوستعفای سید ضیاء بعد از ا 

 روز به روز بر قدرت و نفوذ خود افزود.کماکان باقی ماند و 

رضاخان در سمت وزارت جنگ با دسیسه چینی و حمایت انگلستان،  رضاخان چگونه موقعیت خود را در کشور تثبیت کرد؟ 8

 موقعیت خود را تثبیت کرد.

 به ناچار به نخست وزیری او رضایتاحمدشاه با فشار انگلستان  از نخست وزیری چگونه همه کاره کشور شد؟ رضا خان بعد 9

ین فرصت، اوضاع و شرایط داخلی را برای برداشتن دادند. احمدشاه بالفاصله به سفر اروپا رفت و رضاخان با استفاده از ا

 آماده کرد. -یعنی رسیدن به سلطنت  -قدم نهایی 
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او برای رسیدن به اهدافش، ابتدا پیشنهاد  رضا خان در ابتدا برای به قدرت رسیدن پیشنهاد چه نوع نظامی را به مجلس داد؟ 10

  .رار شوددر کشور برق« جمهوری»کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام 

 آیت اهلل مدرس. بود..........................مخالف جمهوری خواهی رضا خان در مجلس شورای ملی 11

آیت اهلل مدرس با شناختی که از رضاخان داشتند، این کار را چرا آیت اهلل مدرس مخالف جمهوری خواهی رضا خان بود؟   12

ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانستند و با آن به مخالفت پرداختند و مردم را به حرکت برضد این پیشنهاد تشویق 

 کردند؛ 

سرانجام حرف خود را پس گرفت. ،  او وقتی با مخالفت نمایندگان مواجه شدسرانجام جمهوری خواهی رضاخان چه بود؟  13

 اما برای رسیدن به تاج و تخت سلطنت، دست از تکاپو بر نداشت.

غیبت احمد شاه باعث شد که رضاخان روز به روز  رضاخان چگونه در غیاب احمدشاه که در خارج بود بر قدرت خود افزود؟ 15

وشت غاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنموقعیت خود را بیشتر تحکیم کند و د رعین حال، کوشید تا با تبلی

 مملکت بی اعتنا نشان دهد. 

در  انگلیسی ها  نزد او رفته و ضمن مبالغه گوییوقتی احمدشاه تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، انگلیسی  ها  چه  کردند؟   16

یران چشم بپوشند تا رضاخان بتواند امنیت الزم را اوضاع آشفتۀ ایران، صالح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ا

 برای حضورش در کشور فراهم آورد.

هرچه توقف شاه در اروپا بیشتر طول می  طرفداران رضا خان در زمان غیبت احمدشاه چه تبلیغاتی علیه او به راه انداختند؟ 17

و  سرنوشت ایران ندارد، بیشتر می شد و مردم نیز کمکشید، تبلیغات طرفداران رضاخان مبنی بر اینکه شاه عالقه ای به 

 بیش این نکته را باور می کردند.

پس از سرکوبی  چرا در زمان غیبت احمدشاه و نخست وزیری رضا خان، روز به روز بر محبوبیت رضاخان افزوده می شد؟ 18

 به وجود آورده بود، محبوبیت او افزایششورش خزعل و بعضی شورش های پراکندۀ دیگر، با توجه به امنیتی که رضا خان 

یافت؛ در همین حال، در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان، بدبینی مردم نسبت به احمدشاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر 

 شد.

 شورش شیخ خزعل رضا خان در زمان نخست وزیری کدام شورش گر را در جنوب کشور سرکوب کرد؟ 19

پس از آنکه عمال انگلیس اذهان عموم  نهاد و در چه تاریخی به به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد؟رضا خان توسط کدام  20

ش، ماده واحده ای به صورت طرح در مجلس شورای  1304مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام در سال 

 ز قانون اساسی تشکیل خواهد شد و تکلیفملی مطرح شد که در آن، خلع قاجاریه، مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده ا

 قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد.

 آیت اهلل مدرس و دکتر مصدق چه کسانی در مجلس شورای ملی مخالف ماده واحد تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی بودند؟ 21

 مجلس مؤسسان  .به سلطنت انتخاب شد..........................توسط مجلس  1304رضا خان در سال  22

فصل جدیدی از تاریخ ایران است که همزمان با آن، دورۀ نوینی از  آغاز سلطنت رضاخان در تاریخ ایران مشهور به چیست؟ 23

 شهرت دارد. «استعمار نو»غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود که به 

 بعد از سلطنت را نام ببرید.مهم ترین اقدامات رضا شاه در زمینه های داخلی و خارجی  24

 اسکان عشایر -4 بازگشت به حکومت استبدادی -1

 یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب -5 ایجاد ارتش منظم -2

  احداث خط راه آهن سراسری -3
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الف یا مخوی از همان ابتدای کار، به حذف شخصیت های آزادی خواه مستقل شیوه استبدادی حکومت رضا شاه چگونه بود؟  25

با نفوذ بیگانگان اقدام کرد و شیوۀ حکومت استبدادی و رأی فردی را پیش گرفت. او به مجلس قانون  گذاری و قانون 

 اهمیتی نمی داد و تصمیمات فردی خود را به اجرا در می آورد.

ز جمله برنامه های اساسی به وجود آوردن ارتش منظم در ایران اهدف رضا شاه از ایجاد ارتش منظم در کشور چه بود؟  26

انگلستان بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام های مردمی را سرکوب 

می کرد و در مواقع ضروری، به عنوان تأمین کنندۀ اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت. رضاخان نیروهای 

ش،  قانون نظام وظیفه  1304انگلیسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت در سال  سه گانۀ ارتش را با هدایت

 عمومی را به تصویب رساند.

 بندر شاهپور –بندر ترکمن کشیده شد.  ..........................به ..........................راه آهن سراسری در دوره رضا شاه از  27

انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود. در صورت  آهن سراسری در دوره رضا شاه چه بود؟ هدف از ایجاد راه 28

پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ 

 آنها به هندوستان شوند.

به عنوان بهترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مان جنگ جهانی دوم چه نقشی را ایفا کرد؟ راه آهن سراسری ایران در ز 29

 مبدل شد.

 مهارکردن نیروی رزمی عشایر بود.  هدف از اسکان عشایر در زمان حکومت رضا شاه چه بود؟ 30

باعث شد که ایران از نظر دامی به از رونق دامداری کشور کاست و اسکان عشایر در زمان رضا شاه چه نتیجه ای داشت؟  31

 بیگانه نیازمند شود.

 تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی رضا شاه تحت چه عنوانی به دنبال یک شکل کردن لباس مردم ایران بود؟ 32

این اقدامات اما مردم مسلمان ایران در برابر  مردم ایران چه واکنشی نسبت به کشف حجاب رضا شاه از خود نشان دادند؟ 33

دست به مقاومت زدند که از آن جمله باید از قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام برد که در جریان آن، عدۀ 

 زیادی کشته و مجروح شدند.

 تقلید از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربی رضا شاه تصور می کرد که مهم ترین راه توسعه و پیشرفت کشور چیست؟ 34

 اتورکآت –ترکیه . به تقلید از او به مبارزه علیه سنت های اسالمی روی آورد..................و آشنایی با .......... د از مسافرت به  رضا شاه بع 35

دستور داد که روحانیان نیز لباس های مخصوص او  رضا شاه بعد از سلطنت برای تضعیف روحانیت دست به چه اقداماتی زد؟ 

بگذارند. به دستور وی، دفتر خانه های شرعی تعطیل شدند و دخالت روحانیان در مسائل اجتماعی اکیداً ممنوع خود را کنار 

 اعالم شد. عزاداری سیدالشهدا قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

 آیت اهلل مدرس بود؟یگانه دشمن رضا شاه در دوران نخست وزیری او چه کسی  36

وجود مدرس در تهران خطری جدی برای ادامۀ حکومت رضاشاه به حساب   چرا رضا شاه آیت اهلل مدرس را تبعید کرد؟ 37

می آمد. از سوی دیگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند دیگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم 

این رو، درصدد برآمد که ابتدا او را تبعید کند و پس از آنکه قدرت خویش را تثبیت کرد، به قتل به راحتی از بین ببرد؛ از 

 وی اقدام کند.

مأموران شهربانی به منزل این روحانی واال مقام هجوم بردند  1307در مهرماه رضا شاه آیت اهلل مدرس  را کی تبعید کرد.  38

 و او را به خواف تبعید کردند.

 خواف تبعید کرد. ..........................ستور رضا شاه رژیم آیت اهلل مدرس را به شهر به د  39
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 1316آذر  10او را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در  آیت اهلل مدرس در کجا و چگونه به شهادت رسید؟ 40

 در همانجا مسموم کردند و به شهادت رساندند.

نگلیسی ا با کشور آلمان همکاری تجاری و صعنتی داشته باشند؟او رضا شاه اجازه دادند که  ها همزمان با پادشاهیچرا انگلیسی  41

ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائِب جنگ جهانی اول بود، کمی از مشکالت اقتصادی کشور 

از نظر انگلیسی ها، در این شرایط، آلمانی ها به دام کمونیسم شوند. یاد شده بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن 

 بهترین راه مساعدت به آلمان این بود.

 کمونیسم نیفتد. ..........................انگلیسی ها با همکاری با کشور آلمان می خواستند که این کشور به دام  42

چون سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطۀ  منعقد کرد؟چرا رضا شاه با آلمان قرارداد های تجاری  43

 شاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

 ن: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آ8درس 

 مرگبارترین و ویرانگرترین حادثۀ تاریخ بشر شناخته می شود. جنگ جهانی دوم چه آثار و نتایجی بر جهان داشت؟ 1

 مهم ترین علل و زمینه های شروع جنگ جهانی دوم چه بود؟ 2

 ضعف جامعۀ ملل -2 صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسا-1

 حکومت های خودکامۀ تک حزبی و نظامی گراظهور - 4 بحران اقتصادی -3
 

چنین به نظر می رسید که اروپا و سایر نقاط دنیا  پس از صلح ورسای کشورهای جهان به ویژه اروپاییان چه تصوری داشتند؟ 3

یمان پدر حال ورود به عصری از ثبات، صلح، دوستی و آرامش بین المللی هستند، اما تاریخ به گونۀ دیگری رقم خورد. 

 های مذکور خیلی از دولت ها را راضی نکرد.

 آلمان    پیمان صلح ورسای را تحقیر آمیز و ناعادالنه می دانست. ..........................کشور  4

 در صدد تغییر یا لغو آن برآمدند.  آلمان از همان ابتدای بعداز صلح ورسای به دنبال چه بود؟ 5

جامعۀ ملل برای کمک به حل و فصل اختالفات کشورها و  جهانی اول به چه دلیل به وجود آمد؟جامعه ملل بعد از جنگ  6

 جلوگیری از دشمنی و جنگ میان دولت ها به وجود آمده بود. 

فاقد قدرت کافی برای تحقق این هدف بود و تصمیماتش  جامعه ملل دالیل ضعف جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول چه بود؟ 7

 رایی الزم را نداشت. حضور نداشتن برخی از کشورها در این نهاد بین المللی نقش مهمی در ناکامی آن داشت. ضمانت اج

آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعۀ ملل را داده بود، به عضویت آن در  کدام کشورها به عضویت جامعه ملل در نیامدند؟ 8

 نیامد. شوروی نیز عضو این نهاد جهانی نشد.

 آلمان و ژاپن  کدام کشورها با خروج از جامعة ملل باعث بی اعتباری آن شدند؟ 9

در فاصلۀ میان دو جنگ در مقابل تهاجم نظامی برخی   عمده فعالیت جامعه ملل در فاصله جنگ جهانی اول و دوم چه بود؟ 10

 دولت ها به کشورهای دیگر، جز محکوم کردن، اقدام دیگری نتوانست انجام دهد.

 از مسائل مهم جهان به خصوص اروپا در دوران پس از جنگ جهانی اول چه بود؟ 11

  ایجاد رونق و رفاه اقتصادی بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ
برخی از کشورها، مانند انگلستان، به اتکای منابع   بعداز جنگ جهانی اول باز سازی کشورهای جهان چگونه انجام گرفت؟ 12

مستعمراتشان تا حدودی از عهدۀ این کار برآمدند اما بسیاری دیگر از کشورها با مشکالت شدیدی مانند خود و ثروت 

 رکود و تورم روبه رو شدند.

خویش دستور دهند تا امکان فعالیت های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند؛ به همین دلیل، رضا 



 

5 

 

 رکود و تورممهم ترین مانع کشورهای جهان برای بازسازی ناشی از خرابی جنگ چه بود؟  13

زیرا عالوه بر خرابی های حاصل از   شرایط اقتصادی خوبی نداشت؟چرا آلمان در نخستین سال های بعداز جنگ جهانی اول  15

 جنگ، مستعمراتش را از دست داده و محکوم به پرداخت غرامت های سنگین شده بود. 

 ایاالت متحده آمریکاکدام کشورهای درگیر در جنگ جهانی اقتصادش کمتر آسیب دیده بود؟  

ایاالت متحده که اقتصادش در جنگ کمتر آسیب دیده بود، اقدام  اقتصادی داشت؟آمریکا بعد از جنگ جهانی اول چه شرایط  16

 شد که در رکود اقتصادی عظیمیبه اعطای وام بع دیگر کشورها، از جمله آلمان، کرد اما ناگهان خود گرفتار بحران و 

 پی آن، اقتصاد جهان نیز به هم ریخت و مشکالت جدیدی به وجود آورد. 

 تأثیر بسزایی در روی کار آمدن حکومت مشکالت اقتصادی ادی بعد از جنگ جهانی اول باعث چه اتفاقی شد؟مشکالت اقتص 17

 های دیکتاتوری، به خصوص در اروپا داشت. 

الت مسائل و مشک  چه عاملی در به وجود آمدن حکومت های دیکتاتوری بعداز جنگ جهانی اول در اروپا تأثیر بسزایی داشت؟ 18

 اقتصادی.

 ژوزف استالین  بعد از مرگ لنین چه کسی در شوروی دبیر کل حزب کمونیست و روی کار آمد؟ 19

تروتسکی که توسط استالین از سر راه برداشته   رقیب قدرتمند ژوزف استالین در راه رسیدن به قدرت در شوروی که بود؟ 20

 شد.

استالین با تحکیم موقعیت سیاسی خود، قدم در مسیر  ژوزف استالین بعد از قدرت گیری چه شیوه ای در پیش گرفت؟ 21

دیکتاتوری گذاشت. او عدۀ زیادی از بلشویک های قدیمی، اندیشمندان، افسران ارتش، اعضای حزب کمونیست، 

دیپللمات ها و مردم عادی را که در برابرش مقاومت و مخالفت می کردند، به مرگ محکوم کرد یا به اردوگاه های کار 

 ر سیبری فرستاد که هیچگاه از آنجا باز نگشتند.اجباری د

حکومت استالین رای اجرای برنامه های مختلف  استالین در شوروی چه برنامه های اقتصادی و فرهنگی در پیش گرفت؟ 22

 مزارع کردن طرح اشتراکیاقتصادی و فرهنگی، تغییر و تحول چشمگیری در شوروی ایجاد کرد. یکی از این برنامه ها، 

کشاورزی بود که با اعمال قدرت و خشونت بسیار آغاز شد. عالوه بر این، برنامه ای را با هدف صنعتی کردن سریع کشور 

 به اجرا درآورد.

اساس برنامۀ صنعتی استالین، بر تولید کاالهای سرمایه ای و سالح  اساس برنامه های صنعتی و استالین در شوروی چه بود؟ 23

د. با اجرای این برنامه، تولید ماشین آالت صنعتی، نفت، برق، فوالد و ذغال سنگ به طرز فوق العاده های جنگی استوار بو

 ای افزایش یافت.

حکومت استالین در عرصۀ خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط   استالین در عرصه خارجی چه سیاستی در پیش گرفت؟ 24

بود. با وجود بی اعتمادی و دشمنی ای در میان شوروی و آلمان وجود بر برخی کشورها و سرزمین های اروپایی شرقی 

 داشت، دو کشور با یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند.

با مشکالت مختلفی چون تورم، بیکاری، اعتصاب و ناآرامی های  ایتالیا بعد از جنگ جهانی اول با چه مشکالتی مواجه بود؟ 25

 کارگری روبه رو شد. 

چون حکومت پادشاهی مشروطۀ ایتالیا نمی توانست مشکالت را حل  و موسولینی در چه شرایطی در ایتالیا ظهور کرد؟بنیت 26

و فصل کند، روزنامه نگار و سیستمداری به نام بنیتو موسولینی، که رهبر حزب کوچکی موسوم به فاشیست بود، از فرصت 

 استفاده کرد و قدرت را در آن کشور به دست گرفت. 

 فاشیست.  ایتالیا بود ..........................بنیتو موسولینی رهبر حزب  27
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یک گروه ملی گرای افراطی بودند که می خواستند دولتِ تک حزبی قدرتمند و  فاشیست های ایتالیا چه گروهی بودند؟ 28

 قائل نبودند.متمرکزی در ایتالیا ایجاد کنند. آنها برای آزادی و دموکراسی ارزش و اعتباری 

پادشاه ایتالیا به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نامیان، که خواستار دولتی  موسولینی چگونه در ایتالیا به قدرت رسید؟ 29

مقتدر بودند، موسولینی را به نخست وزیری منصوب کرد. موسولینی پس از پیروزی در انتخابات مجلس که در فضایی 

تقلب برگزار شد، در مدت کوتاهی با از بین بردن احزاب رقیب، قدرت را یکپارچه کرد و خود را آکنده از زور، ارعاب و 

 دوچه، به معنای رهبر نامید.

 دوچه  نامید...........................موسولینی بعد از قدرت گیری در ایتالیا خود را  30

سایر همچون دیکتاتورها به کمک وسایل ارتباط جمعی و شگردهای  او نیز موسولینی چگونه مردم را تحت تأثیر قرار می داد؟ 31

تبلیغاتی گوناگون، مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل حکومت درآورده بود و با استفاده از یک سازمان امنیتی و پلیسی، 

 معترضان و مخالفان را سرکوب  می کرد.

تا حدودی زیادی به وعده های خویش دربارۀ کاهش بیکاری و تورم و موسولینی  چرا مردم ایتالیا شیفته موسولینی بودند؟ 32

پایان دادن به اعتصاب ها عمل کرد. از این رو، تا زمانی که ایتالیا درگیر جنگ جهانی دوم نشده بود، بسیاری از مردم این 

 دند.است، به خود می بالی کشور شیفتۀ وی بودند و از اینکه با رهبری او کشورشان در ردیف قدرت های بزرگ قرار گرفته

، سودای احیای دوبارۀ موسولینی در بُعد روابط خارجی موسولینی در بعد روابط خارجی چه سیاستی را دنبال می کرد؟ 33

امپراطوری روم باستان و تسلط به دریای مدیترانه و شمال آفریقا را در سر می پروراند. تجاوز نظامی این کشور به اتیوپی 

 آفریقا با تکیه بر همین تفکر صورت گرفت. م( در 1935)

 م( 1935به اتیوپی ) موسولینی به کدام کشور آفریقایی حمله کرد؟ 34

 حکومت جمهوری بعد از جنگ جهانی اول چه حکومتی در آلمان شکل گرفت؟ 35

حکومت به سبب امضای پیمان بسیاری از آلمانی ها از این  آلمانی ها چه دیدگاهی نسبت به حکومت جمهوری داشتند؟ 36

 تحقیرآمیز ورسای و گسترش رکود و بیکاری ناخشنود بودند.

 نازی .در آلمان بود ..........................هیتلر رهبر حزب  37

او عزم خود را برای رسیدن به قدرت جزم کرد. وی که استعداد زیادی در تحریک  هیتلر چگونه در آلمان به قدرت رسید؟ 38

احساسات مردم و جنجال آفرینی داشت، با شور و حرارت بسیار مشکالت آلمان را به همراه راحل های آن توضیح می داد 

 و بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و اقتدار ملی تأکید می کرد.

ت ایانی افراطی و نژادپرسنازی ها همچون فاشیست ها، ملی گر ت های ایتالیا چه بود؟سوجه اشتراک نازی های آلمان و فاشی 39

  بود.« آلمان، بیدارشو»بودند و یکی از شعارهای آنان که تأثیر زیادی بر آلمانی ها گذاشت، شعار 

 انتخابات مجلس آلمان اولین موقعیت نازی ها در کجا بود؟ 40

 صدراعظمهیتبر ابتدا با چه عنوانی در آلمان به قدرت رسید؟   

پس از موفقیت نازی ها در انتخابات مجلس، هیتلر با حمایت صاحبان  کسانی در آلمان به قدرت رسید؟هیتلر با حمایت چه  41

 صنایع، اشراف زمین دار و افسران ارتش، صدراعظم آلمان شد. 

ک تاو با قبضۀ کامل قدرت، نظام دیکتاتوری هیتلر بعد از قدرت گیری در آلمان در زمینه حزبی دست به چه اقداماتی زد؟  44

حزبی را در کشور برقرار کرد و خود را پیشوا خواند. در این زمان، تمام حزب های سیاسی به جز حزب نازی منحل و 

 نیروی پلیس و سازمان های دولتی از افراد غیر نازی پاکسازی شدند.

 پیشوا. خواند ..........................هیتلر بعد از به قدرت رسیدن خود را  45
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 گشتاپو چه سازمانی را مسئول تأمین امنیت داخلی آلمان کرد؟هیتلر  46

 اردوگاه های کار اجباری  هیتلر چه مکانی را برای مخالفان خود بر پا کرده بود؟ 47

پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد ورسای،  هیتلر و نازی ها بعد از قدرت گیری چه کارهای اقتصادی کردند؟ 48

ل کردن اقتصاد آلمان و تحقق وعده های خویش برنامه های گوناگونی را اجرا کردند. ساخت شبکۀ وسیعی از برای متحو

جاده ها و راه آهن، ایجاد مؤسسات عمومی و راه اندازی کارخانه های بزرگ به خصوص صنایع تسلیحاتی از جمله طرح 

 و بیکاری در آلمان پایان داد.های عمرانی و اقتصادی بود که به اجرا درآمد و به بحران رکود 

به سرعت ارتش و تشکیالت نظامی را گسترش داد و به سالح ها و فناوری   هیتلر در بُعد نظامی دست به چه اقداماتی زد؟ 49

 های پیشرفته جنگی مجهز کرد.

در بعد روابط خارجی، نازی ها به رهبری هیتلر عالوه بر بستن  هیتلر در بُعد روابط خارجی چه شیوه ای در پیش گرفت؟ 50

 پیمان های دو و چند جانبه با برخی کشورها، برنامه های توسعه طلبانۀ سرحدی و سرزمینی خود را به پیش بردند. 

اید فضای حیاتی، باو عقیده داشت که آلمان برای به دست آوردن  چرا هیتلر به فکر فتح سرزمین های جدید در اروپا بود؟ 51

 سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

 ژاپن  اتفاق افتاد. ..........................انقالب میجی در کشور  52

م با عزم و اراده ای محکم به اصالحات 19ژاپنی ها در نیمۀ دوم قرن  انقالب میجی در ژاپن تحت چه شرایطی انجام گرفت؟ 53

ربی اقدام کردند. در این دوره، که به انقالب مینجی معروف گردید، ژاپن از نظر سیاسی، اساسی و اخذ تمدن جدید غ

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متحول شد.

روطه زمام امور را به در چارچوب قانون اساسی جدید، حکومتی مش بعد از انقالب میجی چه رژیمی در ژاپن روی کار آمد؟ 54

 دست گرفت.

این کشور را به سرعت در مسیر توسعۀ  ژاپن بعد از انقالب میجی چه دستاوردی برای این کشور داشت؟حکومت مشروطه  55

 صنعتی و تحول اقتصاد کشاورزی هدایت کرد.

به کشوری نیرومند تبدیل شد و سیاست خارجی تهاجمی  م. به چه کشوری تبدیل شد؟ 20ژاپن بعد از تحوالت در ابتدای سده  56

 در پیش گرفت.

 امپراطوری قدرتمند روسیه م بر کدام کشور قدرتمند پیروز شد؟  20ژاپن در سده  57

پیروزی این کشور بر امپراطوری قدرتمند روسیه، انگیزۀ و جسارت  پیروزی ژاپن بر روسیه چه تأثیری بر این کشور گذاشت؟ 58

 ژاپنی ها را برای حمله به دیگر کشورها تقویت کرد.

به اتفاق مثلث پیوست، اما در مقایسه با انگلستان،  نی اول به کدام یک از گروه های متخاصم ملحق شد؟ژاپن در جنگ جها 59

 فرانسه و آلمان زیان عمده ای متحمل نشد و اقتصادش در سال های پس از جنگ همچنان شکوفا بود.

واد خام بود، رشد صنعتی این کشور با قدرت از آنجا که اقتصاد ژاپن وابسته به واردات م اقتصاد ژاپن وابسته به چه بود؟ 60

 نظامی و دریانوردی ارتباط تنگاتنگی داشت.

در فاصلۀ دو جنگ  در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم چه کسانی در ژپن به قدرت رسیدند و چه اقداماتی انجام دادند؟ 61

آن را به سمت و سوی توسعه طلبی نظامی جهانی، نظامیان هدایت سیاست داخلی و خارجی ژاپن را در دست گرفتند و 

 سوق دادند

 چین. ژاپن در راستای توسعه طلبی به کدام کشورهای همسایه حمله کرد؟ 62

 آلمان و ایتالیا  ژاپن به همراه کدام کشورها، کشورهای محور را تشکیل دادند؟ 63
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، ارتش آلمان برق آسا به لهستان 1318ریور / شه1939در اول سپتامبر  جنگ جهانی دوم با چه واقعه ای شروع شد؟ 64

 یورش برد و نیمۀ غربی این کشور را تصرف کرد.

 با حمله آلمان به لهستان کدام کشورها به آلمان اعالن جنگ کردند؟ 65

 بال فاصله انگلستان و فرانسه، که با عنوان متفقین شناخته می شدند، به آلمان اعالن جنگ کردند.

چند ماه بعد، نیروهای آلمانی نروژ، بلژیک و هلند را تسخیر کردند و سپس،   لهستان به کدام کشورها حمله کرد؟آلمان بعداز  66

 به فرانسه هجوم آوردند و این کشور را اشغال کردند.

 شد. ایتالیا نیز با حمله به فرانسه وارد جنگ همزمان با تهاجمات آلمان به کشورها، ایتالیا چگونه وارد جنگ کرد؟ 67

 چرچیل نخست وزیر انگلیس بود. ..........................همزمان با حمله آلمان به انگلستان  68

نیرهای محور به شبه جزیرۀ بالکان و اروپای شرقی نیز هجوم بردند  نیروهای دول محور به کدام مناطق دیگر حمله کردند؟ 69

طۀ خود درآوردند. با تهاجم نیروهای ایتالیایی و آلمانی به شمال آفریقا، و کشورهای آن منطقه را اشغال کردند یا به زیر سل

 سرتاسر این منطقه هم صحنۀ کارزار شد.

بن بست جنگ با انگلستان در جبهۀ غرب، هیتلر را واداشت که جبهۀ دیگری  دلیل حمله ناگهانی آلمان به شوروی چه بود؟ 70

ادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز به شوروی، برق آسا به خاک این کشور، که تا در غرب بگشاید. از این رو، ارتش نازی با ن

 آن زمان در جنگ بی طرف مانده بود، هجوم برد.

ارتش استالین که غافلگیر شده بود، ضربات و تلفات سنگینی  شوروی چه واکنشی در برابر حمله آلمان از خود نشان داد؟ 71

مسکو پیش رفتند، اما روس ها به خود آمدند و سرسختانه در برابر آلمانی ها مقاومت  را متحمل شد و آلمانی ها تا نزدیکی

 کردند.

آنان با بهره گیری از سرمای زود هنگام زمستان و کمک  استالین و شوروی چگونه باعث توقف پیشروی آلمان در شوروی شد؟ 72

ایران به آنها می رسید، پیشروی نیروهای آلمانی را های تدارکاتی و تسلیحاتی انگلستان و آمریکا، که از طریق خاک 

متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز کردند. در نتیجۀ ایستادگی روس ها، ارتش هیلتر از حالت تهاجمی خارج شد و موضع 

 دفاعی گرفت.

با تاخت و تازهای ارتش های  همگامهمزمان با تهاجمات آلمان و ایتالیا به کشورهای مختلف، ژاپن به چه مناطقی حمله کرد؟  73

آلمان و ایتالیا در اروپا و شمال آفریقا، نیروهای ژاپن که یکی دیگر از کشورهای عضو محور بود، اقدام به عملیات نظامی 

 گسترده ای در شرق و جنوب شرقی آسیا کردند و سرزمین ها و جزایر بسیاری را به تصرف درآوردند.

ژاپنی ها سرمست از این پیروزی ها، جسورانه به ناوگان ایاالت  در اقیانوس آرام حمله کرد؟ژاپن به کدام بندر آمریکا  74

 متحدۀ آمریکا در پرل هاربر واقع در اقیانوس آرام نیز یورش بردند و ضربۀ سختی به آن زدند. 

آن زمان به طور رسمی در جنگ بی آمریکا تا  حمله ژاپنی ها به بندر پرل هاربور با چه واکنشی از جانب آمریکا روبرو شد؟ 75

طرف بود، اما در عین حال، به انگلستان و فرانسه کمک های مالی، تدارکاتی و تجهیزاتی می کرد. پس از حملۀ ژاپنی ها 

 به ناوگان آمریکا، این کشور به نفع متفقین وارد جنگ شد. 

ورود آمریکا به جنگ، جبهۀ قدرتمندی در برابر کشورهای با ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم چه تحولی در جنگ ایجاد کرد؟  76

 محور شکل گرفت و اوضاع را به سود متفقین تغییر داد.

نیروهای متفق که اکنون روحیه و توان دو چندانی پیدا کرده  م. بر کدام مناطق ار پا مسلط شدند؟ 1943متفقین در سال  77

اروپا علیه ارتش های محور آغاز کردند و به موفقیت های بزرگی دست یافتند. بودند، حمالت متقابلی را در شمال آفریقا و 

در اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا نیز نیروهای آمریکایی در چندین نبرد مهم ژاپنی ها را شکست دادند و به عقب 

 راندند.
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 خودکشی.  با ورود متفقین به آلمان هیتلر چه کاری انجام داد؟ 78

ارتش شوروی بخش شرقی و نیروهای انگلیسی و  مختلف آلمان توسط کدام کشورهای متفق اشغال شد؟ قسمت های 79

 آمریکایی قسمت غربی آلمان را اشتغال کردند.

 تعدادی از فرماندهان و سران حکومت نازی نیز دستگیر شدند. سران نازی چه سرنوشتی داشتند؟ 

در دادگاه نورنبرگ به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و  و دادگاهی شدند؟ سران نازی بعد از دستگیری در کجا محاکمه 80

 مجازات شدند.

 ژاپن ادامه یافت. ..........................بعد از سقوط ایتالیا و شکست آلمان، جنگ با کشور   81

 هیروشیما و ناگاساکی  آمریکا به کدام شهرهای ژاپن بمب اتم انداخت؟ 82

بمب های اتمی ویران کردند و جنگ جهانی دوم با این  اتمی هیروشیما و ناگاساکی چه نتیجه ای به دنبال داشت؟بمباران  83

 حادثۀ وحشتناک به پایان رسید.

 جنگ جهانی دوم است. ..........................مهلک ترین و مخرب ترین رویداد تاریخ بشر  84

 میلیون نفر 50تا  40حدود   ته شدند؟در جنگ جهانی دوم چند میلیون نفر کش 85

 روسیه و آلمان  از سایر کشورها بیشتر بود. ..........................و  ..........................در جنگ جهانی دوم تلفات کشورهای  86

برخی از کشورهای بسیاری از کشورهای اروپایی و  ند؟آسیب اقتصادی فراوانی دیدکدام کشورها در جنگ جهانی دوم  87

 قی آسیا که درگیر جنگ شده بودند.جنوب شر

گرسنگی، بیماری های مسری، آوارگی و اختالل های روحی و روانی نیز  مهم ترین آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسید. 88

 از دیگر مصیبت های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را به شدت آزار داد.

  اعالم بی طرفی کرد. در جنگ جهانی دوم چه موضعی داشت؟ایران  89

 آلمان در زمان جنگ جهانی دوم ایران با کدام کشور روابط بازرگانی گسترده داشت؟ 90

تالش های انگلستان برای جلوگیری از داد و  انگلستان چه تالش هایی برای جلوگیری از روابط و داد و ستد با آلمان داشت؟ 91

 ستد آلمان با کشورهای بی طرف، اعتراض حکومت رضاشاه را برانگیخت. 

ق از طری با اعتراض انگلستان به رضا شاه برای جلوگیری از تجارت با آلمانی ها، او از چه طریقی به تجارت خود ادامه داد؟ 92

 شوروی 

با حملۀ هیتلر به شوروی معادلۀ جهانی به زیان ایران به هم خورد و یک  تأثیری بر ایران گذاشت؟حمله آلمان به شوروی چه  93

بار دیگر، شوروی و انگلستان علیه کشور ما متحد شدند. در پی هجوم ارتش نازی به شوروی، حفاظت از منابع نفت باکو 

ی یافت. از سوی دیگر، خاک ایران مناسب ترین برای روس ها و منابع نفت جنوب ایران برای انگلیسی ها اهمیت حیات

 مسیر برای رساندن کمک های تسلیحاتی و تدارکاتی متفقین به نیروهای شوروی بود.

ر دزمانی که که ارتش آلمان در حال پیشروی در روسیه بود، دولت های شوروی و انگلیس چه در خواستی از رضا شاه داشتند؟  94

شوروی به سوی ایران پیشروی می کرد، دولت های شوروی و انگلستان از جکومت ایران حالی که ارتش آلمان در خاک 

خواستند که آلمانی ها را اخراج کند و به اقدامات خصمانه علیه هیتلر دست بزند. چون حکومت راشاه به این درخواست 

یران هجوم آوردند. ارتش ایران از شمال و جنوب به ا 1320توجهی نکرد، نیروهای شوروی و انگلستان در سوم شهریور 

 مقاومتی نکرد و به سرعت تسلیم شد.
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 پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، رضاشاه با اشغال ایران توسط کشورهای متفق رضا شاه چه سرنوشتی پیدا کرد؟ 95

د اقیانوس هند تبعی به نفع پسرش، محمدرضا وادار به کناره گیری از سلطنت شد و به جزیرۀ موریس در جنوب غربی

 گردید.

بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، بر پایۀ توافق سران متفقین بعداز جنگ جهانی دوم به چه توافقاتی دست یافتند؟  96

نظامی  –هایی که از پیش میان سران متفقین )آمریکا، انگلستان و شوروی( صورت گرفته بود، شوروی تسلط سیاسی 

خود را بر اروپای شرقی اعالم کرد. آلمان نیز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؛ روس ها نیمۀ شرقی و سایر دولت 

 های متفق نیمۀ غربی آن را تحت سلطۀ خود گرفتند.  

کشور در  50همچنین، بر اساس یکی دیگر از تصمیمات سران متفقین، نمایندگان  سازمان ملل متحد چگونه شکل گرفت؟ 97

شهر سان فرانسیسکوی آمریکا گرد هم آمدند و دربارۀ تأسیس سازمانی جهانی با عنوان ملل متحد، که مسئولیت صلح و 

 همکاری میان کشورها را عهده دار شود، به توافق رسیدند.

سی، کیه بر قدرت سیاپس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با ت دو بلوک شرق و غرب بعداز جنگ جهانی دوم چگونه شکل گرفت؟ 98

اقتصادی و نظامی،  فزایندۀ خود، رهبری جهان غرب یا کشورهای دارای نظام سرمایه داری )بلوک غرب( را بر عهده 

 گرفت. شوروی نیز رهبر کشورهای کمونیستی )بلوک شرق( شد.

اتحاد و همکاری شوروی با دیگر   دلیل اتحاد و همکاری شوروی با دیگر قدرت های متفقین در زمان جنگ جهانی دوم بود؟ 99

قدرت های متفق در زمان جنگ جهانی دوم به سبب ضرورت مقابله با دشمن مشترک، یعنی فاشیسم و نازیسم، صورت 

گرفته بود. از این رو، با از میان رفتن دشمن مشترک، رقابت و بی اعتمادی شدیدی میان شوروی و کشورهای تحت 

 و تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی نظام کمونیسم ادام یافت.حمایت آن از سوی دیگر در گرفت 

 عصر جنگ سرد.  به رقابت بین شوروی و کشورهای اقماری با آمریکا و متحدانش را چه می گویند؟ 100

در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی از طریق  رقابت دو بلوک شرق و غرب در عصر جنگ سرد در چه زمینه هایی بود؟ 101

ید نظامی مانند ناتو و ورشو، جنگ تبلیغاتی شد –ابقه های تسلیحاتی و علمی، برقراری اتحادها و پیمان های سیاسی مس

 و رقابت های اقتصادی با یکدیگر به رویارویی پرداختند و از برخورد نظامی مستقیم با یکدیگر پرهیز می کردند.

 ورشو.ناتو و  دو پیمان دوران جنگ سرد را نام ببرید. 102

جنگ بخش وسیعی از اروپا را ویران و اقتصاد آن  کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم چگونه دو باره رونق گرفتند؟ 103

را نابود کرد اما کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ، بی درنگ با کار سخت، برنامه ریزی مؤثر و هوشمندانه، انجام 

فت کمک های اقتصادی از آمریکا، بازسازی را آغاز کردند و به سرعت در مسیر رشد و دادن اصالحات اجتماعی و دریا

سال به قدرت صنعتی و اقتصادی بزرگی  20رونق علمی، فناوری و اقتصادی قرار گرفتند؛ از جمله، آلمان غربی در کمتر از 

 در جهان تبدیل شد.

از نظر سیاسی نیز دموکراسی توسعه کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم از نظر سیاسی چه شرایطی پیدا کردند؟  104

 پیدا کرد و حکومت های آزاد و مردمی گسترش یافتند.

وم دژاپن صنعتی ترین کشور آسیا، پس از شکست در جنگ جهانی  ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم چه شرایطی پیدا کردند؟ 105

به اشغال آمریکا درآمد. قانون اساسی جدید آن کشور، دموکراسی را تقویت و قدرت سیاسی را از اختیار امپراطور و 

 فرماندان نظامی خارج کرد و به نمایندگان منتخب ملت سپرد.

ترین  دقیق به موفق ژاپنی ها نیز با سخت کوشی و برنامه ریزی ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم چگونه پیشرفت کردند؟ 106

م به میزان تولید سال های آغازین 1953قدرت پیشرو اقتصادی در جهان تبدیل شدند. تولید صنعتی این کشور در سال 

 جنگ جهانی دوم رسید.
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یکی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن  چین بعد از جنگ جهانی دوم چه تحولی پیدا کرد؟ 107

 ها در چین بود. کمونیست

جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و  بعد از جنگ جهانی دوم بین کدام گروه ها در چین جنگ داخلی اتفاق افتاد؟ 108

 کمونیست ها شدت گرفت.

در این میان، آمریکا از ملی  در اختالفات میان ملی گرایان و کمونیست ها در چین آنان مورد حمایت کدام گروه ها بودند؟ 109

گرایان و شوروی از کمونیست ها پشتیبانی می کردند. سرانجام، کمونیست ها به رهبری مائو بر ملی گراها پیروز شدند و 

 جمهوری خلق چین را تأسیس کردند. 

 مائو  نام داشت. ..........................رهبر حزب کمونیست چین  110

حکومت و حزب کمونیست چین با وجود داشتن  چین چه رابطه ای با حکومت کمونیستی شوروی داشت؟حکومت کمونیست  111

 رابطۀ دوستانه با حکومت و حزب کمونیست شوروی، همواره سیاسی مستقل را دنبال کرده است.

 بعد از جنگ جنگ جهانی دوم چه نوع فریادهایی در جهان بلند شد؟ 113

 وم، فریاد استقالل طلبی و مخالفت با استعمار در بسیاری از کشورهای مستعمره بلند شد.با پایان گرفتن جنگ جهانی د

در هندوستان حزب کنگرۀ ملی به رهبری مهاتما گاندی استقالل  بعد از جنگ جهانی دوم چه تحولی در هندوستان رخ داد؟ 114

 جنگ جهانی، به ناچار تسلیم شد. کامل این کشور را درخواست کرد و انگلستان فرسوده و زخم خورده از دو

جنبش های استقالل طلبانه در جنوب غربی  بعد از جنگ جهانی دوم چه تحوالتی در جنوب شرق آسیا و آفریقا اتفاق افتاد؟ 115

کشور مستقل آسیایی و  30آسیا و قارۀ آفریقا عمدتاً به نحو مسالمت آمیز به وقوع پیوستند و در کمتر از یک دهه بیش از 

 آفریقایی از مستعمره های اروپاییان سر برآوردند.

دولت فرانسه تالش کرد با استفاده از نیروهای نظامی، جنبش استقالل  الجزایر بعد از جنگ جهانی دوم چگونه مستقل شد؟ 116

ل استقال خواهی الجزایر را سرکوب کند، اما مردم آن کشور پس از سال ها مبارزۀ سخت، بر استعمار پیروز شدند و به

 دست یافتند.

شغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم ا چه بود؟ م20مسائل مهم منطقة خاور میانه و جهان اسالم در سدة مهم ترین  117

 غاصب اسرائیل 

 اعالمیۀ بالفور انگلستان با صدور کدام اعالمیه با تأسیس رژیم غاصب اسرائیل موافقت کرد؟ 118

م آغاز 1880هاجرت گروه های کوچکی از یهودیان به فلسطین در اوایل دهۀ با م اسرائیل چگونه شکل گرفت؟رژیم غاصب  119

م با صدور اعالمیۀ بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعالم 1917شد. انگلستان در سال 

جنگ جهانی اول، یهودیان بیشتری به این کشور کرد. در دوران قیومیت انگلستان بر فلسطین در سال های پس از 

مهاجرت کردند و با خرید و تصرف زمین های وسیع، بر اقتصاد آنجا مسلط شدند. پس از آنکه سازمان ملل متحد پیشنهاد 

 تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب کرد، دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت.

 انگلستان بود. ..........................تحت قیمومت  ز جنگ جهانی اول بعد افلسطین  120

 وتقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی  سازمان ملل چه پیشنهادی برای تشکیل کشور در سرزمین فلسطین را داد؟ 121

 عربی

 شدند؟کدام کشورهای عرب در حمایت از فلسطینیان با رژیم غاصب اسرائیل وارد جنگ  122

 اردن سوریه مصر
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لت برخی دوبرخی دیگر از کشورهای عرب مسلمان چه رویه ای در پیش گرفتند؟  ،بعداز شکست کشورهای عرب از اسرائیل 123

 های عرب به مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی تمایل نشان دادند. 

او نخستین رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با  گرفت؟ش یانورسادات رئیس جمهور مصر چه رویه ای با اسرائیل در پ 124

 وساطت آمریکا با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد.

 انور سادات چه نام داشت؟رئیس جمهور مصر که با وساطت آمریکا با اسرائیل صلح کرد   125

 عرفاتیاسر  رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین که با اسرائیل صلح کرد چه نام داشت؟ 126

ها  قیام فلسطینیان علیه صهیونیست با سازش رهبران اعراب با اسرائیل روند مبارزه این رژیم غاصب چه مسیری پیدا کرد؟ 127

 به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران با قوت و قدرت ادامه دارد.

 : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران9درس 

 1332مرداد  28کودتای  –نهضت ملی شدن صنعت نفت  .تاریخ معاصر ایران را نام ببریددو رویداد مهم و تأثیر گذار  1

با پیشرفت و گسترش صنعت در یکصد و پنجاه سال اخیر، نفت به عنوان مهم  نفت چه اهمیتی در دنیای کنونی دارد؟ 2

ه نفت را می توان یافت که به نوعی بترین منبع تأمین انرژی اهمیت فوق العاده ای یافت. در دنیای کنونی، کمتر صنعتی 

 و مشتقات آن وابسته نباشد.

اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن را  جنگ های جهانی اول و دوم چه تأثیری بر اهمیت نفت گذاشت؟ 3

 بیش از گذشته برای سیاستمداران و رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت.

م، کشف منابع نفت در منطقۀ 20در اوایل سده  در کجا کشف شد و چه تأثیری بر منطقه گذاشت؟ م. نفت20در اویل سده  4

که  –خاورمیانه توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ را بیش از گذشته به این منطقه و از جمله کشور ما 

 جلب کرد.  -سومین ذخایر نفت جهان را دارد، 

عی باعث تحول بنیادین در امور اقتصادی، سیاسی و اجتما در ایران نیز باعث تغییر و تحوالتی شد؟ دست یافتن به طالی سیاه 5

 ایران شد. 

باعث به وجود آمدن اهمیت و آثار مثبت نفت در  کشف نفت باعث به وجود آمدن چه آثاری برای کشورهای نفت خیز شد؟ 6

ابعاد مختلف زندگی مردم کشورهای نفت خیز شد. بعضی از کارشناسان به برخی تأثیرات منفی آن در ابعاد اقتصادی و 

 سیاسی اشاره می کنند.  

 م ناکس دارسی به ویلیا در دورة مظفرالدین شاه امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز به چه کسی واگذار شد؟  7

امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر مظفرالدین شاه  امتیاز دارسی تحت چه شرایطی به این شخص واگذار شد؟  

 د.واگذار کرسرمایه دار انگلیسی  اینسال به  60ایران به مدت 

هزار لیرۀ نقد،  20او تعهد کرد کهویلیام ناکس دارسی در قبال امتیاز کشف و استخراج  نفت و گاز چه تعهداتی به ایران داد؟  8

 به دولت ایران پرداخت کند.را درصد سود خالص ساالنه  16هزار لیره به شکل سهام و  20

 منطقۀ مسجد سلیمان استان خوزستان  زده شد. ..........................اولین حلقه چاه نفت در  9

« سشرکت نفت پارس و انگلی»شرکت جدیدی به نام پس از کشف نفت چه شرکتی در ایران تأسیس شد و چه اقداماتی کرد؟  10

 تشکیل شد. این شرکت چاه های زیادی در منطقۀ مسجد سلیمان حفر کرد و خط لوله ای هم از آنجا تا آبادان کشید.

 دولت انگلستان  شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد؟کدام کشور  11
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پس از آنکه از ارزش های منابع عظیم نفت ایران و اهمیت  چرا دولت انگلستان شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد؟ 12

نظارت کامل  درصد سهام شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد و حق 51آن برای نیروی دریایی خود آگاه شد، 

 بر آن شرکت را به دست آورد. بدین گونه این شرکت به بازوی پرقدرت اقتصادی و سیاسی دولت انگلیس تبدیل شد.

 اعمال نفوذ و مداخلۀ بیشتر انگلیسی ها را در ایران فراهم کرد.  خرید شرکت نفت پارس و انگلیس زمینه چه بود؟ 13

دربارۀ نحوۀ عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس و پرداخت  ن و انگلستان اختالف بود؟چرا بعد از انقالب مشروطه بین ایرا 15

 سهم ایران از جانب انگلیسی ها موجب اختالفات بود.

رضا شاه امتیاز نامۀ دارسی را یک طرفه لغو کرد اما خیلی زود قرارداد نفتی  کرد؟« دارسی»رضا شاه چه برخوردی با امتیاز  16

 دیگری را با انگلستان منعقد نمود.  

در قرارداد جدید، سهم ایران نسبت به قرارداد قبلی  قرارداد نفتی ایران و انگلستان در دورة رضا شاه چگونه منعقد شد؟ 17

قرارداد به میدان های نفتی شناخته شدۀ جنوب کشور محدود گردید، اما در اندکی افزایش یافت و منطقۀ جغرافیایی 

 سال به مدت قرارداد افزوده شد. 30عوض، 

  1320در شهریور متفقین چه زمانی ایران را اشغال کردند ؟  18

 او را برکناری و او را تبعید کردند.متفقین بعد از اشغال ایران برخوردی با رضا شاه کردند؟  19

متفقین کنترل مستقیم راه های اصلی خلیج فارس به مرزهای شوروی متفقین بعد از اشغال ایران چه اقدامی انجام دادند؟  20

و حفاظت از چاه ها و تأسیسات نفت جنوب را به دست گرفتند. آنان همچنین برخی از شخصیت های ایرانی هوادار دولت 

 یران را بازداشت کردند.های محور و تعدادی از آلمانی های فعال در ا

متفقین ضمن تأکید بر اینکه در ادارۀ امور کشور مداخله نخواهند  متفقین بعد از اشغال ایران چه تضمینی به ایران دادند؟ 21

کرد، تمامیت ارضی ایران را تضمین کردند و وعده دادند که ظرف شش ماه پس از پایان جنگ، نیروهایشان را از ایران 

 برد. بیرون خواهند

اشغالگران تعهد کرده بودند که آذوغه و غلۀ مورد  دلیل اعتراضات خیابانی مردم ایران در زمان اشغال توسط متفقین چه بود؟ 22

نیاز مردم ایران را نیز تأمین کنند اما کمبود و گرانی مواد غذایی و به ویژه نان در زمان جنگ جهانی دوم، موجب بروز 

 بانی متعددی در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران شد.مشکالت و اعتراض های خیا

از جمله هنگام ادای سوگند در مجلس شورای ملی سوگند خورد که محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت چه وعده ای داد؟  23

 مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه، فقط سلطنت کند نه حکومت. 

او امالکی را که پدرش تصرف کرده بود، در اختیار دولت مهم ترین اقدامات محمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت او را بنویسید.  24

 گذاشت تا آنها را به صاحبانشان باز گرداند. 

د یا ممنوع به مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدومحمدرضا پهلوی در ابتدای سلطنت چه وعده ای به علما داد؟  25

 نخواهد کرد.

محمدرضا شاه فقط بر 1332تا  1320سال های در فاصله ادارة کشور به چه شکلی بود؟ 1332تا  1320در فاصله سال های  26

ارتش مسلط بود و نظارت و قدرت اداری و اجرایی کشور در اختیار مجلس شورای ملی و هیئت دولت بود. اعیان و اشراف 

دار در مجلس، کابینه و سطح محلی، قدرت و نفوذ زیادی داشتند. در این دوره، مطبوعات و احزاب زمین دار و غیر زمین 

 نیز به صورت گسترده و با شور و شوق فراوان فعالیت می کردند و نقش مؤثری در تحوالت سیاسی و اجتماعی داشتند.

دولت های آمریکا و شوروی برای کسب  رقابت داشتند؟در دوران اشغال ایران توسط متفقین، کدام قدرت ها بر سر نفت شمال  27

م ایران و انگلیس قرار داشتند، از جمله 1933ش/1312امتیاز استخراج نفت در مناطقی که در خارج از محدودۀ قرارداد 

 نفت شمال، به شدت با هم رقابت می کردند.
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 دکتر محمد مصدق بود. ..........................مصوبه مجلس چهاردهم به پیشنهاد  سیاست موازنة منفی 28

به پیشنهاد دکتر محمد مصدق طرحی را به تصویب رساندند که دولت  سیاست موازنة منقی در مجلس چهاردهم چگونه بود؟ 29

 از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی در خصوص نفت ایران بدون تأیید و تصویب مجلس منع می کرد. این

مصوبه در حکم اتخاذ سیاست موازنۀ منفی، یعنی ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولت های سلطه جو، بود و دقیقا خالف 

 تلقی می شد، که تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آنها را توصیه می کرد.« موازنۀ مثبت»سیاست 

این مصوبه در حکم اتخاذ سیاست موازنۀ منفی، یعنی ایستادگی  س چهاردهم چه بود؟دلیل اتخاذ سیاست موانة منفی در مجل 30

ر تلقی می شد، که تسلیم شدن د« موازنۀ مثبت»بود و دقیقا خالف سیاست  ر امتیاز خواهی دولت های سلطه جودر براب

 برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آنها را توصیه می کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، شوروی   از جنگ جهانی دوم نمی خواست نیروهایش را از ایران خارج کند؟چرا شوروی بعد  31

 نمی خواست بدون گرفتن امتیاز، نیروهایش را از ایران خارج کند.

ت فقاحمد قوام )قوام السلطنه( نخست وزیر وقت، طی موا شوروی تحت چه شرایطی امتیاز نفت شمال را از ایران گرفت؟ 32

نامه ای امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کرد. الزم بود این موافقت نامه به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی 

برسد، اما نمایندگان مجلس نه تنها موافقت نامۀ مذکور را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشقات 

 آن را به خارجی ها ممنوع کردند.

ملی  نمایندگان مجلس شورای  نمایندگان مجلس در باره امتیاز نفت جنوب که از قبل به انگلیس واگذار شده بود چه کردند؟ 33

در مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، دولت را مکلف ساختند که برای گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع 

م دهد. این اقدام به معنای اقدام نارضایتی رسمی و علنی از قرارداد رسمی نفت جنوب، مذاکره کند و اقدامات الزم را انجا

ایران با انگلستان و تالش برای تجدید نظر در آن به حساب می آمد. سپس، اعتراض به این قرارداد و انتقاد از آن در 

 محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران آغاز شد.

پس از مذاکراتی که میان نمایندۀ دولت ایران و   ی نفت به انگلیس اعتراض کردند؟چرا برخی از نمایندگان به قرارداد الحاق 34

نمایندۀ شرکت نفت ایران و انگلیس با هدف باز نگری در قرارداد نفت جنوب و تأمین منافع ایران صورت گرفت، قرارداد 

اما باز هم تأمین کننده حقوق و منافع ش را اندکی تعدیل کرد 1312الحاقی تدوین و امضاء شد. این قرارداد معاهدۀ نفتی 

کشور ما نبود. به همین سبب، معدودی از نمایندگان مجلس شورای ملی که مخالف قرارداد بودند، مانع رأی گیری دربارۀ 

 آن شدند.

ی از اقلیتدر مجلس شانزدهم  ؟شانزدهم کدام گروه از تصویب قرارداد الحاقی نفت به انگلستان جلوگیری کرد در مجلس 35

 نمایندگان عضو جبهۀ ملی به رهبری دکتر مصدق با مخالفت مؤثر خود از تصویب قرارداد مذکور جلوگیری کردند.

 گلشاییان –گس   نام قرارداد الحاقی نفت به انگلستان چه بود؟ 36

ن این قرارداد عالوه بر نادیده گرفتاین بود که  گلشائیان چه بود؟-مهم ترین علل مخالفت مردم ایران با قرارداد الحاقی کس 37

حقوق مادی مردم ایران، حاکمیت ملی و استقرار کشور را به نوعی نقض می کرد و به تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت 

 نفت مشروعیت می بخشید.

، انزدهمنمایندگان مخالف قرارداد الحاقی نفت در مجلس ش طرح ملی شدن صنعت نفت طرح چه کسانی در مجلس بود؟ 38

 ضمن مخالفت با این قرارداد، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را پیشنهاد کردند.

با استقبال گستردۀ شخصیت ها، قشرها و گروه های مختلف   طرح ملی شدن صنعت نفت با استقبال چه کسانی روبرو شد؟ 39

کردند. تظاهرات و اعتصاب هایی هم در  سیاسی، ملی و مذهبی رو به رو شد و بسیاری از مطبوعات نیز از آن پشتیبانی

 مخالفت با قرارداد الحاقی و طرفداری از ملی شدن صنعت نفت برپا شد.
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 آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی.  کدام شخصیت مذهبی با جدیت از طرح ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد؟ 40

در اعالمیه ای، مبارزه برای ملی شدن نفت را تکلیف دینی  وی  آیت اهلل کاشانی چگونه از ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد؟ 41

 و وطنی ملت ایران بشمرد و تعدادی از علما نیز نظر او را تأیید کردند.

انگلستان و عوامل داخلی اش برای حفظ   در نقطه مقابل ملی شدن صنعت نفت ایران، انگلستان دست به چه اقداماتی زد؟ 44

یری از دستیابی ملت ایران به حقوق خویش به تکاپو افتادند. سپهبد حاجیعلی رزم آرا در منافع استعماری خود و جلوگ

( از سیاست انگلستان جانب داری می کرد و با ملی شدن صنعت نفت به شدت 1329مقام نخست وزیر )تیر تا اسفند

 مخالف بود.

 داییان اسالمخلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت ف رزم آرا توسط چه کسی ترور شد؟ 45

چند روز بعد از ترور رزم آرا نخست مجلس شورای ملی و  مجلس ایران چه زمانی طرح ملی شدن نفت را تصویب کرد؟ 46

طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند و جنبش ضد استعماری ملت ایران  1329اسفند  29سپس مجلس سنا در 

 در گام نخست به پیروزی رسید.

بی تردید، پیروزی جنبش های ضد استعماری مردم هندوستان علیه  خیزش ملت ایران علیه انگلستان داشت؟ چه عواملی در 47

انگلستان به عنوان استعمار پیر و نیز موفقیت حرکت های استقالل طلبانه در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، تأثیر 

 ملی خود داشته است. بسزایی بر خیزش ملت ایران برای طلب کردن و گرففتن حقوق

دکتر مصدق بی درنگ هیئتی را به ریاست دکتر مصدق بعد از نخست وزیری برای ملی کردن نفت دست به چه اقداماتی زد؟  48

به خوزستان فرستاد تا مراکز و تأسیسات نفتی را از حوزۀ اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس  مهندس مهدی بازرگان

 خارج کند.

ی و نجات سرمایه هانفت اجرای قانون ملی کردن صنعت  مبارزه مردم ایران علیه استعمار انگلستان چه بود؟نقطة عطف  49

 ملی از تسلط بیگانگان 

 انگلیسی ها برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران چه اقداماتی انجام داد؟ 50

نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت  -1

 دستمزد آنان؛

طرح شکایت از ایران در مجامع  -3فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج ارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛  -2 

 بین المللی؛

 نفت. خریدتهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم  -4 

 برنامۀ اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد. مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های اقتصادی انگلیس چه اقداماتی انجام داد؟ 51

 دکتر مصدق بود...........................نخست وزیر حقوق دان عصر پهلوی  52

دفاع منطقی و مستدل نخست وزیر و وکالی  ای به دنبال داشت؟ شکایت انگلیس از ایران در مجامع بین المللی چه نتیجه 53

 حقوقی ایران باعث شد که شورای امنیت سازمان ملل و سپس دیوان بین المللی الهه به سود کشور ما رأی صادر کند.

نگلستان خواست که دولت ایران پس از پیروزی در دادگاه الهه، از اچرا ایران اقدام به قطع همکاری سیاسی با لندن کرد؟  54

بدهی های شرکت نفت و خسارت های ناشی از تأخیر و غیره را بپردازد و چون دولت انگلیس این تقاضا را نپذیرفت اقدام 

 به قطع رابطۀ سیاسی با لندن کرد.

نفوذ و  دکتر مصدق برای کاستن از 1331در تیر  چه در خواستی از محمدرضا شاه داشت؟ 1331دکتر محمد مصدق در تیر  55

قدرت دربار و مقابله با کار شکنی های آن در ادارۀ امور کشور، از محمدرضا شاه پهلوی خواست که اختیار وزارت جنگ و 
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فرماندهی ارتش را به او بسپارد و چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، از مقام خود استعفا نمود. شاه نیز بی درنگ احمد 

 قوام را مأمور تشکیل دولت کرد.

 احمد قوام  مأمور تشکیل کابینه کرد........................... با استعفای دکتر مصدق شاه  56

، آیت اهلل کاشانی ضمن مخالفت با نخست وزیری  آیت اهلل کاشانی چه واکنشی به نخست وزیری قوام از خود نشان داد؟ 57

قوام کناره گیری نکند، اعالم جهاد می کنم و خودم کفن پوشیده، با اگر »قوام، مردم را به مبارزه فرا خواند و اعالم کرد: 

 ملت در پیکار شرکت می کنم.

مردم به حمایت دولت مصدق به خیابان ها ریختند. نیروهای  1331تیر  30در روز  توضیح دهید؟  1331تیر 30در مورد قیام  58

ا به خاک و خون کشیدند، اما با ادامۀ تظاهرات و اعتراض نظامی و انتظامی تظاهر کنندگان را سرکوب کردند و عده ای ر

نمایندگان طرف دار نهضت ملی در مجلس شورای ملی، شاه که موقعیت خود را در خطر می دید، به ناچار با استعفای قوام 

 و بازگشت مجدد دکتر مصدق رضایت داد.

 فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت. زارت، و او غیر از دکتر مصدق بار دیگر با چه شرایطی نخست وزیر شد؟ 59

 از برقراری ارتباط مستقیم با سفرای خارجی  مصدق در بازگشت مجدد محمدرضا شاه از چه چیزی منع کرد؟ 60

نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و یکپارچگی احزاب و گروه های   ؟شدنهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه آغاز  61

 مذهبی مختلف بر محور مبارزه با استعمار انگلیس آغاز شد.سیاسی و 

داخلی  دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی، موانعبین با همدلی و یگانگی  نهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه به موفقیت رسید؟ 62

 و خارجی یکی پس از دیگری از سر راه برداشته شد و موفقیت های بزرگی به دست آمد.

ت ها، احزاب و گروه های دست اتحاد رهبران، شخصی ؟پیدا کرداز پیروزی چه سرنوشتی  ن صنعت نفت بعدنهضت ملی شد 63

کار نهضت بر اثر غلبۀ روحیۀ لجاجت، خود محوری، قدرت طلبی و منفعت جویی های فردی و گروهی به تفرقه و اندر

و گروه های ملی و مذهبی، منافع کشور  دشمنی تبدیل شد. با گسترش اختالف ها و نزاع های سیاسی میان شخصیت ها

 لی شدن نفت به فراموشی سپرده شد.و اهداف نهضت م

دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان را با بهره گیری از  چه کسانی بر اختالف دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی می افزودند؟ 64

و یاران و نزدیکان این دو شخصیت ملی و مذهبی،  تداوم و گسترش اختالف و نزاع میان دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی

 بر تالش هایشان برای نابودی نهضت و سرنگونی دولت دکتر مصدق افزودند.

 دولت آمریکا دولت مصدق امیدوار بود که در ماجرای صنعت نفت کدام کشور از ایران پشتیبانی کند؟ 65

علی رغم درخواست ایران که در ماجرای   سیاستی در پیش گرفت؟در اختالف دولت مصدق و انگلستان، دولت آمریکا چه  66

نفت از ایران پشتیبانی کند اما آمریکا که از زمان جنگ جهانی دوم سیاست فعالی را دربارۀ ایران در پیش گرفته بود، 

 سرانجام از دولت انگلستان جانب داری کرد و با آن کشور در براندازی دولت مصدق متحد شد.

 ملی کردن صنعت نفت ایرانعلیه دولت مصدق چه بود؟  1332مرداد  28اصلی کودتای عامل  67

 حاصل توافق آمریکا و انگلیس بود...........................کشور 1332مرداد 28طراحی کودتای  68

مذاکرات نمایندگان و مأموران پس از مالقات و   مرداد چه برنامه ای برای کودتا طراحی کردند؟ 1332مرداد  28طراحان کودتای  69

دربارۀ سرنگونی دولت مصدق و انتصاب سرلشکر فضل اهلل زاهدی  1331انگلیسی و آمریکایی، آن دو کشور در اواخر سال 

به نخست وزیری به توافق رسیدند. بر اساس طرح مشترک انگلیس و آمریک، ایجاد آشوب های خیابانی در ایران و به 

 علیه مصدق در مطبوعات در دستور کار شبکۀ جاسوسی دو کشور قرار گرفت. راه انداختن جنگ روانی

 سرلشکر فضل اهلل زاهدی. طراحان بعداز سرنگونی دولت مصدق در مورد نخست وزیری ..................... به توافق رسید. 70
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از طریق اشرف پهلوی و ژنرال نورمن  کردند؟ 28مرداد چگونه محمدرضا شاه را متقاعد به اجرای کودتای  28طراحان کودتای  71

 شوارتسکف آمریکایی، محمدرضا پهلوی را که در ابتدا در پذیرش کودتا مردد بود، متقاعد کردند که با کودتا موافقت کند.

 سازمان سیا آمریکا مرداد را فراهم کردند؟ 28مأموران کدام سازمان جاسوسی در ایران مقدمات اجرای کودتای  72

با نقشه و حمایت سیاسی و مالی دولت های انگلستان و آمریکا  علیه دکتر مصدق چگونه اجرا شد؟ 1332مرداد  28کودتای  73

واحدهایی از ارتش به فرماندهی فضل اهلل زاهدی علیه دولت مصدق اقدام به  1332مرداد  28و عوامل داخلی آنان، در 

 کودتا کردند. 

کودچیان از پشتیبانی سازماندهی شدۀ گروه هایی از طرفداران شاه و دربار برخوردار  رسیدند؟کودتاچیان چه به موفقیت  74

 بودند، آنان مراکز مهم دولتی را در پایتخت تسخیر و دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

 اعالم حکومت نظامی کرد. بعداز موفقیت کودتای فضل اهلل زاهدی چه شرایطی را اعالم کردند؟ 75

67 دکتر مصدق و تعدادی از همکاران و یاران نزدیکش دستگیر  مرداد چه سرنوشتی پیدا کرد؟ 28دکتر مصدق بعداز کودتای  

 و سپس محاکمه شدند.

احزاب و گروه های سیاسی و روزنامه های مخالف، غیر قانونی   مرداد مطبوعات چه سرنوشتی پیدا کردند؟ 28بعداز کودتای  77

 گردیدند. اعالم شدند و منحل

مرداد، حکومت پهلوی با  28یک سال و اندکی پس از کودتای  مرداد چه شرایطی پیدا کرد؟ 28صنعت نفت بعد از کودتای  78

انگلستان و آمریکا دوبارۀ مسئلۀ به توافق رسید و به موجب قراردادی، تولید و فروش نفت ایران را به کنسرسیومی از 

آمریکایی، هلندی و فرانسوی واگذار کرد. بر اساس این قرارداد مقرر شد که کنسرسیوم به شرکت های نفتی انگلیسی، 

 سال نفت ایران را استخراج کند و به فروش برساند و در مقابل، نیمی از سود خالص خود را به کشور ما بپردازد. 25مدت 

با وجود جو سرکوب و اختناق پس از کودتا،  چه گروهی ایجاد شد؟سط مرداد نهضت مقاومت ملی تو 28بعد از کودتای  79

گروهی از شخصیت های ملی و مذهبی و از جمله تعدادی از استادان دانشگاه تشکلی به نام نهضت مقاومت ملی را پایه 

 گذاری کردند و با قرارداد جدید نفتی به مخالفت پرداختند که منجر به اخراج شماری از آنان از دانشگاه شد.

گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در  1332آذر  16در بود؟  1332آذر  16راض دانشجویان دانشگاه تهران دلیل اعت 80

اعتراض به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا )ریچارد نیکسون( به ایران 

 سیدند.تظاهرات کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت ر

 :  انقالب اسالمی10درس 

همراه با سرکوب مخالفان، نادیده گرفتن اصول قانون  مرداد چگونه بود؟ 28اجتماعی ایران پس از کودتای   –شرایط سیاسی  1

 اساسی توسط محمد رضا شاه پهلوی و نفوذ و مداخلۀ روز افزون آمریکا در ایران بود.

موجب زمینه های شکل گیری نهضت منجر به چه شد؟   در نهایت مرداد 28اجتماعی سال های پس از کودتای   –شرایط سیاسی  2

 انقالب اسالمی شد.

دولت آمریکا با وادار کردن  آمریکا به دنبال چه هدفی در ایران بود؟ 1332مرداد تا اویل دهه  28از کودتای  در سال های بعد 3

 برنامه های پیشنهادی خود، زمینۀ تسلط بر ایران و حفظ و تقویت این حکومت را فراهم کرد.حکومت پهلوی به اجرای 

 چه بود؟  40مهم ترین برنامه های آمریکا برای تسلط بر ایران در اوایل دهه  4

 تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک(-2 پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو(-1

  اجرای بعضی اصالحات در کشور ما -4 نظامی و مالی به ایراناعطای کمک های  -3
 مقابله با نفوذ شوروی در ایران  هدف آمریکا از اجرای برنامه های خود در ایران چه بود؟ 5
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 اصالحات ارضی  نخستین مرحله برنامه های اصالحی آمریکا در ایران چه بود؟  6

 علی امینی  آغاز شد...........................، در زمان نخست وزیری  1340اصالحات ارضی در سال  7

 رحلت آیت اهلل بروجردی. افتاد که شاه فرصت را مناصب ادامة اصالحات در کشور دید؟ 1340چه اتفاقی در فروردین  8

رقابت شاه و علی امینی، نخست وزیر وقت، رسانجام به  دلیل برکناری علی امینی از نخست وزیری رژیم شاه چه بود؟ 9

 برکناری امینی انجامید و امیر اسداهلل عًلًم، که مورد اعتماد شاه بود، نخست وزیر و مأمور اجرای اصالحات شد.

 چه تغییراتی در قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی در ایران اعمال شد؟ 10

 ان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگانالف( برداشتن دو قید مسلم

 ب( حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی

 ادامۀ اجرای اصالحات ارضی انقالب سفید در دورة محمدرضا شاه ادامة چه بود؟ 11

در ادامۀ اجرای اصالحات، شاه اصول شش گانه ای را با عنوان انقالب  معنی بود؟انقالب سفید در دورة محمدرضا شاه به چه  12

به همه پرسی گذاشته  1341سفید مطرح کرد و آن را به تصویب دولت رساند. این اصول با تبلیغات فراوان، در بهمن 

 شد.

 شوروی  -انگلستان  -آمریکا  انقالب  سفید مورد استقبال کدام دولت ها قرار گرفت؟ 13

اولین مرحلۀ فعالیت سیاسی و مبارزۀ امام خمینی با اعتراض  اولین مرحله سیاسی و مبارزه امام خمینی علیه رژیم شاه چه بود؟ 15

 به تصویب نامۀ انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی آغاز شد.

عیف امام این تصویب نامه را موجب تض  ن های ایالتی و والیتی چه بود؟دلیل اعتراض امام خمینی به تصویب نامه انتخاب انجم 16

اسالم و افزایش حضور بهائیان در حکومت می شد. از این رو، ایشان پس از رایزنی با علمای بزرگ قم با آن به مخالفت 

 پرداختند و دولت را مجبور به لغو آن کردند.

نخست از شاه در این باره توضیح خواستند،  همه پرسی انقالب سفید شاه چه کردند؟امام خمینی و تعدادی از علما در برابر  17

اما با بی اعتنایی و توهین او مواجه شدند. پس با انتشار اعالمیه ای همه پرسی فرمایشی را غیر قانونی اعالم کردند. 

 بیشتر مراجع دینی نیز به دعوت امام خمینی همه پرسی را تحریم کردند. 

در تهران و قم تظاهرات گسترده ای برپا شد و رژیم پهلوی با استفاده  مردم کدام شهرها علیه انقالب سفید تظاهرات کردند؟ 18

 از نیروی نظامی، قیام مردم را سرکوب کردند.

ز ید نوروامام خمینی به همراه مراجع دیگر، در اعتراض به عملکرد حکومت، ع چرا حادثه مدرسه فیضیه قم اتفاق افتاد؟ 19

 را عزای عمومی اعالم کردند و به افشای اقدامات شاه پرداختند.  1342

که با یورش مأموران حکومتی به خشونت کشیده فیضیه قم اتفاق در مدرسۀ  اوج حرکت اعتراضی مردم در کجا اتفاق افتاد؟ 20

 طالب شهید و مجروح شدند.شد. در حملۀ مأموران به مدرسۀ فیضیه قم و مدرسۀ طالبیۀ تبریز تعدادی از 

 مدرسۀ طالبۀ تبریز رژیم شاه غیر از مدرسه فیضیه به کدام مدرسه دینی دیگر حمله کرد؟ 22

ی به دنبال این جنایت، امام خمینی، در سخنران امام خمینی چه واکنشی در قبال حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه قم نشان داد؟ 23

 مستقیم سرزنش کردند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام دانستند.خود خطاب به شاه، او را به طور 

امام خمینی به سخنرانان مذهبی سفارش  چه تأکیداتی به سخنرانان ماه محرم داشت؟ 1342امام خمینی در آستانة ماه محرم  24

رد شده بر جامعۀ اسالمی و مراکز کردند که در مراسم مختلف، خطر اسرائیل را برای مردم توضیح دهند و آسیب های وا

 دینی را بازگو کنند. 
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در مقابل امام خمینی، حکومت  چه تأکیداتی به سخنرانان ماه محرم داشت؟ 1342حکومت پهلوی درآستانة ماه محرم  25

 سخنرانان مذهبی را ملزم کرد که علیه شاه و اسرائیل چیزی نگویند.

بر خالف تصور و خواست حکومت و با وجود محدودیت های امنیتی،  یش گرفتند؟چه روشی در پ 1342مردم در عاشورای  26

 مردم در عاشورای این سال با سر دادن شعارهایی، حمایت خود را از امام خمینی علنی ساختند. 

امام خمینی طی نطقی در عصر عاشورا در قم، شخص شاه را  چه بود؟ 1342دلیل دستگیری امام خمینی در عاشورای  27

مخاطب قرار دادند و از تسلط آمریکا و اسرائیل بر حکومت پهلوی پرده برداشتند. این سخنرانی باعث خشم رژیم و 

 دستگیری و انتقال امام به تهران شد. 

خبر دستگیری امام مردم و روحانیون و مراجع  ؟ادندمردم و علما چه واکنشی در برابر دستگیری امام خمینی از خود نشان د 28

 را به واکنش وا داشت. اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران برپا شد.

در قم، تهران و ورامین به خاک و خون کشیده  تظاهرات مردم کدام شهرها بعد از دستگیری امام به خاک و خون کشیده شد؟ 29

 مبارزان، زندانی، اعدام یا تبعید شدند.شدند و به دنبال آن عده ای از 

 را بنویسید.  1342خرداد  15مهم ترین نتایج قیام  30

 هدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد. -1

 حضور امام خمینی در صحنۀ مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند. -2

 عالوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند. -3

 رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته تر شد.-5

 مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند. -6

امام خمینی در پی اعتراض مردم و علمای دینی، پس  زندان بود؟چه مدت در  1342امام خمینی بعد از دستگیری در سال  31

 از تحمل ده ماه زندانی و حصر آزاد شدند. حضور دوبارۀ ایشان در قم مبارزان را به ادامۀ مبارزه امیدوار کرد.

ایی ون مصونیت قضدو مجلس سنا و شورای ملی قان سرانجامِ قانون  کاپیتوالسیون در ایران در دورة محمدرضا شاه چه شد؟ 32

 و سیاسی اتباع آمریکایی مقیم ایران )کاپیتوالسیون( را تصویب کردند.

ن المللی بر اساس توافق نامۀ بی تصویب قانون کاپیتوالسیون در ایران بر اساس کدام معاهدة بین المللی  صورت گرفته بود؟ 33

 نیت سیاسی و قضایی برخور شدند.وین که بر اساس آن مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصو

تشاران با تصویب قانون کاپیتوالسیون در ایران، مس تفاوت مصوبه قانون کاپیتوالسیون در ایران با قوانین بین الملی چه بود؟ 34

 نظامی آمریکا و خانواده های آنان نیز در ایران از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار شدند.

 امام خمینی در سخنرانی پر شوری به واکنشی نسیبت به تصویب قانون کاپیتوالسیون از خود نشان داد؟امام خمینی چه  35

 تصویب این قانون اعتراض کرد. 

نان حکومت پهلوی را چ این سخنرانی مخالفت صریح امام با قانون کاپیتوالسیون با چه واکنشی از جانب حکومت همراه شد؟ 36

 در قم دستگیر و به کشور ترکیه تبعید کرد.  1343آبان  13را در سحرگاه به وحشت انداخت که ایشان 

 ترکیه تبعید شد...........................به کشور  1343امام خمینی بعد از دستگیری در  37

 نجف –عراق  تبعید شد. ..........................و شهر  ..........................ماه تبعید در ترکیه به کشور  11امام خمینی بعد از  38

 در دوران نخست وزیری طوالنی امیر عباس هویدا چه اقداماتی در جهت تحکیم این رژیم  صورت گرفت؟  39

 حکومت پهلوی برای تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود به اقداماتی نمایشی دست زد.-1

 برگزاری جشن تاج گذاری –2
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 جشن های دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی – 3

 منحل کردن احزاب موجود –4 

 ایجاد حزبی واحد به نام رستاخیز –5 

 حزب رستاخیز رژیم محمدرضا شاه کدام حزب را در کشور ایجاد کرد؟ 40

ی فرهنگ اسالمی تقابلرژیم پهلوی کوشید میان فرهنگ ایرانی و  رژیم پهلوی در زمینه فرهنگی چه اقداماتی انجام داد؟ 41

مصنوعی ایجاد کند. پیرو همین سیاست و به بهانۀ ناهم خوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی، تاریخ شاهنشاهی 

 را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد.

ی، هنگ ایرانبه بهانۀ نا همخوانی تاریخ هجری شمسی با فر  رژیم شاه به چه بهانه ای تاریخ هجری شمسی را تغییر داد؟ 44

 تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد.

امام خمینی با صدور اعالمیه به مناسب های مختلف   امام خمینی در تبعیدِ در نجف دست به چه فعالیت علیه رژیم شاه می زد؟ 45

رسیم انی حاکمیت دینی را تو فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی و نیز با تدریس مباحث والیت فقیه، مب

 می کردند.

 جبهۀ ملی و نهضت آزادی در کنار اسالم گرایان کدام گروه در چارچوب قانون اساسی علیه رژیم شاه مبارزه می کرد؟ 46

مبارزۀ فرهنگی با اتکا بر آگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج  مبارزة فرهنگی علیه رژیم شاه چگونه انجام می گرفت؟ 47

باورهای دینی به همراه روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی صورت می گرفت. روحانیون، معلمان، استادان دانشگاه، 

دانشجویان و دانش آموزان در عرصۀ مبارزۀ فرهنگی با رژیم فعالیت می کردند و در مساجد، حسینیه ها و مدارس و 

 دانشگاه ها به ترویج فرهنگ دینی مشغول بودند.

  معروف ترین چهره های مبارز فرهنگی علیه رزیم شاه چه کسیانی بودند؟ 48

 دکتر شریعتی عالمه طباطبایی

 دکتر با هنر آیت اهلل طالقانی

 دکتر مفتح آیت اهلل مطهری

  آیت اهلل بهشتی
 

 کدام گروه های مبارز علیه رژیم شاه عقیده به مبارزة مسلحانه داشتند؟ 49

  سازمان چریک های فدایی خلق سازمان مجاهدین خلق حزب ملل اسالمی اسالمیهیئت های مؤتلفۀ 
این گروه پس از تبعید امام خمینی، مبارزۀ  هیئت های مرتلفه اسالمی دست به چه اقدامات مسلحانه علیه رژیم شاه زد؟ 50

نخست وزیر وقت را ترور کرد. این مسلحانه و ترور سران حکومت پهلوی را محور کار خود قرار داد و حسنعلی منصور، 

کار را محمد بخارایی، از اعضای این گروه، انجام داد. پس از این واقعه، بیشتر اعضای این گروه دستگیر و چهارتن از 

 آنان اعدام شدند و برخی هم به حبس های طوالنی محکوم گردیدند.

 برپا کردن حکومت اسالمی  یم شاه روی آورد؟حزب ملل اسالمی با کدام آرمان به مبارزه مسلحانه علیه رژ 51

  1342خرداد 15گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی بعد از قیام  سازمان مجاهدین خلق)منافقین( چگونه شکل گرفت؟ 52

 فعالیت سیاسی را کنار گذاشتته و به جنگ مسلحانه روی آوردند.

 آنها در آغاز تفکر اسالمی داشتند.  تفکری داشت؟سازمان مجاهدین خلق)منافقین( در آغاز مبارزه چه  53

آنان به مرور دچار انحراف فکری شدند و به مارکسیسم  سازمان مجاهدین خلق)منافقین( به مرور چه مشی در پیش گرفت؟ 54

 نبیشتر اعضای این سازمان یا دستگیر شدند و یا در تسویه های درون گروهی از بی 1350تمایل پیدا کردند. در سال

 رفتند.
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ه ب مارکسیستیاین گروه از همان ابتدا با الهام از افکار   سازمان چریک های فدایی خلق از همان آغاز چه افکاری داشت؟ 55

 مبارزۀ مسلحانه روی آوردند و تعدادی از آنها در درگیری با مأموران رژیم یا در زندان به قتل رسیدند.

به بیشترین  1356فاصلۀ روز افزون حکومت پهلوی از ملت ایران در سال  چگونه بود؟ 1356وضعیت عمومی ایران در سال  56

حد خود رسید. ضدیت این حکومت با اسالم و معنویت و اخالق، آشکار شده بود. صدها روحانی مبارز در زندان بودند و 

 نداشتند.  بسیاری از اساتید دانشگاه و سخنرانان مذهبی اجازۀ سخن گفتن در محافل و مجالس را

به یک باره افزایش یافت،  1350پول نفت که از سال  اوضاع اقتصادی ایران چگونه بود؟ 50با افزایش پول نفت در دهه  57

سرمایه داران وابسته به غرب و رژیم پهلوی را در مدت کوتاهی تقویت کرده بود. در عوض طبقات محروم، از جمله 

 ندگی به شهرها هجوم می آوردند.کارگران و روستاییان برای گذراندن ز

باعث نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان شد. در حالی   انقالب سفید شاه چه نتیجه ای برای اقتصاد ایران داشت؟ 58

که بسیاری از روستاهای ایران، راه، آب آشامیدنی، برق و حمام نداشتند، سرمایه داران آمریکایی با حکومت پهلوی 

 قراردادهای کالن منعقد و ثروت ملی ایرانیان را غارت می کردند.

چون رژیم پهلوی با استفاده از دستگاه ساواک و نیروهای  ارزات مردم ایران آسوده بود؟چرا خیال رژیم شاه از بابت مب 59

پلیسی و امنیتی، تقریباً خود را از ناحیۀ گروه های مبارز مسلح آسوده خاطر احساس می کرد. زندان ها از زندانیان سیاسی 

 های پیش دیده نمی شد. پر بود و در خارج از زندان نیز حرکت های پراکندۀ مسلحانه همچون سال

او متوجه شد که  متوجه چه موضوعی در مورد کشور آمریکا در جهان شد؟ 1355جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  60

 مردم دنیا از سیاست های آمریکا تنفر عمومی دارند.

 او ی آمریکا چه روشی در پیش گرفت؟برای کاهش تنفر عمومی از سیاست  ها 1355جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  61

 به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد. 

از شاه خواست به تبعید از سیاست  چه در خواستی از محمدرضا شاه داشت؟ 1355جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال  62

دهد و به مطبوعات اجازه دهد به  فضای باز آمریکایی، اوضاع عمومی زندانیان را بهبود بخشد، شکنجۀ زندانیان را کاهش

 طور مالیم و محدود از دولت انتقاد کنند.

شاه هویدا را برکنار و  محمدرضا شاه در پاسخ به خواسته های آمریکا برای فضای باز سیاسی در ایران چه اقداماتی کرد؟ 63

 جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد. 

ت آموزگار مأموریت داش زیری چه مأموریتی داشتو امام چه واکنشی به نخست وزیری او داشت؟جمشید آموزگار بعداز نخست و 64

تا با انتقاد از گذشته، در کشور فضای بازسیاسی ایجاد کند. اما پیام های روشنگرانۀ امام خمینی و چند حادثۀ دیگر، آتش 

 انقالب را شعله ور کرد.

ن را جایگزی ..........................محمدرضا شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی مد نظر آمریکا، هویدا را از نخست وزیری بر کنار و  65

 آموزگار  او کرد.

 به طور ناگهانی در لندن در گذشت.  1356در خرداد  دکتر علی شریعتی در کجا و چگونه از دنیا رفت؟ 66

دکتر شریعتی با برگزاری سخنرانی ها و نگارش کتاب های متعدد  چه نقشی در جریان انقالب داشت؟دکتر علی شریعتی  67

 نقشی اساسی در طرد اندیشه های مارکسیستی و بیداری نسل جوان و گرایش آنان به اسالم داشت. 

ام نستند و با گرامی داشتن نمردم ساواک را عامل مرگ او می دا مردم چه واکنشی نسبت به مرگ مشکوک شریعتی داشتند؟ 68

 و یادش تنفر خود را از حکومت نشان دادند.
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درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی، پسر  در نجف اشرف  اعتراض های زیادی در پی داشت؟ 1356مرگ چه کسی در آبان  69

 بزرگ امام خمینی، 

 1356مرگ مصطفی خمینی در آبان  دادند؟ افکار عمومی چه واکنشی نسبت به مرگ مشکوک مصطفی خمینی از خود نشان 70

در نجف اعتراضات تازه ای را برانگیخت و تنفر بیشتری نسبت به حکومت ایجاد کرد. با مرگ مشکوک وی، مجالس 

 ترحیمی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و بار دیگر یاد و خاطرۀ امام خمینی جان تازه ای به جریان مبارزه داد.

 اطالعات نوشته شد.  ..........................مقاله توهین آمیز به امام خمینی روزنامه  71

مقالۀ توهین آمیزی علیه امام خمینی  1356دی  17در  مقاله توهین آمیز روزنامه اطالعات چه تأثیری در روند انقالب داشت؟ 72

قیام کردند اما مأموران حکومتی  1356دی  19در روزنامۀ اطالعات متشر شد. به دنبال انتشار این مقاله، مردم قم در 

 آنان را به خاک و خون کشیدند. 

استند که این اجتماع نیز با یورش نیروهای مردم تبریز به پا خ در کجا قیام شد؟ 1356بهمن  29در چهلم شهدای قم در  73

 حکومت مواجه شد و تهدادی شهید یا مجروح شدند.

پیام این قیام موجب تجدید عهد مردم با رهبری  قیام های مردم ایران در برابر توهین روزنامه اطالعات چه پیامدی داشت؟ 74

 انقالب و افزایش تنفر از رژیم شاهنشاهی شد.

 1357در مرداد  جمشید آموزگاربا گسترش قیام،  دورة پهلوی در کدام شهر ایران حکومت نظامی اعالم شد؟ اولین بار در 75

 در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.

این تدبیر ثمری نداشت و شاه مجبور شد که  حکومت نظامی اصفهان در زمان نخست وزیری آموزگار چه نتیجه ای داشت؟ 76

 آموزگار را برکنار کند و جعفر شریف امامی را به نخست وزیری بگمارد. 

 آشتی ملی با چه شعاری به نخست وزیری رژیم شاه انتخاب شد؟ یجعفر شریف امام 77

جلوگیری از ادامۀ تظاهرات و اعتراضات در حکومت پهلوی برای   در کجا و چگونه شکل گرفت؟ 57شهریور  17قیام خونین  78

در تهران و چند شهر دیگر حکومت نظامی برقرار کرد. مردم تهران بی اعتنا به اخطارها و  1357شهریور  17روز جمعه 

هشدارهای رژیم در میدان شهدا )ژالۀ سابق( تجمع کردند. دژخیمان پهلوی مردم را به گلوله بستند و جمع زیادی از آنان 

 به شهادت رساندند.را 

 رئیس جمهور آمریکا شهریور چه کسی از رژیم شاه حمایت کرد؟ 17بعداز قیام خونین  78

پس از اوج گیری انقالب اسالمی، امام خمینی تحت  چرا امام خمینی مجبور به خروج از عراق شد و در کجا ساکن گردید؟ 79

واک، قصد عزیمت به کویت داشتند اما دولت کویت حاضر به فشار سازمان سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و سا

 پذیرش ایشان نشد. از این رو به فرانسه رفتند و در دهکده ای به نام نوفل لوتاشو در حومۀ پاریس ساکن شدند.

  اقامت امام خمینی در پاریس چه نتایجی برای انقالب به دنبال داشت؟ 80

 ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند؛ -1

 امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد. -2

شاه پس از سرکوب تظاهرات  یم شاه چه بود؟دلیل جانشینی شریف امامی به جای ارتشبد ازهاری در نخست وزیری رژ 81

دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران، ارتشبد غالم رضا ازهاری را جانشین شریف امامی کرد تا وی با 

 برقرار کردن حکومت نظامی از سرعت حرکت انقالب بکاهد.

 در روزهای تاسوعا و عاشورا.  ایام مذهبی اتفاق افتاد؟در کدام  1357تظاهرات میلیونی مردم علیه رژیم شاه در سال  82



 

23 

 

این تظاهرات عظیم دولت آمریکا را به این نتیجه  آمریکا را به چه نتایجی در مورد ایران رساند؟ 57تظاهرات میلیونی محرم  83

و در اطاعت از رهبر  رساند که روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری نتیجه ای نداشته است؛ به عالوه، مردم ایران متحد

خود متمم و جدی هستند و باالخره اینکه آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران باید به فکر مهرۀ دیگری غیر از محمدرضا 

 شاه باشد.

 1357در نیمۀ دی  محمدرضا شاه چه زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفت؟ 84

 شاپور بختیار  را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. ..........................شاه قبل از خروج از کشور  85

امام خمینی از پاریس با  57دی  23در  شورای انقالب به دستور چه کسی، چه زمانی و به چه منظوری تشکیل شد؟ 86

 د.مینۀ انتقال قدرت را فراهم کنارسال پیامی تشکیل شورای انقالب را به اطالع مردم رساندند. این شورا وظیفه داشت ز

این شورا متشکل از افراد شایسته، مسلمانان، متعهد و مورد اطمینان امام تشکیل   شورای انقالب متشکل از چه کسانی بود؟ 87

 شده بود.

شورای بهمن به پیشنهاد  15در  امام خمینی چگونه مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب کرد؟ 88

 انقالب، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقالب معرفی و از همه تقاضا کردند که از او حمایت کنند.

 نیروی هوایی  کدام واحد نظامی رژیم شاه به انقالب پیوست؟ 89

 های گارد شاهنشاهی به افراد نیروینیرو با پیوستن نیروی هوایی به انقالب، گارد شاهنشاهی چه واکنشی از خود نشان داد؟ 90

 هوایی که به انقالب پیوسته بودند حملۀ کرد، بعدا از آن تهران به شهری نظامی مبدل شد. 

حکومت پهلوی قصد داشت حکومت نظامی  در تهران چه شرایطی حاکم بود؟ 57بهمن  22بهمن و شب  21در بعد از ظهر  91

ته به خود و با نظارت ژنرال هایزر آمریکایی، کودتایی نظامی ترتیب دهد و رهبر برقرار کند؛ سپس، به کمک نظامیان وابس

انقالب را دستگیر و انقالب را سرکوب کند اما امام خمینی با توکل به الطاف خداوند، حکومت نظامی را غیر قانونی اعالم 

 کردند.

 رال هایزر آمریکاییژن کدام مقام نظامی آمریکا قصد کودتای نظامی علیه انقالب داشت؟ 92

مردم به کمک ارتشیانی که به حکومت پیوسته بودند، مراکز   مردم چه واکنشی در برابر کودتای احتمالی نشان دادند؟ 93

نظامی را در تهران و شهرهای بزرگ تصرف کردند. رادیو و تلویزیون نیز در اختیار مردم قرار گرفت و با اعالم صدای 

 بهمن، زنگ سقوط نظام شاهنشاهی به صدا درآمد. 22اسالمی در  انقالب و پیروزی انقالب

 


