
 

 

 بنام خدا

 بانک سواالت درس تاریخ معاصر

درس اول تسواال  

 سواالت تکمیلی

) شهر تهران(پایتخت قاجاریه ............. بود .    -1  

) فرانسه و روسیه (عهد نامه تیلسیت بین کشورهای .......... و ......... منعقد شد .     -2  

) مفصل ( تعیین شد.براساس عهدنامه ......... حکمیت انگلیس در اختالفات مرزی با روسیه  -3  

 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

  چه عواملی باعث جنگ های ایران و روسیه شد ؟ -1

  خیانت انگلیس ها ودرباریان

چرا با شجاعت و کاردانی عباس میرزا و فتواهای علما ایران در جنگ با روس ها شکست  -2

   خورد ؟ 

خیانت انگلیس-2ضعف و غلفت فتحعلی شاه و دربار -1  

علت دور دوم جنگ های ایران و روسیه را بنویسید ؟ -3  

مشخص نبودن حدود مرزی-2تحت تصرف بدرفتاری روس ها با ساکنان مناطق -1  

 

سواالت زیر پاسخ کامل دهید به  

ایل قاجار از چه قومی بودند و چه کسی موسس ایل قاجار بود ؟-1  

این ایل از ترکمنان و عشایر بودند که زمان مغوالن به ایران کوچ داده شده اند . موسس این 

 سلسله آقا محمد خان قاجاربود .

 

 



مفادعهدنامه گلستان را بنویسید ؟-2  

روسیه را برمناطق اشغال شده از جمله داغستان، گرجستان ،باکو و.... را ایران حاکمیت -1

روسیه متعهد   -3حق کشتی رانی ایران در دریای خزر سلب شد .  -2به رسمیت شناخت .  

 شد نیابت سلطنت عباس میرزا را به رسمیت بشناسد و اورا به سلطنت برساند .

مفادعهدنامه ترکمنچای را بنویسید ؟-3  

وه بر مناطق تحت تصرف ، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار شود .عال-1  

پرداخت غرامت پنج میلیون تومانی به روس ها -2  

دادن حق کاپیتوالسیون به اتباع روسیه  -3  

حق کاپیتوالسیون چیست ؟ -4  

در ایران مرتکب جرمی شود دادگاه های ایران « روس ها»هرگاه فردی از اتباع خارجه 

مورد رسیدگی قرار « دادگاه کشورخود » سیدگی ندارند و این فرد در کشور خود حق ر

 گیرد 

عهدنامه فین کن اشتاین بین چه کشورهایی صورت گرفت ؟-5  

 بین دولت های ایران و فرانسه منعقد شد. 

مفاد عهدنامه مجمل را بنویسید و بین چه کشورهایی منعقد شد ؟ -6  

ستان متعهد شد هرگاه نیروهای نظامی اروپایی بهدایران حمله بین ایران و انگلستان ، انگل

 نمودند به ایران کمک کند از نظر نظامی یا مالی .

چرا روس ها ایران را به لشکری به هرات تشویق نمودند ؟ -7  

رقابت با انگلیس ها -1  

به خطر افتادن مستمره انگلیس -2  

ای متصرف شده.مشغول نگه داشتن ایران برای فراموشی ایالت ه -3  

عهدنامه ارزنه روم بین چه کشورهایی منعقد شد و مفاد آن چه بود ؟ -8  

 بین ایران و عثمانی منعقد شد . مواد آن عبارت است از 

یه از عراق دست برداشت ودر مقابلایران از ادعای خود از مناطق ، از جمله سلیمان-1  

دولت عثمانی حاکمیت ایران را بر خرمشهر و اروند رود به رسمیت شناخت -2  

دولت عثمانی متعهد شد زائران ایرانی را آزار و اذیت نکند .-3  

به بازرگانان ایرانی تسهیالت بدهد -4  

درس دوم تسواال  

دوران حکومت ناصرالدين شاه با كدام موضوعات شناخته مي شود؟ -1

دانشمند وايران دوست، ميرزا تقي خان قتل صدراعظم -1

اميركبيربه تحريك فاسدان و بد خواهاني كه منا فعشان به 

گروهي ازايرانيان با پيشرفت  آشنايي تدريجي-2خطرافتاده بود

واگذاري امتيازات اقتصادي و فرهنگي به -3اروپائيانهاي 



بيگانگان، نظيرامتيازرويتر، امتيازالتاري، امتيازخريد و فروش 

 نباكو )تالبوت(.ت

 ؟اقدامات اميركبيررا بنويسد-2

لغو لقب هاي دراز و بي معني و اكتفا به كلمه جناب، حتي  -1

منع رشوه خواري و برقراري حقوق ثابت -2نسبت به مقام صدارت 

فرستادن شاگرداني به اروپا براي كسب  -3براي ماموران دولتي

خارجي به ويژه استخدام استادان -4مهارت ها و دانش هاي جديد

ترجمه كتاب، نشرروزنامه -5ازكشورهايي غيراز انگليس و روسيه

تاسيس مدرسه عالي درتهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون كه -6

جلوگيري ازدخالت  -7پس از بركناري او آغاز به كاركرد

دفع فتنه ساالردرخراسان  -8نمايندگان خارجي در امورداخلي ايران

تالش درجهت استقالل اقتصادي -10ويت ارتش مليتق -9و فرقه بابيه 

    )سه مورد کافی است( و توسعه صنعتي كشور.

 چرا کشورهای اروپايي در کشورهای ديگر نفوذ می کردند؟-3

كشورهاي اروپايي كه در نتيجه انقالب صنعتي به رشد و شكوفايي 

اقتصادي رسيده بودند، نياز به بازارهاي مصرف و مواد اوليه 

  داشتند. ارزان

واگذاری امتيازات به دولت های استعماری از زمان چه کسی  و -4

 به چه دليل در دوره ی قاجاريه آغاز شد؟ 

برای تامين مخارج مسافرت ها و خوش گذرانی  -ناصرالدين شاه

 آنان.

عامالن اصلي واگذاري امتياز رويتر و امتياز التاري به دولت -5

 استعماري انگليس چه كساني بودند؟ 

 ميرزا حسين خان سپهساالر)رويتر( و ميرزا ملكم خان)التاری(. 

 شخص اين به امتيازاتی چه شد، بسته رويتر با که قراردادی براساس-6

 شد؟ داده

حق احداث راه آهن وتراموا)قطار شهری(، بهره برداري ازكليه 

معادن و منابع ايران به غيرازسنگ هاي قيمتي، بهره برداري 

سال  70ازجنگل ها، احداث قنا ت ها وكانال هاي آبياريبه مدت 

 25و اداره گمرگ و حق صدور محصوالت انگليسي به ايران به مدت 

در برابر آن، دويست هزارليره سال به رويتر واگذار شد. رويتر 

به صورت وام براي تامين هزينه سفر ناصرالدين شاه به اروپا  

 پرداخت كرد. 

  ؟مخالفان قرارداد رويتر را نام ببريد-7

مخالف داخلي) آيت هللا حاج مالعلي  -2مخالف خارجي ) روسيه(  -1

 كني(.



 بود؟ چرا حاج مالعلی کنی با ميرزا حسين خان سپهساالر مخالف-8

 غربی زندگی و مدنيت اصول قوانين، از تقليد آشکارا سپهساالر زيرا

 خود های سياست اجرای به را شاه ناصرالدين و بود گرفته پيش در را

 .کرد می ترغيب

 نتيجه مخالفت ها با  قرارداد  رويتر چه بود؟  -9

ناصرالدين شاه قرارداد رويتر را  لغو و ميرزا حسين خان 

 سپهساالر را ازصدارت بركناركرد . 

براي جبران آن چه كرد؟  رويتر پس از لغو قرارداد،-10

 سال به دست آورد. 60امتيازبانك شاهنشاهي را به مدت 

 امتيازالتاري چه بود و به چه کسی واگذارشد؟ -11

 ميرزا ملكم خان )ناظم الدوله(.  امتياز تاسيس قمارخانه به

 قرارداد تالبوت چه بود؟ -12

انحصارخريد وفروش توتون وتنباكو درداخل وخارج ايران به مدت 

 سال به يك انگليسي به نام تالبوت واگذارشد.  50

  شد؟ واگذار تالبوت به شرايطی چه با تنباکو و توتون امتياز-13

 کرده واگذار خارجی شرکت يک عثمانی به دولت که امتيازی با را آن

ناصرالدين شاه اين امتيازرا در برابردريافت  کنيد؟ مقايسه بود،

 درليره و يك چهارم سود ساالنه به تالبوت واگذر كرد.  15000

کمتری  تنباکوی و توتون محصول از که وجودی با عثمانی، دولت که حالی

 هزار هفتصد ساالنه دريافت برابر را امتياز اين بود، برخوردار

 .بود واگذار کرده خارجی کمپانی به يک ليره،

 علت مخالفت مردم با قرارداد تالبوت چه بود؟  -14

چون مردم ايران ديدند محصول توتون وتنباكو ي خود را بايد به 

قيمت كمي به بيگانه بفروشتند و براي مصرف داخلي دوباره آن 

اين قرارداد  را به قيمت گزافي بخرند به قيام و اعتراض به

 پرداختند.

در مخالفت با قرارداد تالبوت چه کسانی و در کدام شهرها -15

 رهبری نهضت را بر عهده گرفتند؟ 

 فال اکبر علی سّيد اللّ  آيت اصفهان، در نجفی اصفهانی آقا اللّ  آيت

 اللّ  فضل شيخ اللّ  آيت آشتيانی و حسن ميرزا اللّ  آيت شيراز، در اسيری

 .تبريز در تبريزی مجتهد آقا جواد ميرزا اللّ  آيت و تهران در نوری

چه کسی فتوای تحريم توتون و تنباکو را صادر کرد و نتيجه -16

 فتواي تحريم تنباكو چه بود؟  صدور

صدوراين حكم سبب شد كه  ميرزا حسن شيرازی)ميرزای شيرازی(.

ناصرالدين شاه ناچاربه تسليم شد و ابتدا امتيازداخلي و سپس 

 امتياز خارجي را لغوكرد. 



مورخان كدام واقعه را طليعه بيداري ايرانيان و زمينه نهضت -17

 مشروطه می دانند؟  

 قيام تحريم تنباكو.

  نتايج نهضت تنباکو را بيان کنيد؟ -18

 مردم و علما شيعه، مرجعيت بيشتر انسجام موجب تنباکو تحريم نهضت-1

 فکری بلوغ به ايران در اسالمی بيداری که داد و نشان شد ايران متدين

 شد سبب روحانيون، رهبری به بزرگ پيروزی اين-2  است رسيده سياسی و

 و آيد؛ وارد آنان عامالن داخلی و استعمارگران به سخت ای ضربه که

 و داخلی استبداد برابر در ايستادگی توانايی که کنند باور مردم

 توانستند ايران مردم نهضت، اين در -3را دارند استعمار خارجی

 زمان، آن در عالم، مقتدرترين دولت برابر در بار، نخستين برای

 .کنند خود های خواسته پذيرش به وادار را آن و کنند، ايستادگی

 

درس سوم تسواال  

 ؟عوامل زمينه ساز نهضت مشروعه را نام ببريد.چهار مورد از 1

غلبه استعمار بر –ازدست رفتن قسمت هايی از چهار سوی ايران 

مردم و علما با  یمخالفت ها-.استبداد دستگاه حاکم -مملکت 

 ديجد یورود اندىشه ها-استبداد و استعمار

 ؟.چرا ايران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود 2

از  یو برخوردار يیايجغرافه ژيو تيموقع ليبه دال زين رانيا

استعمارگر قرار  یمورد توجه کشورهاه،يمنابع سرشار مواد اول

 .گرفت

.در دوره قاجار چه قسمت هايی از ايران توسط انگلستان جدا 3

 ؟شد 

 بخش بزرگی از بلوچستانهاى هرات و قندهار؛   التيا

 ؟ .چرا حکومت قاجار استبدادی بود4

 شاه دست در قدرت و بود متکى استبداد بنياد بر قاجار حکومت

براى  ینيچ گونه تضميران هيا مردم  اراده او متمرکز بود .  و



حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استبدادى 

ل بودند، انجام مى دادند ينداشتند. و بستگانش هر کارى که ما

 وردند.ى که مى خواستند، بر سر مردم مى آيو هر بال

.ساختار سياسی دولت قاجار در زمان ناصرالدين شاه به چه 5

 ؟صورت بود 

خود   می شدند ان شاهزادگان انتخابيلت ها از مياحاکمان ا

ها به  التيک شاه عمل مى کردند. روش انتصاب حاکمان ايمانند 

 هاى ماليات دريافت ازاى در ها ايالت اين که بودق  ين طريا

 قرار شاهزادگان اختيار در کامل طور به ساليانه، ثابت سنگين

الت ها بود؛ يه به فروش ايشب واگذاری نوع اين. گرفتند مى

ل مى شد. به ياتى کمرشکنى بر مردم تحمين گونه فشار ماليبد

 بودند. یل مردم از حکومت قاجار ناراضين دليا

 ؟. زمينه های ورود تفکر مشروطه به ايران چه بود 6

ران، به شکل هاى يبه ا یمشروطه خواهنه هاى ورود تفکر يزم

ان و ير اعزام دانشجو به خارج، سفرهاى درباريمختلف نظ

ان به کشورهاى يرانياستمداران به خارج، و مهاجرت برخى از ايس

 .مختلف فراهم شد

  ؟.روزنامه های دولتی زمان قاجار را نام ببريد 7

 «شرافت»و « شرف» ،«هياتفاق عيوقا»، «کاغذ اخبار»

. معروف ترين اثاری که در پيدايش مشروطه خواهی نقش داشتند 8

 ؟از نوشته کدام نويسندگان بودند 

خان مستشارالدوله،  وسفيرزايخان، م رزاملکمينوشته هاى م

 نيفتحعلى آخوند زاده معروف تر رزايخان طالبوف و م ميدالرحعب

 .مشروطه خواهى مؤثر بودند شيدايآثارى هستندکه در پ



 تستیسواالت 

. استعمارگران  اروپايی از کدام قرن شروع شروع به اشغال 9

 سرزمين هايی در آسيا , افريقا و آمريکا کردند ؟ 

  17د(قرن     18ج( قرن     19ب(قرن        16الف ( قرن 

.اولين روزنامه در ايران توسط چه کسی انتشار يافت و چه 10

 نام داشت ؟ 

 کاغذ اخبار  -ميرکبيرالف(ا

 کاغذ اخبار –ب(ميرزا صالح شيرازی 

 وقايع اتفاقيه          –ج(اميرکبير 

 وقايع اتفاقيه  –د( ميرزا صالح شيرازی 

 .سياحت نامه ابراهيم بيگ اثر کيست ؟ 11

 ب( حاج زين العابدين مراغه ای    ميرزا حسن اشتيانی     الف ( 

 د(شيخ فضل هللا لکم خان            ج(ميرزا م

 تکميل کردنی سواالت

................. و .............از روزنامه های غير 12

 ادب -تربيت دولتی  زمان قاجار هستند . 

. اولين نشانه های انديشه نوين در ..................عهد 13

 سفرنامه ها قاجار مشاهده می شود .

 

 

 



 چهارمدرس  تسواال

 پاسخ :سواالت کوتاه 

 نارضايتی عمومی عليه حکومت قاجار چه بود؟آخرين نمونه -1

 ترور ناصرالدين شاه

روحانيون عالوه بر عزاداری حضرت ابا عبدهللا الحسين)ع( ضمن -2

 تکيه بر جنبه ستم ستيزی چه کاری انجام دادند؟

ضمن تکيه بر جنبه ستم ستيزی قيام آن حضرت، پيام عدالت 

 خواهی را بين مردم تبليغ می کردند.

حوادث شتاب دهنده جنبش مشروطيت چيست؟ و واکنش  يکی از-3

 مردم چه بود؟

ماجرای توز بلژيکی بود. اين واقعه واکنشی در برابر توهين 

به مقدسات مردم مسلمان ايران به شمار می رود که آغازگر يک 

 جنبش عمومی بود.

رهبری جنبش عمومی عليه حکومت نوز بلژيکی را چه کسی بر -4

  عهده داشت؟

هللا سيد عبدهللا بهبهانیآيت   

غلط : –سواالت صحيح   

قمری به ويژه ايام عزاداری امير  1323در ماه رمضان سال -1

المومنين )ع( محور اصلی سخنرانی واعظان تهران موضوع توهين 

غلطصحيح         به اين عالمان بود.      

مردم خراسان، غالمرضا خان آصف الدوله را به ستمگری تشويق -2

غلط می کردند.    صحيح           

در دوران قاجاريه برخی ازکاالهای مورد نياز مردم، مانند -3

 نفت، کبريت، قند از ژاپن وارد می شد.

غلط صحيح                



ردم به پيشنهاد آيت هللا سيد محمد طباطبايی، روحانيون و م-4

با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم حضرت عبدالعظيم 

 تحصن کردند.  

غلط           صحيح     

 سواالت جا خالی :

رهبران مردم پس از بحث و تبادل نظر تصميم گرفتند در -1

مهاجرت کنند، ...........اعتراض به اقدام های ملت به شهر

 ..........اين مهاجرت گسترده تر از مهاجرت قبل بود که به 

مهاجرت کبری –قم معروف شد.  

و تحصن که از ديرگاه در ايران معمول بود،  ........ سنت-2

بست نشينی بيشتر در مساجد و زيارتگاه ها صورت می گرفت.  

 

 سواالت چهار گزينه ای :

هللا بهبهانی و آيت هللا کدام روحانی در کنار آيت -1

 طباطبايی براستحکام قيام افزود؟

الف( ميرزا مصطفی آشتيانی            ب( نائينی            

د( سيد جمال الدين            ج( شيخ فضل هللا نوری  

............ و دوتن از مجاهدان خطه به نام های-2

ه از نه ماه در برابر دشمنان مشروط........... بيش 

 مقاومت کردند.   

 الف( ستار خان و باقر خان             

 ب( طباطبايی و بهبهانی           

 ج( فضا هللا نوری و آشتيانی     

 د( جهانگير خان و ملک المتکلمين

آيت هللا حاج ميرزا حسين يکی از فرزندان ميرزا -3

مت ............. از مشروطه خواهان در برابر حکو

لی شاه حمايت می کردند.                              محمد عاستبدادی 

 الف( آيت هللا محمد کاظم خراسانی    

 ب( آيت هللا سيد عبدهللا مازندرانی            

 ج( خليل تهرانی            

 د( آيت هللا عبدهللا بهبهانی 



بعد از به توپ بسته شدن مجلس چه دوره ای در نظام -4

يران شروع شد؟مشروطه در ا  

 الف( استبداد صغير                 

 ب( نوز بلژيکی    

 ج( جنگ جهانی اول             

 د( دشمنی محمد علی شاه عليه نظام مشروطه

 

 سواالت تشريحی :

پس از برکناری عين الدوله مظفرالدين شاه چه اقدامی -1

 انجام داد؟ توضيح دهيد.

 1285مرداد  14را در  او فرمان تشکيل مجلس شورای ملی

صادر کرد، هفتاد روز بعد علی با استقبال پر شکوه مردم 

از قم بازگشتند.شهر چراغانی و جشن شادی بپا شد و در 

مرداد اولين دوره مجلس شورای ملی با حضور  28

 نمايندگان تهران تشکيل گرديد.

چه عواملی باعث افزايش قيمت قند در عصر قاجار در -2

 ايران شد؟

اثر جنگ روس و ژاپن نرخ قند افزايش يافت و شعله  در

 های اعتراض مردم را بر افروخت.

همکاری کدام دوتن از روحانی به مردم ستم ديده و -3

آزادی خواهی که مدت ها قبل در انجمن های مخفی تشکل 

 های کوچکی فراهم آورد؟

آيت هللا بهبهانی با آيت هللا طباطبايی متحد شد و اين اتحاد 

پيان حرمت ادامه داشت. تا  

مناسب ترين فرصت برای اعتراض های مردمی چه زمانی -4

 شکل گرفت؟ توضيح دهيد.

شمسی مناصب ترين فرصت را  1284قمری فروردين  1323محرم سال 

برای اعتراض های مردمی فراهم کرد. اين روحانيون در مراسم 

جنبه ستم عزاداری ابا عبدهللا الحسين عليه السالم ضمن تکيه بر 

ستيزی قيام آن حضرت، پيام عدالت خواهی را بين مردم تبليغ 

 می کردند.

 



 سواالت درس پنجم

 سواالت کوتاه پاسخ

وطه چه بود؟-1  بی اعتنابی های محمدشاه به مشر
ن  اولی 

 محمدعیل شاه از نمایندگان مجلس شورای میل در مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد.  -الف 

وطه خودداری کرد. ابتدا از امضاء -ب   متمم قانون اسایس مشر

 علت تدوین متمم قانون اسایس چه بود؟-2

 در این قانون از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخنی به میان نیامده بود. 

ن السلطان را به عنوان صدراعظم خود انتخاب کرد؟-3  چرا محمدعیل شاه امی 

وطه خواهان    برای مقابله با مشر

 غلط-سواالت صحیح

 غلطاصل بود.    ۱۶قانونی که در زمان مظفرالدین شاه به نام قانون اسایس تنظیم شد -1

وهای قزاق به دستور محمدعیل شاه مجلس را به توپ بست.   -2  صحیحلیاخوف رویس فرمانده و نیر

  صحیح ایران به سه منطقه تقسیم شد.   ۱۹۰۷براساس قراداد -3

یز آغاز شد. پس از به توپ -4 ی مجلس مقاومت اصیل مردم در شهر تیر  صحیح    بست 

 سواالت جاخایل

یز در استبداد صغیر .................  و  ................ بودند. -1 دو تن از مجاهدان نام آور تیر

 باقرخان -جواب:ستارخان 

 محمدعیل شاه بخاطر ........ و ......... مجلس را به توپ بست. -2

وطه خواهان -جواب:تحریک روسیه   سوء ظن به مشر

 .......... و .......... به مخالفت پرداختند.  ۱۹۰۷در مورد قرارداد -3

 مردم –جواب:علما 

 شیخ فضل هللا نوری نوع .......... یم خواست. -4



وعه وطه مشر  جواب:مشر

 سواالت چهار گزینه ای

ی مجلس چه کسانی اعدام-1  شدند؟ در نتیجه به توپ بست 

وطه خواه                  الف(شیخ محمدعیل طباطبانی و سید عبدهللا بهبهانی   ب( نمایندگان مشر

 د( صور ارسافیل و سید جمال و اعضا                                                             ج( ستارخان و باقرخان

ی مجلس مقاومت اصیل مردم در  -2  کدام شهر آغاز شد؟پس از به توپ بست 

یز          ب(تهران                                                                            الف(تیر

از        د(کرمانشاه                                                                           ج(شیر

ییح  سواالت تشر

 اسایس چه بود؟اصل دوم متمم قانون -1

بنابراین اصل در هر دوره از مجلس هیئن  پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسالم که با اقتضای زمان آشنا 

کت یم کردند تا بر قانون گذاری که تدوین و تصویب  بودند به عنوان عضو در مجلس شورای اسالیم رسر

ع نباش یم شد نظارت کنند که خالف  د. قواعد اسالیم و دستورهای رسر

وطه ایران مخالفت یم کرد؟-2  دولت روسیه به چه دالییل با انقالب مشر

وطه طلبان حمایت یم کرد. -الف وطه خوایه از مشر ی از نفوذ انگلیس که در لباس مشر  جلوگیر

 کمک به محمدعیل شاه که از طرفداران روس بود -ب

و -ج ی از قیام ملت های منطقه قفقاز برای آزادی تحت تاثیر پیر وطه خواهان در ایرانپیشگیر  زی مشر

 چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟ ۱۹۰۷روسیه و انگلستان براساس قرارداد -3

این موضوع جدید حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود.ایران را  به سه 

ین اصفهان یزد خواف و مرز افغانستان  منطقه شمالمنطقه تقسیم کردند:  ی قرصشیر از خط فزضی بتر

جند زابل و  منطقه جنوبحوزه  نفوذ روسیه شناخته شد.  ی بندر عباس کرمان بیر از خط فرضی بتر

دارای ارزش های حیان  برای دفاع از هند بود قلمرو نفوذ انگلستان مقرر گردید. ه ک  رسحدهای افغانستان

شناخته  متعلق به ایران و  منطقه نر طرفو علف بود  ها و بیابان های نر آبقسمت سوم که شمال کویر 

 شد. 



 سواالت درس ششم

  آغاز دوره ی دوم مشروطه از چه زمانی است؟ -1

 اين دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد

  دو ويژگی دوره دوم مشروطه چيست؟- 2

مداخله های آشکار و اختالف های شديد بين طرفداران مشروطه و 

 سلطه گرانه روس و انگليس در سرنوشت ايران

پس از فتح تهران مجلس فوق العاده از چه گروه هايی تشکيل - 3

  شده بود؟

هر يک از سران و روسای مجاهدان شاهزادگان اعيان و وکالی 

 .سابق مجلس شورای ملی تشکيل شد

  احمد شاه چگونه به سلطنت رسيد؟- 4

سال او احمد ميرزا  ۱۲از سلطنت خلع و پسر محمدعلی شاه 

 .وليعهد به مقام سلطنت برگزيده شد

  مهمترين اقدامات فاتحان تهران چه بود؟- 5

 سلطنت رساندن احمد ميرزا

شيخ فضل هللا نوری که بود و درباره ی مشروطه و قانون اساسی - 6

  چه اعتقادی داشت؟

بود که به دفاع از شيخ فضل هللا نوری مجتهد طراز اول تهران 

 .مشروطه مشروعه و قانون اساسی بود

مامور دستگيری شيخ فضل هللا نوری که بود و عاقبت شيخ چه - 7

  شد؟

پيرم خان ارمنی مامور دستگيری شيخ فضل هللا نوری گرديد و طی 

 .يک محاکمه فرمايشی به شهادت رسيد

  اختالف ميان مشروطه خواهان چه زمانی شدت گرفت؟- 8

دنبال اعدام شيخ فضل هللا نوری و تشکيل دومين دوره مجلس به 

 .شورای ملی اختالف و درگيری ميان مشروطه خواهان شدت گرفت 

دو حزب معروف زملن دومين دوره مجلس شورای ملی چه نام - 9

  داشت؟



 اعتداليون و دموکرات

عقيده و مرام اعتداليون را همراه با دوتن از اعضای - 10

  .بنويسيدمعروفشان 

م و بی عدالتی ظلاعتداليون مذهبی راهبری محکم در برابر 

 دانستند سيد محمد طباطبايی و سيد عبدهللا بهبهانیمی

 رهبر دموکرات ها چه کسی بود و مشی و مرام آنان چه بود؟- 11

رهبر سيد حسن تقی زاده بر جدايی دين از سياست تاکيد می 

 ورزيد.

دموکرات نسبت به دين چه برداشت های حزب اعتداليون و - 12

  متفاوتی داشتند؟

عده ای کارشناس از آمريکا برای  اصالح اداره دارای کل يک 

فرانسوی برای دادگستری و چند سهيلی برای ژاندارمری 

 استخدام شوند.

مجلس نوپای دوره ی دوم مشروطه برای اصالح و استخدام - 13

 کارشناسان چه تصميمی گرفت؟

تر آمريکايی معروف ترين چهره در بين آنها بود شوسمورگان 

که با اختيار های وسيعی که مجلس به او داده و شروع به 

 .انجام اصالحات های فرماندار در امور مالی و گمرک کرد

 شوستر که بود و چرا مورد غضب روس و انگليس قرار گرفت؟- 14

های مورگان شوستر متوقف و از ايران اخراج شد هزينه اقدام

 نگهداری موبايل روسيه در ايران را دولت ايران پرداخت کند.

ش به ايران داد،  ۱۲۹۰دولت روسيه در اخطاری که در سال - 15

  چه درخواست هايی مطرح کرد؟

جنگ جهانی اول ميان دولتهای فرانسه انگلستان و روسيه در 

 .لمان را امپراتوری اتريش مجارستان آغاز شدمقابل آ

  جنگ جهانی اول ميان چه قدرت هايی در گرفت؟- 16

را با هم امضا کردم و  ۱۹۱۵انگلستان و روسيه قرارداد سری 

به  ۱۹۰۷طبق اين قرارداد در دو منطقه نفوذ در عهدنامه 

 منطقه اشغالی تبديل شد

 

 



 سواالت درس هفتم

 ش چه بود؟1296روسيه از ايران درسال علت خروج نيروهای -1

که به حکومت 1917با وقوع انقالب سوسياليستی روسيه در اکتبر 

تزارها در روسيه پايان داد روسها به سبب سرگرم شدن به 

 مشکالت داخلی خود ،نيروهای خود را ازايران بيرون بردند.

چرا انگلسيها پس از انقالب سوسياليستی روسيه سياست خارجی -2

 ود را در ايران تغيير دادند؟خ

انگلسيها که پس از خروج نيروهای روسی در  صحنه سياسی 

 ايران بی رقيب مانده بودند،سياست خارجی خودرا تغييردادند.

 سياستهای جديد انگلستان در منطقه خاورميانه چه بود؟-3

تسلط بر منطقه حساس خاور ميانه ومنابع نفت آن،ايجاد 

 رنفوذ شوروی.کمربند آهنين دربراب

چرا پس از خروج نيروهای روسی از ايران انگلستان به -4

 ايجاد حکومت مرکزی قدرتمند در ايران متمايل شد؟

زيرا دولت انگلستان برای تثبيت منافع دائمی خود 

درايران،کنترل منطقه حساس خاور ميانه و سرکوب نهضتهای ضد 

 مند بود.استعماری درکشور نيازمند به يک دولت مرکزی قدرت

جنبشهای ضد استعماری که پس از جنگ جهانی اول درايران -5

 را نام ببريد؟ شکل گرفت

جنبش ضداستعماری جنگل به رهبری ميرزا کوچک خان،شيخ محمد 

خيابانی در تبريز،کلنل محمد تقی خان پسيان 

درخراسان،تنگستانيها درجنوب که با حمايت علمای فارس 

 عمار انگلستان سازمان دادند.قيامهای متعددی بر عليه است

 اهداف انگلسيها از تسلط بر نيروهای نظامی ايران چه بود؟-6

انگلستان پس از انقالب سوسياليستی روسيه در صددبرآمد 

نيروهای نظامی وقزاق ايران را به اختيار خود درآورد.وبه 

بهانه خطر کمونيسم حاضر به بيرون بردن قوای نظامی خود از 

ر چنين شرايطی بود که دولت انگلستان ژنرال ايران نبود،د

 آيرون سايد را به فرماندهی نيروهای خود در ايران برگزيد.



در زمان نخست وزيری ..........دريچه ای تازه برای اجرای -7

)وثوق ؟سياستهای استعماری انگلستان در ايران گشوده شد

 الدوله(

 چه بود؟چيست؟موضوع اين قرارداد1919نام ديگر قرارداد -8

کاکس"،شکل گيری سيستم تحت الحمايگی -قرارداد"وثوق الدوله

 ايران از سوی دولت انگليس بود.

چرا کشور ايران تحت الحمايه دولت  1919طبق محتوی قرارداد -9

 انگلستان گرديد؟

زيرا به موجب آن نظارت برتشکيالت نظامی،مالی وسياسی 

 ی گرفت.،منحصرا در اختيار مستشاران انگليسی قرار م

،چه واکنشهايی در ايران 1919پس از انتشار خبر قرارداد-10

 صورت گرفت،چه نتيجه ای در بر داشت؟

انتشار خبر اين قرارداد،موجب مخالفت آزادی خواهان و 

مذهبی ايران شد.سرانجام با اوج گيری -شخصيتهای سياسی

مخالفتهای مردم وتالشهای آيت ا...مدرس وديگر شخصيتهای 

 رای قرارداد وثوق الدوله متوقف ماند.سياسی اج

چه عواملی موجب گرديد دولت انگلستان سياست مداخله غير -11

 مستقيم را در ايران پيش بگيرد؟

تجربه لغو قرارداد وثوق الدوله و نفرت تاريخی مردم مسلمان 

ايران ازنظام استعماری انگلستان،اين دولت را برآن داشت در 

نظر کندوبجای دخالت مستقيم،روش سياست خارجی خود تجديد 

 مداخله غير مستقيم را درپيش گرفتند.

 نقشه انگلستان برای مداخله غير مستقيم در ايران چه بود؟-12

نقشه انگلستان اين بود که توسط مهره های داخلی وبدون سلطه 

 مستقيم نظامی،مقاصد خود را در ايران تامين کند.

 نام ببريد. در ايران را 1299عوامل کودتای -13

(   ،  رضاخان مير 1919سيد ضياالدين طباطبايی)مدافع قرارداد

 پنج )فرمانده نيروی قزاق(

 درچه تاريخی و چگونه صورت گرفت؟ 1299کودتای -14



با حضور آيرون سايدميان دوعامل کودتا مالقاتی 1299در بهمن 

در قزوين صورت گرفتدر اين ديدار رضاخان پذيرفت که پس از 

تهران توسط نيروهای قزاق مقام نخست وزيری به سيد ضياء فتح 

سپرده شود.باتوجه به اينکه فرمانده نيروهای ژاندارم 

پايتخت قبال ازسوی انگليسيها تطميع شده بود،نيروهای 

کودتادر سوم اسفندماه شبانه وارد تهران شدندوپايتخت را به 

 اشغال خود درآوردند.

ن،سيد ضيا الدين طباطبايی چه پس از اجرای کودتا در تهرا-15

 اقداماتی انجام داد؟

با تصرف تهران حکومت کودتا مستقر شد،وبالفاصله به دستور 

سيدضياء بسياری از شخصيتهای سياسی ازجمله آيت ا... مدرس 

که از مخالفان انگلستان بود،دستگير وروانه زندان 

شد.سيدضياء چندروز پس از کودتا به حضور احمدشاه رفت و 

 سما کابينه خود را تشکيل داد.ر

سيد ضياء برای انحراف افکار عمومی  چه اقدامی انجام -16

 داد؟

که باتالش آيت ا...مدرس عمال  1919با تبليغات فراوان قرارداد

 متروک مانده بود را لغو کرد.

 چه بود؟ 1919هدف سيد ضياء از لغو قرارداد -17

ر نقش انگلستان برای انحراف افکار عمومی وسرپوش گذاشتن ب

در کودتا،دولت خود را کابينه ای ملی وضد انگليسی نشان 

 دهد.

 دولت سيدضياء با چه مشکالتی مواجه بود؟ -18

ظاهرسازيهای سيدضياءوتندرويهای او موجی از مخالفت را عليه 

وی برانگيخت.ازسوی ديگرخودسريهای رضاخان دراختصاص درآمد 

قزاقها برمشکالت دولت می شهرداری واداره های ماليه به نفع 

 افزود.

 دومين گام رضاخان در راه رسيدن به حکومت را بنويسيد؟-19

بروز اختالف وجنگ قدرت ميان سيدضياء ورضاخان سيد ضياء را 

وادار کرد که وزارت جنگ را به اوواگذار کند،به اين ترتيب 

 رضاخان دومين گام را در راه رسيدن به حکومت برداشت.



مورخان کدام ويژگی رضاخان اورا در راه رسيدن به به گفته -20

 اهدافش ياری می کرد؟

به گفته مورخان رضاخان از استعداد خارق العاده وبرتر از 

ديگران برخوردار نبود،اما بخاطر روحيه استبدادی و نظامی 

گری اش در مقايسه بارجال هم عصر خود برجستگی هايی داشت که 

 ری ميکرد.اورا در رسيدن به اهدافش يا

  

 سواالت درس هشتم

 انجام داد؟ یجنگ بود چه اقدامات ريکه وز یرضا خان درمدت-1

 کرد تيتسلطش را بر ارتش تثب

 هيدر ترک یرضاه شاه چه تحول یريهمزمان با دوره نخست وز-2

 داشت؟ رانيادر یريواقعه چه تاث وست؟آنيبه وقوع پ

وزارت جنگ به )وزارت کشور( را از وزارت داخله یژاندارمر

کمال  یمصطف، رضا خان  یريهمزمان با نخست وز-ال دادانتق

 .ديرس به قدرت هيانگلستان درترک تيحمابا)آتاتورک(پاشا

 سيرا تاس یرا لغو ونظام جمهور یعثمان یاو نظام امپراطور

حکومت رضاخان  ینيگزيجا یشد برا یواقعه بهانه ا نيکرد و ا

 سلطنت قاجار یبه جا

چگونه برگزار شد وچه  یمل یدوره پنجم مجلس شوراانتخابات -3

 داشت؟ یا جهينت

با تقلب واعمال نفوذ در انتخابات دوره پنجم مجلس  رضاخان

کرد  مجلس موافق وطرفداران خود را روانه ندگانياکثر نما

 دکترمصدقرس ،مد هللا تيمثل آ یندگانينما نيبا وجود ا یول

 لياز تشک پس و افتندي راه الممالک و...به مجلس یمستوف،

 یش هاالت ستياليرضا خان با اتحاد حزب تجدد وسوسريا،مجلس 

آغازکرد. اما  رانيدر ا یجمهور نظام یبرقرار یخود را برا

و  رضاخان آگاه بود ینظام جمهور تيمدرس که از ماه هللا تيآ

 .را بدست گرفت نيمخالف یرهبر

 



در فراهم  یمملکت چه نقش یواجتماع یاقتصاد، یاسيس طيشرا-4

 داشت؟ خانرضا دنيبه قدرت رس یبرا نهيکردن زم

 نيعلما ومردم ا،مجلس  تياقل ندگانيسرانجام با مخالفت نما

 .طرح شکست خورد

 ليبدل ینيازرهبران د یاريمردم وبس یطرف سرخوردگ کياز

 هياول ريازمس نهضت نيحوادث دوران مشروطه وانحراف ا

 یبروزجنگ جهان ليبدل رانيل مردم االخدشه دار شدن استقو 

 گريد یوازسو رانيدرسرنوشت مردم ا گانگانياول ودخالت ب

احمدشاه  یتيکفا یب ليدرجامعه بدل تيرفتن امن نيازب

 نيدرچن،یمرکز ازحکومت یحاکمان محل یچيودولتردان وسرپ

راسرکوب کند  یبود که رضا خان موفق شدچندشورش داخل یطيشرا

در کشور شناخته  تيکننده امن برقرار وکم کم به عنوان عامل

نظم وآرامش  یکس جز رضا خان قادر به برقرار چيه که .شود

ها وحزب  انيجر تيوحما سيانگل تيحما شيستافزاين رانيدرا

 مردم بوجود آورد انيباور را در م نيازاو ا یاسيس یها

اش به  یخزعل که وابستگ خيش تياز حما یانگلستان حت

خان شورش  ورضا دانستند دست برداشت یانگلستان را همه م

 یسيچهره ضد انگل کيبه  یاوراسرکوب کرد تا در افکار عموم

 .شود ليتبد

رسما  رانيوچگونه به عنوان پادشاه ا یرضا خان در چه زمان-5

 کرد؟ یتاجگذار

اصل ازاصول متمم قانون 4 رييمجلس موسسان با تغ1304درآذرسال

د کر پسراو واگذار وفرزندان رابه رضاخان رانيسلطنت ا یاساس

 کرد یرسما به عنوان پادشاه تاجگذار1305 بهشتيارد14ودر

 یفروغ یعل محمد رضا شاه که بود ؟ رينخست وز نياول-6

 بود ؟ یرضا خان مخالفت کرد چه کس یکه با جمهور یفرد-7

 مدرس هللا تيآ

 



رضاه خان بالفاصله  یرياحمد شاه بعد ازفرمان نخست وزچرا --8

 به اروپا رفت؟

رضاخان را صادر  یريفرمان نخست وز1302احمدشاه درسوم آبان 

نش که الوعام سيانگل گسترده غاتيتبل ليکرد وپس ازآن بدل

وآشفته است وبه  یکردند که وضع کشور بحران یوانمود م نيچن

فاصله به اروپا سفر باالو را ترک کند  کشورکردند هيشاه توص

 کرد

 شد؟ نهيکاب ليمامور تشک یچه کس اهيس نهيبعد از سقوط کاب-9

 قوام السلطنه

درس نهم تسواال   

 درستی و نادرستی عبارات زير را مشخص کنيد
الف( در دورۀ رضاشاه، رواج ملی گرايی افراطی برای مبارزه 

 درستبا اسالم بود.    

ب( اولين نشانۀ حملۀ علنی رضاشاه به ارزش های مذهبی، کشف 

 غلطحجاب بود.     

ج( اولين اقدامات مربوط به کشف حجاب در زمان محمدرضاشاه 

 غلطصورت گرفت.           

د( اجباری کردن مردم از لباس محلی در زمان رضاشاه، ضربه زدن 

 درست به هويت آنها بود.          

گوهرشاد، اولين نشانۀ اعتراض به گسترش کمونيسم ه( قيام مسجد 

 غلطدر زمان رضاشاه بود.    

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بگذاريد.
اش، های فردی و روحيه نظامی گریالف( رضاشاه به سبب خصلت

........... را رکن و اساس حکومت خود قرار داد.                   .

 ارتش

اشاه، در اعتراض هرشاد در زمان رضب( قيام مردم در مسجد گو

 کشف حجاب........... صورت گرفت.    به

يد از ج( کارگزاران فرهنگی حکومت رضاشاه به تقل

دانستند.     گرايی می............... را اساس مليتغرب،

 جدايی دين از سياست

های آلمان در دوران رضاشاه به د( جنبش نژادپرستانه نازی

 هيتلر آدلف............... بود.   رهبری



........ تالش کرد تا ريشه اسالم را بر کند. .با شعار ه(رضاشاه

                                                 اصالح دين

در برابر حجاب در دوران  و( مقدمه کاهش مقاومت و حساسيت مردم

 لباستغيير بود.              رضاشاه.............

 

 گزينه ی صحيح را انتخاب کنيد.

رضاخان به تقليد از کدام کشور به جای کاله پهلوی از کاله -1

 شاپو استفاده کرد؟

 ب( ترکيه                 الف( فرانسه                 

 ج( انگليس                   د( روسيه

صورت در دوران حکومت رضاشاه، ملی گرايی افراطی با چه هدفی -2

 گفت؟

 الف( فرهنگ ستيزی                                                 

 ب( قوميت ستيزی    

                   گرايی                                     ج( غرب

 د( به حاشيه راندن اسالم

کدام يک از موارد زير جزء اقدامات رضاخان پس از رسيدن به -3

 باشد؟سلطنت می 

 1312لغو قرارداد  -الف( انحالل مجلس موسسان

 انعقاد پيمان نفت دارسی -ب( کشف حجاب

 کوچاندن عشاير -ج( متحد کردن شکل لباس

 احداث خط آهن سراسری -د( ايجاد ارتش منظم

قيام مردم در مسجد گوهرشاد، در اعتراض به کدام اقدام -4

 رضاشاه بود؟

 الف( اسکان عشاير                                    

 ب( احداث خط آهن سراسری

                             ميالدی 1933ج( لغو قرارداد 

 د( کشف حجاب 

 

 پاسخ کوتاه دهيد

در دوران حکومت رضاشاه، ملی گرايی افراطی با چه هدفی صورت -1

 به حاشيه راندن اسالمگرفت؟    

 های مذهبی چه بود؟  نشانۀ حملۀ علنی رضاشاه به ارزش اولين-2

 در واقع اعتراض آيت هللا بافقی به زنان عضو خانواده سلطنتی

کدام شخصيت به دستور رضاشاه، تغيير الفبای فارسی را به -3

 تقی زادهالتين در دستور کار خود قرار داد؟       

 



 پاسخ کامل دهيد

 چهار مورد از ويژگی های حکومت رضاشاه را بنويسد؟ -1

 -ترويج ملی گرايی افراطی -خودکامگی و حکومت فردی -وابستگی

 نظامی گری

برنامه های دين سيتزانه رضاخان، بعد از رسيدن به حکومت -2

 را بنويسد؟ )ذکر چهار مورد کافی است(

حدود م -جايگزين ساختن قانون های غربی به جای قوانين مذهبی

برداشتن حجاب و  -ممنوع کردن مراسم عزاداری -کردن روحانيون

 رواج منکرات

تغيير لباس توسط رضاشاه مقدمه ای برای اجرای چه حرکتی -3

 بود؟

مقدمه ای برای کاهش مقاومت و حساسيت جامعه نسبت به حجاب و 

 در نهايت برداشتن آن بود.

 شاخصه های ملی گرايی افراطی حکومت رضاشاه را بنويسد؟ -4

قوميت ستيزی و ناديده گرفتن هويت اقوام  -جدايی دين از سياست

از بين بردن گويش های  -تغغير الفبای فارسی به التين -ايرانی

 محلی و آداب و رسوم

 

در دهم تسواال   

مقاومت نکرد؟ نیتوسط متفق رانیچرا ارتش رضا شاه در مقابل اشغال ا-1  

نداشت و ظرف  گانهیوابسته به ب یکتاتوریبه حکومت د یاعتقاد رانیمردم ا ریآحاد ارتش همانند سا رایز

دیاز هم پاش یمدت شش روز به کل  

شد؟ دیبرکنار و به کجا تبع یرضاشاه توسط چه کسان-2  

 سیمور رهیبرکنار و به جزنده بودند از سلطنت ابه مسند قدرت رس ایشان را یکه روز هایسیوسط انگلت

شد دیهند تبع انوسیدر اق  

د؟یکارنامه رضاشاه را نام ببر نیچهارمورد از عناو-3  

و  رانیا یالدیم ۱۹۳۳_ شبکه راه ها و راه آهن_ قرداراد نفت یو دامدار یصنعت، کشاورز

یو ثروت اندوز ی_جاه طلبیرحم یخشونت و ب ،یسعدآباد_ سلب آزاد مانیانگلستان_ پ  

صورت گرفت؟ یچه اقدامات یکشاورز نهیدر دوران حکومت رضاشاه در زم-4  

یآالت کشاورز نیدر کرج و وارد کردن ماش یدانشکده کشاورز سیتاس رینظ یداماتاق  

و صنعت شد؟ یباعث رکود کشاورز یدر دوران حکومت رضا شاه چه عوامل-5  



او  یحکومت رضا شاه و عالقه فرد یها تیارتش متحدالشکل که اولو  جادیو ا یگر یتوجه به نظام

افتدیو صنعت  از رونق ب یمن الجمله کشاورز گرید یباعث شد که بخش ها شدیمحسوب م  

داشت؟ یا جهی)تخته قاپو( چه بود و چه نت ریعشا یاسکان اجبار استیهدف رضاشاه از س-6  

شد بدون  بیبه سرعت تخر یسنت یآنان صورت گرفت که دامدار یو نظام یاسیبا هدف مهار قدرت س

آن شود نیگزیجا یصنعت یدامدار نکهیا  

رشته چه  نیصورت گرفت و مشکالت ا یحکومت رضاشاه چه اقدام یصنعت در دوره  نهیدر زم-7

 بود؟

شد  سیکارخانه در کشور تاس یو آلمان تعداد رانیبا توسعه روابط ا ژهیبو یصنعت یها تیفعال نهیدر زم

 نیبود، ماش یماهر خارج یانسان یرویو ن یبه فناور دیشد یدرآن زمان وابستگ عیصنا یاما مشکل اساس

 یرانیبا استعداد ا یرویآالت توسط ن نیاما فکر ابداع و ساخت ماش شدیبه مملکت وارد م یآالت صنعت

شد لیبه وارد کننده و مصرف کننده محصوالت آلمان تبد رانیا جهیدر نت افتیرواج ن  

اقدام چه بود؟ نیاز ا یشد و هدف اصل یراه ها چه اقدامات نهیدر زمدر دوره رضاشاه -8  

 یمناسب برا نهیزم جادیاقدام ا نیاز ا یشد اگرچه هدف اصل لیتکم ایکشور  ینیزم یراه ها یبازساز

موجب  شد که  یبود ول یاحتمال یبه قصد سرکوب شورش ها  مخالفت ها ینظام یها یرویحرکت ن

راه  داثکه در همان زمان آغاز شد اح یگریانجام شود، اقدام د عتریحمل و نقل کاالها در جاده ها سر

 آهن بود

از مورخان احداث راه آهن توسط رضاشاه را جهت منافع انگلستان دانستند؟ یاریچرا بس -9  

جز  یدر واقع هدف کردیمتصل م ینیکه بندر ترکمن را به بندر امام خم یراه آهن جادیمثال ا یبرا رایز

از جنوب به شمال نداشت یسیانگل یروهایانتقال ن یسهل و آسان برا یراه جادیا  

 یرانیا ندهیکدام نما یو از سو یو چه کشور رانیا نیم ب ۱۹۳۳رضا شاه قرارداد نفت  یدر دوره -10

و مسکوت ماند؟ یپرونده آن مخف ادیز یامضا و علت قرارداد چه بود و چرا تا سالها  

بسته شد، چون  یقرارداد دارس انیلغو پا یبرا مانیپ نیزاده امضا شد، ا یتوسط تق س،یو انگل رانیا نیب

وطن  یآن را کرد رضا شاه با ظاهر دیتجد یدر حال اتمام بود انگلستان تقاضا یمدت قرارداد دارس

 یظاهر ساز تیسوزاند او با یتند قرارداد را پاره کرد و اسناد آن را در بخار یپرستانه و در واکنش

تر از قرارداد سابق بود فراهم کرد که بعد  نیکه به مراتب ننگ دیقرارداد جد یرا برا نهیزم بانهیعوام فر

 یطلبو م دیآن سخن نگو یدرباره  یروزنامه ا چیکس و ه چیدستور داد که ه یالدیم ۱۹۳۳بستن قراداد

مسکوت ماند ۱۳۲۰ وریآن تا بعد شهر یپرونده  بیترت نیمنتشر نکند به ا  

را از دست داد؟ یچه مناطق رانیسعد آباد ، ا مانیبر اساس پ-11  

دولت  یبه افغانستان و چشم پوش رانیاز شرق ا یبخش ها ه،یارتفاعات کوه آرارات به ترک دنیبخش

خود بر اروند رود شد تیاز حق حاکم رانیا  



درس یازدهم  تسواال   

او کدام کشور  نیسلطنت جانش یاو که بود و حام نیبرکنار شد و جانش ییرویرضا شاه توسط چه ن-1

 بود؟

یو شورو کایها_ محمدرضاشاه_ انگلستان، آمر یسیانگل  

د؟یسیرضا شاه را پس از سقوط رضاشاه بنو اتیعوامل جنا یسه محاکمه جنجال-2  

زندان قصر _ پزشک  سییراسخ ر یتهران_ مصطف یشهربان سییر یمختار نیمحاکمه سرپاس رکن الد

رضا شاه مشارکت داشتند یها تیپزشک زندان قصر که در جنا ،یاحمد  

واگذار کرد؟ یاراتیچه اخت ییکایآمر لسپویبه م زدهمیجلس سم-3  

ارز )در جهت  متیق رییو تغ نیکشور و قدرت وضع مقررات و قوان یو اقتصاد یامور مال میتنظ اریاخت

یارتش و شهربان ی( و نظارت امور مالنیمنافع متفق  

را تصاحب کردند؟ رانیاز ا یچه منابع و امکانات رانیپس از اشغال ا نیمتفق-4  

، کارخانه ها یو دولت یحمل و نقل خصوص لیوسا ی هیبا تصاحب کل نیمتفق  

شد؟ لیتشک رانیدر ا یچه احزاب یسلطنت محمد رضا پهلو لیدر او-5  

_  ۱۲۹۹سوم اسفند  یکودتا یاسیعامل س ییطباطبا نیاءالدیض دیتوسط س یمل یحزب اراده  لیتشک

_ حزب  یو کردستان توسط شورو جانیدموکرات در آذربا یو فرقه  یحزب توده و سازمان نظام

 دمکرات توسط قوام السلطنه

 یبا کشورها ینفت چه مذاکرات نهیسلطنت محمد رضا شاه در زم لیش ، در زمان اوا ۱۳۲۳در سال -6

صورت گرفت؟ یخارج  

) رانیا ینفت مناطق جنوب شرق ازیخواستار امت کایو آمر سیانگل یشرکت نفت نیچند ۱۳۲۳در سال 

دوره چهاردهم مجلس در  ندگانیکه نما رانینفت شمال ا ازیخواستار امت زین یبلوچستان( _ دولت شورو

ممنوع  مجلس دیینفت بدون تا ازیامت یکردند که واگذار بیتصو یدرخواست ها وفشارها طرح نیمقابل ا

 شود

موازنه مثبت داشت؟ استیبا س یچه فرق یموازنه منف استیس-7  

 استیشرق و غرب _ س ینفت به قدرت ها ازیامت یواگذار تیممنوع یعنی یمنف یموازنه  استیس

نفت به دو قدرت شرق وغرب ازیامت یاعطا یعنیمثبت  یموازنه   

کرد؟ یم یخود ، خودار یروهایاز ن رانیا هیاز تخل یچرا دولت شورو-8  

حائل از  یو منطقه  یتیامن ی هیحاش جادیاز جمله ا کردیاهداف جاه طلبانه را دنبال م یچون شورو

به  یابی( و دستیشورو جانیو الحاق آن به آذربا رانیا جانی) آذربارانیاز مناطق ا یبرخ ی هیتجز قیطر

نفت شمال ازیامت  



و کردستان شد؟ جانیآذربا یو ختم غائله  رانیاز ا یشورو یقوا هیباعث تخل یه عواملچ-9  

و تالش   یالملل نیب یو کردستان و فشارها جانیبا رشادت و مقاومت مردم وطن خواه و مسلمان آذربا

داده بود ینفت شمال را به شورو ازیقوام سلطنه که وعده امت یها  

نقش داشت؟ نیپس از خروج متفق رانیها در ا نهیو تزلزل کاب یثبات یدر ب یچه عوامل-10  

مجلس و  انیم ی، ناهماهنگ رانیا یو عوامل آن ها در امور داخل گانگانیآشکار و پنهان ب یهادخالت

از آنان یناش یو اقتصاد یاسیس یدولت و بحران ها  

شناخته شد؟ تیبه رسم رانیچگونه توسط دولت ا لیولت اسرائد-11  

 ریوز ضیضمن تعو لییهزار دالر رشوه از اسرا ۴۰۰ افتیپس از در یدولت محمد ساعد مراغه ا

شناخت تیبه رسم لیی، دولت اسرا۱۳۲۸ماه  یخارجه با موافقت شاه در د  

به دست آورد ؟ یاراتی، چه اخت ۱۳۲۷در پنجم اسفند  یقانون اساس رییحمد رضاشاه با تغم-12  

کل قوا، اعالن جنگ و صلح و نصب وزرا یمجلس، فرمانده قدرت انحالل دو  

درس دوازدهم تواالس  

 درستی و نادرستی عبارات زير را مشخص کنيد
الف( مصدق به شرط تصويب طرح اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، 

 درستنخست وزيری را پذيرفت.   

بين ايران و روسيه منعقد شد.      « گلشاييان -گس»ب( قرارداد 

 نادرست

ج( جبهه ملی در زمان ملی شدن صنعت نفت، به رهبری آيت هللا 

 نادرست کاشانی تأسيس شد.    

د( در زمان محمدرضا شاه، نخست وزير ايران پس از علی منصور، 

 درسترزم آرا بود.        

 

 جاهای خالی کلمات مناسب بگذاريد در
به  الف( جبهه ی ملی در زمان ملی شدن صنعت نفت

 محمد مصدق ............ بود.رهبری

ميالدی ايران و  1933ب( قراراد الحاقی به قرارداد 

 گلشاييان -گس ................. نام داشت.تان،انگلس

ج( نماينده انگلستان برای انجام مذاکرات نفتی در 

 نويل گس ............... بود.ران،اي

لت با تقويت وحدت .............، دووزيری د( در دوره نخست 

 محمد مصدق ملی، تالش برای ملی شدن صنعت نفت را دنبال کرد.

 

 ه ی صحيح را انتخاب کنيدگزين



طرح ملی شدن صنعت نفت ايران در چه تاريخی در مجلس شورای -1

 ملی به تصويب رسيد؟

              1329اسفند  17 ب(           1328اسفند  24الف( 

 1328اسفند  17د(              1329اسفند  24ج( 

.............. اسالم خليل طهماسبی از اعضای برجسته فدائيان-2

 را به قتل رساند.

 ب( رزم آرا                   الف( حسين عالء

 د( علی منصور                ج( محمد ساعد

 گلشائيان بين ايران و کدام کشور منعقد گرديد؟ -قراداد گس-3

 ب( فرانسه                              الف( روسيه  

 د( آمريکا                ج( انگليس

جبهه ی ملی در زمان ملی شدن صنعت نفت، به رهبری کدام -4

 ؟شخصيت تاسيس شد

 گلشاييانب(           آيت هللا مدرسالف( 

 د( محمد مصدق          ج( آيت هللا کاشانی

پذيرفتن نخست وزيری در زمان شرط اصلی محمد مصدق برای -5

 محمدرضاشاه چه بود؟

 از رياست مجلس     الف( برکناری آيت هللا کاشانی

 ب( برکناری حسين عالء از صدارت

 ج( تصويب طرح ملی شدن صنعت نفت                            

 د( کاهش دخالت انگليس در ايران

 

 خ کوتاه دهيدپاس

نفت، دولت مصدق نتوانست از آمريکا چرا پس از ملی شدن صنعت -1

 و هلند کارشناس استخدام کند؟

 به دليل اعمال نفوذ انگليس

تهديد دولت انگلستان ضمن شکايت به ديوان دادگستری بين -2

 المللی الهه، پس از ملی شدن صنعت نفت چه بود؟     

چهار هزار چترباز و رزمناوهای خود را به مرز آبی ايران 

 خواهد فرستاد.

رزم آرا در زمان محمدرضاشاه، توسط چه کسی و از چه گروهی -3

 فدائيان اسالم -خليل طهماسبی به قتل رسيد؟

 

 

 

 



 پاسخ کامل دهيد

چرا رزم آرا در زمان محمدرضا شاه، از رد شدن اليحه قرارداد -1

 گلشاييان و ملی شدن صنعت نفت بيمناک بود؟  -الحاقی گس

شود موجب حساسيت افکار عمومی می دانست اگر اين قرارداد رد 

و آگاهی بيشتر مردم نسبت به سياست های استعماری دولن انگليس 

 در قبال مسائل نفتی ايران می شود.

مصدق در دوره اول نخست وزيری خود چه اقداماتی انجام داد -2

دولت    و عکس العمل انگلستان در مقابل اقدامات او چه بود؟

تالش برای ملی کردن صنعت نفت را پی مصدق با تقويت وحدت ملی، 

گرفت و هئيت خلع يد از شرکت نفت، اقدام های خود در مورد 

انتقال شرکت را آغاز کرد. انگلستان ضمن شکايت به ديوان 

دادگستری بين المللی الهه، تهديد کرد که چهار هزار چترباز و 

 رزمناوهای خود را به مرز آبی ايران خواهد فرستاد.

محمدرضاشاه، جبهه ی ملی به رهبری چه کسی و با چه  در زمان-3

 هدفی به وجود آمد؟

به رهبری دکتر محمد مصدق و با هدف مخالفت با قرارداد الحاقی 

 گلشاييان -گس

 گلشائيان چه قراردادی بود؟ -قرارداد گس-4

1933قرارداد الحاقی به قرارداد   

درس سیزدهم  تسواال  

  .زيرا مشخص کنيددرست و نادرست بودن عبارت های 

مصدددق برای برخورد با مخالفان داخلی ، از شدداه پسددت  -الف

  درست .وزارت جنگ را درخواست کرد

آمريکا حفظ ثبات بازار نفت و جلوگيری از بحران اقتصددادی -ب

 درسترا ضروری می دانست. 

های خود، ايران را در بحران -ج بدهی  خت  با پردا شدددوروی 

 نادرست. ياری کرداقتصادی ناشی از تحريم نفت 

حزب توده خواسددتار ملی شدددن نفت شددمال بود ؛ زيرا نفت  -د 

 نادرست جنوب را حق شوروی می دانست.

  .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد



موجب شددددد تا شدددداه با برکناری 1331تير30قيام مردمی -الف

صوب کند ست وزيری من صدق را به نخ  .............بار ديگر م

 السلطنه قوام

..............در مجلس هفدهم ،تصميم مصدق به بهانه نفوذ و-ب

 بيگانگان تحريکات.  به منحل کردن آن گرفت

.......... از عاتی خود در الحزب توده از طريق شدددبکه اط-ج

 ارتش  .توطئه ی کودتا آگاه بود

ل ال............انحتير ،حزب توده در . 30پس از واقعه ی  -د

 رفراندوم .ی هفدهم از مصدق پشتيبانی کردندمجلس دوره 

  .ت زير کوتاه پاسخ دهيدالبه سوا 

ل مجلس دوره هفدهم فرصددت مناسددبی برای کودتا انحال چرا –الف 

 فراهم آورد؟

 .کرد مخدوش آشکارا را دولت رئيس مشروعيت زيرا

 استعفا داد؟ 1331تير  30چرا مصدق از نخست وزيری در  -ب

 نپذيرفت را مصدق جنگ وزارت پست درخواست شاه

 ش به چه نتيجه ای انجاميد ؟ 1331تير 30قيام  -ج

 وزيری نخست به مصدق بازگشت و السلطنه قوام برکناری 

 چه در ايران نفت شدددددن ملی از ابتدا در آمريکا حمايت –د 

  ؟ بود راستايی

 .نسلطه انحصاری انگليس بر نفت ايرا به دادن پايان

  حیت تشريالسوا

شتيبانی های مردمی  -الف صدق از حمايت ها و پ علت محروميت م

 در دور دوم نخست وزيری چه بود؟

سه سي  ملی از که انگليس بويژه خارجی توطئه های کانون چينی د

بود، دسيسه های شاه و درباريان،  خورده ضربه ايران نفت شدن



ساختاری و بی  ضعف  ضت،  شدت يافتن اختالفات بين رهبران نه

 .برخی از اعضای کابينه دولت کفايتی

ست  -ب سيا ست ميانجيگری به  سيا سی آمريکا از " سيا علت چرخش 

 مداخله گری" و همکاری با انگليس درتصاحب منابع نفت چه بود؟

 منابع در را آمريکا نفتی شرکتهای دادند قول سو يک از زيرا

ديگر خطر کمونيزم و حزب توده  سوی از و کنند سهيم ايران نفت

  .را بزرگ جلوه دادند

 انگلستان از چه راه هايی به تضعيف دولت مصدق پرداخت ؟ -ج

تحريم خريد نفت ايران و تهديد کشددورهای خريدار نفت ايران  

 به تعقيب و مجازات

 چرا شاه جرأت همراهی با نهضت ملی شدن نفت را نداشت؟ -د

يد و هنوز خاطره ی برکناری ترسددد زيرا از انگليسدددی ها می

  . اخراج پدرش توسط آنان را از ياد نبرده بودو

 کاشانی جدا شد؟  هللابا چه اعتقادی مصدق از روحانيت و آيت  -ح

 کشور سياسی امور در دخالت هرگونه از خواست کاشانی هللا آيت از

  . کنند داری خود

 ؟مرداد را نام ببريد 2۸عوامل داخلی کودتای  -ک 

 اشتباه ، ،مطبوعات درباريان و ،شاه بدامن شبکه ، توده حزب

صدق صدق به آمريک اعتماد ، مجلس انحالل در م ايی بيش از حد م

 ها ،جدا شدن مصدق از روحانيت

 ت پر تکراراالسو

 ش چه بود ؟ 1331تير  30مصدق در  علت استعفای -1

 .شاه درخواست پست وزارت جنگ توسط مصدق را نپذيرفت

 مصدق از شاه پست وزارت جنگ را درخواست کرد ؟چرا -2

 .برای مواجهه با مخالفان داخلی و در رأس آنها دربار



 تير چه بود ؟ 30نتيجه قيام -3 

صدق را  سلطنه بار ديگر م شد با برکناری قوام ال شاه مجبور 

 . به نخست وزيری منصوب کند

يری از چه عواملی موجب شددد که مصدددق در دور دوم نخسددت وز-4

 حمايت مردم محروم بماند ؟

از يک سو انگليسی ها قول دادند شرکتهای نفتی آمريکا را در 

ند و از طرفی ديگرخطر کمونيزم  منابع نفت ايران سدددهيم کن

 وحزب توده را بزرگ نشان دادند

انگليس چگونه توانسددددت آمريکا را به همکاری با خود در  -5

 کودتا عليه مصدق بکشاند ؟

 مصدق و سرکوب نهضت ملی شدن نفت در ايرانبراندازی دولت 

 عمليات چکمه با چه هدفی طراحی شد ؟  -6

عاتی خود در ارتش از کودتا آگاه بودند و الاز طريق شددبکه اط

با در اختيار داشددتن پسددت های نظامی مهم می توانسددت مانع 

  موفقيت کودتا شود

 1332مرداد 2۸چرا حزب توده می توانسددت مانع پيروزی کودتا  -7

 شود ؟ 

شوب و  سی ، ايجاد آ سيا از طريق نفوذ در احزاب و جريانهای 

  بلوا درکشور و اختالف افکنی بين اعضای نهضت ملی ايران

شددبکه بدامن چگونه موجبات بدبينی نسددبت به رهبران نهضددت  -8

 ملی نفت را فراهم کرد ؟ 

و  علم هللااشدددرف پهلوی ،خواهر شدددداه ،مادر شدددداه ،اسددددد

شدداپورريپورتر. آنها برضددد حقوق و منافع ملت ايران به نفع 

  .انگليس در مقابل نهضت ملی شدن نفت ايستادند

در دوره نخسددت وزيری مصدددق عناصددر فعال دربار چه کسددانی  -9

 ؟بودند و چگونه به تضعيف دولت پرداختند 

 .دولت را آشکارا خدشه دار کرد زيرا مشروعيت رئيس

 

 

 

  



 درس چهاردهم تسواال

مرداد را برعهده 28کدام دولت  هدايت و رهبری کودتای -1

 داشت؟

 )دولت اياالت متحده آمريکا(

 فرماندهی نظامی کودتا برعهده چه کسی بود؟-2

 )فضل ا...زاهدی(

 علت خروج شاه از ايران پس از عزل دکتر مصدق چه بود؟-3

عزل  مرداد،نصيری که حامل نامه 25در ساعت يک بامداد روز

دکترمصدق بوبه خانه وی رفت،ولی بالفاصله به دستور دکتر 

مصدق بازداشت شد،وشاه باحمايت کودتاگران وبرای در امان 

 ماندن از خطرهای احتمالی ،از ايران خارج شد.

 موضع دکتر مصدق نسبت به فرار شاه چگونه بود؟-4

 دولت دکتر مصدق نسبت به فرار شاه موضع خاصی نشان نداد.

ابر اسناد سازمان سيا،روزولت برای اينکه کودتا را از بن-5

 شکست کامل نجات دهد چه اقدامی انجام دادند؟

آنها بی درنگ تصميم گرفتندافکارعمومی را متقاعد سازند که 

رئيس دولت قانونی زاهدی است ومصدق آنمقام را غصب کرده ودر 

 صددانجام کودتا عليه شاه است.

 مرداد گرديد؟28جه رسيدن کودتا چه عواملی باعث به نتي-6

باتالش کودتا چيان به زودی اوضاع دگرگون شد.بی توجهی دولت 

به کودتای مقدماتی و عدم پيش بينی کودتای بعدی موجب شد 

کودتا چيان بدون برخوردبا مانع جدی وبه سهولت غيرقابل 

 انتظاری حکومت ملی را ساقط کنند.

 مرداد داشت؟28تای سازمان سيا چه نقشی در انجام کود-7

کودتاچيان باهدايت سازمان سيا توانستند بدون کمک نيروهای 

نظامی اصفهان،کرمانشاه وهمدان که بابرنامه ريزی قبلی برای 

حرکت به سوی تهران آماده بودند،با بسيج دستجاتی ازاراذل 

واوباش که باپولهای مراکز اطالعاتی انگلستان وآمريکا 

 شه های خود را عملی کنند.سازماندهی شده بودند،نق

 



 ويژگی مهم طرح براندازی حکومت دکتر مصدق را بنويسيد؟-8

طرح براندازی حکومت دکتر مصدق پيچيده بود اما بسهولت 

وبادکمترين هزينه برای کودتا چيان وپيامدهای سهمگين برای 

 ملت ايران  همراه بود.

 بعد از کودتا چه کسی نخست وزير شد؟-9

 زاهدی()سرلشکر 

تعبير امام خمينی از بازگشت محمدرضا شاه پس ازکودتا چه -10

 بود؟

 محمدرضا شاه رفت ورضا شاه برگشت""

برچه پايه هايی استوار 1320حرکت مردم ايران پس ازشهريور -11

 بود؟

(کوتاه کردن دست 2(جلوگيری ازبازگشت ديکتاتوری پهلوی     1

 استعمار

به نتيجه نهايی 1320شهريور چرا حرکت مردم ايران پس از -12

 نرسيد؟

به دليل دسيسه بيگانگان،اختالفات داخلی و فقدان رهبری 

ملی ودينی به نتيجه نهايی  مقتدر،بصيروجامع ،اين نهضت

 نرسيد

 سواالت درس پانزدهم

بر مملکت حاکم  یتيمرداد( چه وضع ۲۸) یزاهد یپس از کودتا-1

  شد؟

شد فرمانداری نظامی  فضای تيرهای در جامعه ايران حکمفرما

تهران به هر يک بختيار سپرده شد عده ای از مخالفان دستگير 

 ای تبعيد و تيرباران شدندو زندانی و عده

 آمد؟ شيمرداد بر سر دکتر مصدق چه پ ۲۸ یس از کودتاپ-2

آمريکايی که از کمک به دولت دکتر مصدق اجتناب می کرد پس 

در زمينه های نظامی و  از پيروزی کودتا ميان کمک های زيادی

 .اقتصادی به دولت کودتا کرد

 ليتشک یمل یمرداد کدام دوره مجلس شورا ۲۸ یپس از کودتا-3

  برگزار شد؟ يیدوره از انتخابات در چه فضا نياشد؟

 انتصابات دورهی دهم در محيط و هشت و فغان



پس از  رانيو ا سيانگل انيم یاسيروابط مجدد س یبرقرار-4

  مرداد چگونه انجام شد؟ ۲۸ یکودتا

با برقراری مجدد ارتباط ميان دولت کودتا و انگليس در دولت 

ايران و انگليس طی اعالميه ای برقراری روابط سياسی را اعالم 

 .کردند

 یبود و با چه هدف ینفت چه قرارداد وميقرارداد کنسرس-5

 منعقد شد؟

بين قرارداد کنسرسيوم نفت يک قرارداد استعماری بود که 

ايران و چند شرکت نفتی آمريکايی انگليسی و فرانسوی و 

هلندی بسته شد اين قرارداد با هدف بهره برداری از مخازن 

 نفتی ايران توسط حکومت دست نشانده شاه به ايران تحميل شد

  نفت چه بود؟ وميقرارداد کنسرس یها امديپ-6

ثمرات مجددًا نفت ايران را زير سلطه بيگانگان درآورد همه 

مبارزه ملت ايران در جريان ملی شدن صنعت نفت را بر باد 

داد و پرداخت غرامت از سوی ايران به شرکت سابق نفت انگليس 

و ايران بود و حضور فرايند مستکبران آمريکايی در ايران 

 .بود

برکنار شد و به  یريچرا و چگونه از نخست وز یسپهبد زاهد-7

  آمد؟ یاو چه کس یجا

علت استشهاد به حيف و ميل کمک های آمريکايی و بی  زاهدی به

اعتنايی به شاه با کمک انگليسی ها کنار گذاشته شد و حسين 

.عاليی به نخست وزيری رسيد  

در  یرييکار آمدن عال چه تغ یو رو یزاهد یپس از برکنار-8

  قدرت محمد رضا شاه بوجود آمد؟

و معيار قدرت گام مهمی در تحکيم قدرت استبدادی برداشت  هشا

 دولت مشخص او شد

 مانيپ نيبسته شد؟ ا ريبغداد در زمان کدام نخست وز مانيپ-9

  امضا شد؟ يیچه کشورها نيب

در زمان نخست وزيری عال پيمان بغداد به توصيه آمريکا ابتدا 

بين کشورهای ترکيه و عراق امضا شد و سپس پاکستان و ايران 

.نيز به آن اضافه شوند  

  بغداد چه بود؟ مانيانعقاد پهدف از -10

با هدف کامل کردن حلقه محاصره شوروی به بهانه  اين پيمان

 و بر مبنای نظريه  خطر کمونيسم



مورد( ۳چه بود؟ ) رانيا یبغداد برا مانيپ یها امديپ-11  

عضويت ايران در اين پيمان سياست بی طرفی ايران را نقض کرد 

.گسترش يافت ها و نظاميان در ايرانحضور آمريکايی  

 چه بود؟ کايآمر دگاهيساواک از د سيتاس تياهم یجهات اصل-12

همسايگی ايران با شوروی به عنوان رتبه اصلی آمريکا و حفظ 

 و تثبيت نفوذ آمريکا در ايران

  ساواک چگونه بوجود آمد؟-13

آمريکايی ها تصميم گرفتند ايران را به پايگاه اصلی خود در 

بنابراين کمک آمريکايی و تشکيل سازمان منطقه تبديل کنند 

 مخوف ساواک اقدام کردن

  مهم ساواک چه بود؟ یها تيمامور-14

.های مخالف داشتنقش مهمی در شناسايی و سرکوب گروه  

 داشتند؟ یچه نقش گانگانيساواک ب یو اداره  سيدر تاس-15

و انگليس های اطالعاتی آمريکا واک با هدايت و حمايت سرويسسا

سپس با کمک سازمان اطالعاتی اسرائيل به صورت يک تشکيالت و 

.مخوف درآمد  

چه  یو با رهبر یاقبال چه احزاب یرينخست وز یدر دوره -16

  بوجود آمد؟ یکسان

حزب مليون به رهبری نخست وزير و حزب مردم به رهبری اسدهللا 

 علم

 سواالت درس شانزدهم

 سواالت چهار گزینه ای

بامنصوب کردن کدام شخص به نخست وزیری شعارهاي آزادي احزاب وفضاي ۱۳۳۹شاه در شهریور -1

 اصالح اقتصادی را مطرح نمود؟ باز سیایس و

یف امایمی                                      الف(بختیار                      ب(شر

 منوچهراقبالد(                                            ج( زاهدي        

ی شده امریکا در ایران به اجراگذاشته شد؟-2
 باروي کا رآمدن کدام شخص  سیاست هاي پیش بينی

یف امایمی                                     الف(بختیار                       ب(شر

ی                                     ج( عیل منصور          د( عیل امتر



ی از اقدامات کدام نخست وزیر بود؟اجراي قانو -3
 ن اصالحات ارضی

یف امایمی                                                   الف(عیل امینن   ب(رسر

 د( عیل منصور                                                ج(بختیار   

ییح  سواالت تشر

در برابر کشورهای توسعه نیافته جهان سیاست خارجی آمریکا در دوره رباست جمهوری کندی -1

 چگونه بود؟ سوم و خاورمیانه

ی برد ی از انقالب های قهر آمیر ی با هدف پیشگیر این سیاست به عنوان اتحاد  اجرای اصالحات از باال پایتر

فت در کشور هانی که  در معرض خطر کمونیست بودند اجرا یم شد  برای پیشر

 بود؟منظور از انقالب سفید شاه چه -2

ی از خطرکمونیست  ی انقالب سفید به معنی اصالعات اجتایع و اقتصادی برای جلو گیر و همچنتر

س  ی از گسی   فعالیت های مردیم علیه شاه و آمریکا بود جلوگیر

یف امایم به عنوان نخست وزیر با تحت چه شعار هابی انجام شد و چه دولت هابی از -3 انتخاب شر

 نمودند؟ او حمایت

ث هانی مانند ) آزادی احزاب , فضای باز سیایس و اصالحات اقتصادی ب استقبال از سیاسطرح شعار 

 بکار رفت( و انگلیس هم از یشان حمایت نمودهای جدید آمریکا  

وری یم -چرا دولت آمریکا انجام امالعات اجتمایع  - 4  دانست؟اقتصادی در ایران را ضن

هانی از وضعیت فساد حکومت امور خارجه آمریکاء گزارش زیرا کارشناسان مسائل ایران در وزارت-الف

سلسله اصالحات  داد وجود یکشاه و رسکوب مخالفان سیایس رژیم پهلوی تهیه کردند که نشان یم

وری است.   اجتمایع در ايران ضی

مرصف  عالوه بر اين از نظر اقتصادی, صنابع و اقتصاد آمریکا و کشورهای غرنر نیازمند بازارهای-ب

رژیم ارباب و  یدی بود و کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران به علت ساختار اقتصادی مبتنی بر جد

, امکان مرصف تولیدات جدید را نداشتد.   رعین 

 سواالت جاخایل

 انقالب سفید به معنی اصالحات ........... و ............. بود  -1

 اقتصادی -جواب:اجتمایع 



 هدف آمریکا از انجام اصالحات در کشورهای توسعه نیافته .......... بود -2

ن  ی از انقالب قهرآمی   جواب:پیشگی 

ی اقدام عیل امینی در دوران نخست وزیری ........... بود  -3  اولتر

 جواب:مبارزه با فساد اداری 

 .. بود سیاست های آمریکا در دوره نخست وزیری عیل امینی ........ و .......  -4

 اجرای اصالحات -جواب: مبارزه با فساد اداری 

 غلط-سواالت صحیح

ی از انقالب رسخ و کاهش خطر کمونیسم -1 اصالحات اقتصادی و اجتمایع یم توانست ضمن جلوگیر

 صحیحزمینه ایجاد انقالب سفید را فراهم آورد.   

ی از خطر کمونیست بود.   -2  صحیحانقالب سفید شاه به معنی اجتمایع و اقتصادی برای جلوگیر

یف امایم نخست وزیر بود.   -3  غلطاجرای قانون اصالحات ارضی از اقدامات رسر

ی از انقالب سفید بود.  -4 ی با هدف پیشگیر  غلطاجرای اصالحات از باال به پایتر

 درس هفدهم تسواال
سواالت کوتاه پاسخ :                                                 

شاه در په تاريخی به قم رفت؟ و هدفش برای رفتن چه -1

 بود؟ 

شاه به قم رفت تا با  1341در روز چهارم بهمن ماه 

سخنرانی در اين شهر که کانون اصلی مخالفان بود، ثابت 

يکپارچه نيستند. کند علما در مخالفت با اصول شش گانه  

شاه همه پرسی فرمايشی خود را با حضور چه کسانی و در -2

 چه زمانی برپا کرد؟

شاه با اعمال فشار و خشونت، همه پرسی فرمايشی خود را 

برپا کرد و در پی آن رئيس جمهور آمريکا  1341بهمن  6در 

 و ملکه انگليس اين رفراندوم را به شاه تبريک گفتند.

انه ای علی امينی را برکنار کرد و به شاه به چه به-3

 جای او چه کسی را به مقام نخست وزيری منصوب کرد؟



شاه علی امينی را به بهانه اختالف بر سر  1341تير ماه 

بودجه نظامی برکنار کرد و اسد هللا علم را که يکی از 

 نزديکان او بود، به نخست وزيری منصوب کرد.

ايالتی و واليتی در چه قانون تصويب نامه انجمن های -4

 تاريخی تغيير کرد و اساس آن چه بود؟

توسط هيئت دولت تغيير کرد  1341اين قانون در مهر ماه 

که بر اساس آن، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجيد 

 از شرايط انتخاب شوندگان حذف شد.  

 سواالت صحيح و غلط :

آيت هللا بروجردی مرجع بزرگ تقليد شيعيان جهان در فروردين -1

غلطصحيح            از دنيا رفت.   1340ماه   

تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی مقدمه اجرای حرکتی -2

در جهت خواست آمريکايی ها برای بيشتر کردن نفوذ شوروی در 

نام « ب سفيدانقال»ايران بود که بعدها از سوی شاه و دربار 

غلط    گرفت.   صحيح           

آيت هللا روح هللا کمالوند به نمايندگی از سوی مراجع و علماء -3

غلط         صحيح   به ديدار شاه رفت.      

هماهنگ بودن علماء که به نهضت دو ماهه روحانيون شهرت -4

دارد، اولين پيروزی سياسی ملت ايران به رهبری امام خمينی 

غلط         صحيح     مرداد بود؟    28از کودتای بعد   

 سواالت جا خالی :

شاه در اثر فشار آمريکا، خود به ميدان آمد و اعالم کرد -1

را به نظر .......... به اصطالح .........قصد دارد اصول

انقالب سفيد -شش گانه خواهی بگذارد.  

ايران  هماهنگ بودن غلماء که در اولين پيروزی سياسی ملت-2

مرداد ............  28مام خمينی بعد از کودتای به رهبری ا

شهرت يافت. .........  

 به نهضت دو ماهه روحانيون



 با شکست مواجه شد. .............شاه در اجرای سياست-3

 اسالم زدايی

ه و حضور استقبال از شا..............علمای قم به رهبری -4

امام خمينی ريم کردتد.در مراسم را تح  

 سواالت چهار گزينه ای :

تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی مقدمه -1

در جهت خواست آمريکايی ها برای  .......................

 جلوگيری از نفوذ شوروی در ايران بود. 

         ب(اجرای حرکتی  الف(حمله حرکتی                 

د( اعتراض علماءکا و صهيونيسم      ج(دخالت آمري  

کدام روحانی قصد داشت با دور انديشی از فرصت به وجود -2

آمده مبارزه ی دامنه داری را برای سرنگونی رژيم وابسته 

شاه و قطع سلطه آمريکا و اسرائيل و تشکيل حکومت مستقل و 

 مردمی پايه ريزی کند؟

       هللا خمينی  ب(آيتالف(آيت هللا بروجردی              

د(آيت هللا گلپايگانی     ج( آيت هللا کمالوند            

شاه تصميم گرفت تا قانون انتخابات انجمن های ايالتی و -3

تغيير دهد. .................. واليتی را در غياب  

ب(مجلس شورای اسالمی                   الف(مجلس خبرگان     

ندگاند(مجلس نماي              ج(مجلس شورای ملی   

با صدور اطالعيه ای ......... ..دانشجويان دانشگاه -4

 اقدامات ضد اسالمی و غير قانونی رژيم را محکوم کردند.

د(تبريز ج(تهران       م           ب(مشهد    الف(ق  

 

 

 



 سواالت تشريحی

علت و نتيجه مخالفت امام خمينی و علماء با تصويب نامه -1

؟را توضيح دهيدانجمن های ايالتی و واليتی   

چند روز بعد، دولت علم تصويب نامه لغو شده انجمن های 

ون انتخابات به ايالتی و واليتی را به صورت ماده اصالحی قان

مورد اجرا گذاشت و اين کار مورد اعتراض امام خمينی واقع 

 شد و آن را از نظر قانون اساسی و شرع بی اعتبار دانست.

کار آمد؟ و عالوه بر آن شاه چه  اسد هللا علم چگونه بر سر-2

 تصميمی گرفت؟

شاه علی امينی را به بهانه اختالف بر سر  1341در تير ماه 

بودجه نظامی برکنار کرد و اسد هللا علم را که يکی از نزديکان 

او بود، به نخست وزيری منصوب کرد او همچنين تصميم گرفت که 

ا در غياب مجلس قانون انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی ر

 شورای ملی تغيير دهد.

اعتراض امام خمينی در تصويب نامه انجمن های ايالتی و -3

؟واليتی را توضيح دهيد  

اين تصويب نامه، اعتراض علماء و مردم مسلمان ايران را بر 

انگيخت، امام خمينی علمای طراز اول قم را به نشست ها و 

مه فراخواند. وی با گفتگو های متعدد برای لغو اين تصويب نا

تشريح نقشه های استعمار و توطئه های آنها مسئوليت علماء 

را در قبال صيانت از اسالم و استقالل کشور ياد آور شد و 

مقرر شد با ارسال تلگرام هايی به شاه لغو فوری تصويب نامه 

 مذکور درخواست شود.

رژيم برای کنترل اوضاع تهران چه کارهايی انجام داد؟-4  

يم برای کنترل اوضاع، تهران را به اشغال نظامی در آورد رژ

و به سرکوب مردم و هجوم به دانشگاه تهران پرداخت و تعدادی 

 از روحانيئن را دستگير و روانه زندان کرد.

 

 



درس هجدهم تسواال  

به فيضيه قم حمله 1342.چرا و چگونه ماموران رژيم در فروردين 1

 کردند؟

 استيدر اعتراض به س ،یني، امام خم1342شدن نوروز  کيبا نزد

مراجع و علما  گريکرد؛ د یعموم یاعالم عزا ،یپهلو ميرژ یها

 یبرگزار انيماه، در جر نيکردند. دوم فرورد یروياز او پ ز،ين

شهادت حضرت امام صادق  یعزادار1 ینظام ريمراسم ، در لباس غ

قم  يه به مدرسه فيض« شاه» یساواک و کماندوها یروهاي)ع(، ن

 ايرا به شهادت رساندند و  انياز روحان یحمله کردند و عده ا

حجره ها را شکستند و قرآن ها و  یدرهاانان کردند.   یزخم

به مجروحان  ی. حتختندير رونيکتاب ها را پاره کردند و به ب

حمله بردند و آن  زيقم ن مارستانيماجرا در ب نيا بستری شده 

 .کردند ريدستگ مارستان،يها را در ب

  ؟.هدف رژيم از حمله به فيضه قم چه بود2

 .ارعاب و وحشت بود جاديا

  ؟.همزمان با فيضه قم در کدام شهر اين فاجعه تکرارشد3

حمله شد و  زين زيتبرهمزمان با اين فاجعه به مدرسه طلبيه 

 شدند .  ديحادثه مجروح و شه نيچند تن در ا

گيری امام چه واکنشی .دانشجويان دانشگاه تهران پس از دست4

 نشان دادند؟

 ینيامام خم یريخبر دستگ دنيبا شن دانشگاه تهران انيدانشجو

 کتاتوريکردند و با شعار مرگ بر د ليبالفاصله کالس ها را تعط

مواجه  یمانتظا یروهايشدند که با ن ینيامام خم یخواستار آزاد

  دشدن



 ؟خرداد شد  15.چه عواملی سبب سرکوب قيام 5

به  –اعالم حکومت نظامی  –دستور قتل عام مردم از سوی علم 

تظاهرات  ینبود برنامه براپرواز در امدن هواپيماهای نظامی و 

ی مردم  باعث شد که دولت امکان و خود جوش بودن حرکت  اعتراض

  سرکوب تظاهرکنندگان را بيابد.

 ؟خرداد چه کسانی بودند15.رهبران تظاهرات جنوب تهران  در 6

 يیرضا ليو حاج اسماع يیحاج رضا بيط

 ؟خرداد را بنويسيد 15.چهار مورد از دستاوردهای قيام 7

در جامعه کاشته  یاله فيتکل کيبذر فرهنگ مبارزه به عنوان  

  تيو روحان هيعلم یحوزه ها انيدر م یاسيرشد س شيافزا .شد

به  انيتر روشنفکران و دانشگاه شيب شگراي و ٔ  مشعل مبارزات 

 یبود و در جهان یاسيبه   عنوان برافروزنده س یاسالم یارزش ها

 يیخود را در رها يیکارآ یشرق سميو مارکس یغرب سميبراليکه ل

استبداد و استعمار از دست داده بودند،  ستم و تحت  یکشورها

به  نيخرداد هم چن 51 اميق ظهور کرد. استيو س نيد یوستگيپ

شاه از  مينشان داد که رژ ینيرديو غ ینيمبارز د یها انيجر

است  رياصالح ناپذ یو در چارچوب قانون اساس زيمسالمت آم قيطر

راهی به جز مبارزه و وابسته   یمبارزه با نظام استبداد یو برا

 .مستمر وجود ندارد

.پس از برکناری علم و به روی کار امدن  حسنعلی منصور چه 8

 ؟م به وجود امدتغيير محسوسی در سياست های خارجی  رژي

 یکار آمدن حسنعل یو رو یرينخست وزاز  با برکناری اسدهللا علم 

قدرت را به دست گرفتند.  استمداران،يس از یديمنصور، نسل جد



از انگلستان، موافق و همسو  شيخود، ب انينيشيآن ها برخالف پ

  د.بودن کايآمر یها استيبا س

  ؟دربرداشتبرای امريکايون جه امتيازاتی را .اليحه کاپيتوالس9

 ستيوام دو یها اعطا يیکايآمر حه،يال نيا بيبه دنبال تصو

 .رساندند بياسلحه به تصو ديخر یرا برا رانيبه ا یدالر ونيليم

.عاقبت حسنعلی منصور چه شد و پس از وی چه کسی روی کار 10

  ؟امد

مؤتلفه  یها ئتهي  ،يیبه نام محمد  بخارا یاسالم  یاز اعضا یکي

د . َپس از به کشور،ترور کر انتيمنصور را به جرم خ  یحسنعل

 وی اميرعباس هويدا به نخست وزيری رسيد.

درس نوزدهم تسواال   

 شاه محّمدرضا ديکتاتوری و استبداد اوج وزيری چه کسی نخست دوران-1

  است؟ ايران در

 امير عباس هويدا.

 هويدا تشکيل داد؟شاه کدام حزب را در دوران نخست وزيری -2

 حزب رستاخيز.

 عملکرد حزب رستاخيز چگونه بود؟ -3

 فعاليت ساواک ذيل در جديد امنيتی سازمان يک مثابه به رستاخيز حزب

 تمام عملکرد حزبی، ظاهر به های فعاليت بر عالوه که آغاز کرد را خود

 را آن گزارش و کرده را رصد رژيم سياست در فعال های بخش و ها گروه

 به معترضان که است اين بر رستاخيز حزب بنای .نمود می منتقل شاه به

 را يکی شدن، محو يا تبعيد زندان، بين بايد ايران، در شاه برنامه

 .کنند انتخاب

 چه 1356 تا ۱۳٤۲ فاصله سال های در پهلوی رژيم فرهنگی های برنامه-4

 ؟ کرد می تعقيب را اهدافی

 .غربی ترويج فرهنگ و ملی و دينی ارزش های تضعيف قصد به

 چه ساله 2500 های جشن برگزاری از شاه محّمدرضا های انگيزه و اهداف-5

 بود؟ 

 مقبوليت فاقد جهان مطرح های شخصيت بسياری از با مقايسه در او

 شخصيت و برآمد حکومت درصدد کاذب، اعتبار کسب برای و بود مردمی



 طريق اين از و زند پيوند هخامنشی بزرگ پادشاه به  کوروش، را خود

 .کند کسب و مشروعيتی محبوبيت

 ۱۳٤۲ پهلوی بين سال های رژيم امنيتی نيروهای و ساواک عملکرد-6

 بود؟  چگونه 1356 تا

را  مخالفان سرکوب و منتقدان بر فشار سياست اين فاصله در شاه حکومت

 با مقابله برای ژاندارمری و ساواک، شهربانی نيروهای بخشيد. شدت

 سرکوبگر، نيروهای ميان در هماهنگی مطلوب برای شدند؛ بسيج مردم

 ممنوع تبعيد و حبس، دستگيری، شکل گرفت. ضدخرابکاری مشترک کميته

و  منتقدان برابر در امنيتی نيروهای اقدام کمترين کردن، المنبر

 .بود مخالفان

 تحت  1356 تا ۱۳٤۳فاصله ی سال های  در پهلوی حکومت سياست خارجی-7

 تأثير چه عواملی بود؟ 

 آمريکا به خصوص جهان و بزرگ قدرت های اغراض و تأثير منافع تحت

 .داشت قرار

محمد رضا شاه پهلوي قدرتش را بر چه پايه هايي استوار ساخته -8

 1 بود؟

 ارتش. -3دربار  -2ديوان ساالري دولتي -

 بود؟نتيجه افزايش سرسام آور بودجه نظا مي در زمان شاه چه -9

اين افزايش بربخش هاي عمراني و اقتصادي و كشاورزي تاثيرسويي 

 داشت و اقتصاد ايران به سمت وابستگي پيش رفت.

چرا  فرايند  وابستگی ايران به خارج در دوره پهلوی به سود -10

  آمريکا بود؟

 از پيش که شد می کاالهايی واردات صرف نفت، از درآمد حاصل زيرا

 گران صنعت و کشاورزان اصطالح سفيد، به انقالب و آمريکايی اصالحات

 مبدأ به ديگر بار نفتی، دالرهای بنابراين کردند؛ می توليد ايرانی

 .گشت می باز آمريکا ويژه به غربی، کشورهای يعنی اوليه ی خود

 ترکيه از 1344 مهرماه 13 تاريخ را در  خمينی چرا رژيم شاه امام-11

  کرد؟ تبعيد اشرف نجف به

 دور از ايران را نهضت رهبری خواست می خمينی امام تبعيد با شاه

 .کند خاموش ايران در را بيداری های شعله تا سازد

را  تبعيد دوران در خمينی امام فرهنگی و سياسی های فّعاليت-12

 بنويسيد؟

تحليل هاي  روشنگرانه درباره مسائل ايران و حوادث -1

سلطه  خطر همواره -2خاورميانه به ويژه ی جنگ اعراب و اسرائيل 

 ناشی سياسی و فرهنگی پيامدهای و بر ايران جانبه ی آمريکا همه ی

 و روحانيون ميان کوشيد خمينی امام-3می کرد  آن را گوشزد از



 تبيين ضمن -4کند  ايجاد وحدت شاه عليه مبارزه در دانشگاهيان

 ماهيت پايه ی بر اسالمی حکومت تشکيل ضرورت اسالمی به حکومت نظريه ی

 جدايی انديشه ی-5ورزيدند  اهتمام مبين اسالم دين اجتماعی و سياسی

 ترويج و تبليغ پهلوی رژيم توسط ساليان طوالنی که را سياست از دين

 )دو مورد کافی است( کرد. کمرنگ شد، می

خواهان چه آرمان  1350و  1340جنبش هاي دانشجويي در دهه هاي -13

  هايي بودند؟

 پيشرفت كشور.   -4استقالل -3آزادي -2عدالت اجتماعي-1

  محور فعاليت انجمن هاي اسالمي دانشجويان چه بود؟-14

مقابله با  افكار ماركسيستي و الحادي  -2فعاليت ها ي فرهنگي -1

 جدايي دين از سياست. مخالفت با انديشه ی -3

  چه پيامدی داشت؟ غرب، فرهنگ به محّمدرضاشاه گرايش-15

 پديده ی ازخود بيگانگی ايجاد و اسالمی( و مّلی)ايرانی هويت تضعيف

 جامعه. در فرهنگی

  را نام ببريد؟ 42خرداد15فعاالن فرهنگي پس از-16

آيت  عالمه طباطبايي، شهيد مطهري،دكتر بهشتي،آيت هللا خامنه اي،

هللا طالقاني، آيت هللا هاشمي رفسنجاني، آيت هللا مكارم شيرازي، 

دكترباهنر، مهندس بازرگان، جالل آل احمد، دكترشريعتي، 

  )چهار مورد کافی است(دكترمفتح و عالمه جعفري

هدف فعاالن فرهنگي )انديشمندان وروشنفكران دانشگاهي و -17

 چه بود؟  42حوزوي(پس ازخرداد 

 ت ديني و بازگشت به خويشتن. احياي هوي

مخالفان حكومت پهلوي را چه گروه هايي تشكيل مي دادند و -18

  شيوه ی مبارزه ی آن ها چگونه بود؟

: مسلمانان انقالبي: بهترين راه مبارزه با شاه را گروه اول

افزايش آگاهي عمومي و بسيج همگا ني مردم  براي مبا رزه فرا 

: چپ گرايان: اصلي ترين روش مبارزه ی آن ها گروه دومگيربود. 

: ملي گروه سومتعليم چريك و جنگ چريكي عليه نظا م شا ه بود. 

گرايان: كه اغلب آنها معتقد بود ند رژيم پهلوي قا بل تغيير 

نيست و بايد ا صل سلطنت را پذ يرفت ولي براي كاهش خودكامگي 

 شا ه تالش كرد. 

درس بيستم تسواال  

 .خالي رو پر کنيدجاهاي 

 .ايران راجزيره ثبات خواند................................... 1356 در دي ماه:الف

 (کارتررئيس جمهور آمريکا)



 .حکومت نظامي اعالم شد ...............................و ............................در شهرهاي 1357درسال:ب

 (اصفهان و شهررضا)

 .زير پاسخ کوتاه دهيدبه سواالت 

 به چه دليلي بود؟1356قيام مردم قم و و تبريز در زمستان :الف

 (به دليل انتشار مقاله اهانت آميز به امام خميني تحت عنوان ايران و استعمار سرخ و سياه)

 پس از آموزگار چه کسي د با چه شعاري به نخست وزيري رسيد؟:ب

 (آتشي ملي_جعفر شريف امامي)

 کامل دهيدپاسخ 

 ش آمريکا چه بود؟1355شعار کارتررئيس جمهورآمريکا در انتخابات آذرماه:الف

 (فضاي باز سياسي_حقوق بشر)

 چه تغييرات و تحوالتي در ايران انجام داد؟1356شاه براي حقوق بشر کارتردرسال :ب

اميرعباس هويدا را برکنار 1356اعالم کرد که در کشور فضاي باز سياستي ايجاد خواهد کرد ،در مرداد)

 (و جمشيد آموزگار را به نخست وزيري منصوب کرد

 اقدامات آموزگار بعداز منصوب شدن به نخست وزيري چه بود؟:پ

محاکمه هايي که در آنهامحکومان اغلب به تيرباران و زندان هاي طوالني محکم مي شدند بعد از آن علني )

کميسيون شاهنشاهي براي مبارزه با فساد در دستگاه هاي دولتي اقرار همچنين با اعالم تشکيل .خواهد شد

 (کرد

 برگزاري مجالس ختم سيد مصطفي خميني چه پيامدي را به دنبال داشت؟:ت

با وجود ممنوعيت شديد نام بردن از آيت هللا خميني اين .سخنراني هاي تندي عليه شاه صورت گرفت)

 (ترده اي نام امام خميني بر سر زبان ها بيفتدحادثه باعث شد تا بار ديگر به طور گس

چه واکنش هديي در جامعه ايجاد 1356اطالعات در هفدهم دي /انتشار مقاله توهين آميز روزنامه:ث

 کرد؟

در چهلم بزرگ داشت کشته شدگان قم مردم تبريز قيام نمودند و در چهلم کشته _قيام مردم قم وتبريز )

 (ديگر شهرستان ها به قيام عليه شاه برخواستند_قيام کردندشدگان مردم تبريز و مردم يزد 

 سواالت درس بيست و يکم

 از عراق اخراج شد؟ ینيچرا امام خم-1

 یتوافق محرمانه با شاه و هماهنگ کي یعراق در پ ميرژ رانيدر ا یبا روز افزون شدن تظاهرات مردم

 از آن کشور کرد ینياقدام به اخراج امام خم کايبا آمر



در فرانسه چه بود؟ ینياز اقامت امام خم کايتصور شاه و آمر -2  

انقالب خواهد شد انياز جر یو يیسبب جدا رانياز ا ینيبود که دور شدن امام خم نيا  

آرامش مردم چه  یو برقرار یتيکاهش نارضا یبرا یريبعد نخست وز یاقدام ارتشبد ازهار نيولا-3

 بود؟

سابق  سيير یرياسبق و ارتشبد نص رينخست وز دايعباس هو ريام رينظ یپهلو مياز سران بدنام رژ یجمع

کارانه است بيو فر یاقدامات ظاهر نيبه مردم هشدار داد ا ینيکرد اما امام خم ريساواک را دستگ  

قرائت شد؟ یتوسط چه کس ۱۳۵۷ یتظاهرات عاشورا یقطعنامه  -4  

یهللا بهشت تيتوسط آ  

توجه شده بود؟ یبه چه نکات ۱۳۵۷ یعاشورا یر قطعنامه د -5  

و  یاسالم یجمهور ليبه کشور و تشک ینيبازگشت امام خم ،ینظام سلطنت یمجدد بر سرنگون یديتاک

به مردم بود وستنيپ یدعوت از ارتش برا نيهمچن  

چه بود؟ رانيبه ا زرياعزام ژنرال ها ليلد -6  

بر حفظ  کايآمر یماندن شاه در کشور و اهتمام عمده  یباق یبرا زهايراه ها و دست آو یبا بسته شدن همه 

 ساختار ارتش

د؟يسيرا بنو رانيبه ا تيدر مأمور زريژنرال ها فيظاو-7  

 هيعل ینظام یو در صورت لزوم انجام کودتا ارياز دولت بخت تيحما یبا سران ارتش برا یهماهنگ

کايمورد نظر آمر یانقالب و حفظ مراکز راهبرد  

چه بود؟ یانقالب اسالم یشورا فيظاو-8  

قانون  بيتصو یانتقال قدرت و فراهم کردن مقدمه ها یدولت موقت، نحوه  ليتشک یچگونگ یبررس

ديجد یاساس  

شد؟ ليولت موقت چگونه تشکد-9  

دولت موقت انتخاب شد و خبر آن  ريبازرگان به عنوان نخست وز یانقالب مهندس مهد یشورا شنهاديبا پ

ديبهمن ماه رسما با اطالع مردم رس ۱۶در   

 سواالت در بيست و دوم

 درستی و نادرستی عبارات زير را مشخص کنيد

به عنوان روز جمهوری اسالمی ايران تعيين  1357فروردين  10الف( 

 نادرست گرديده است.     

ب( اولين نخست وزير ايران، پس از پيروزی انقالب اسالمی، مهندس 

 درستبازرگان بود.      



ج( در رأس کشورهای بلوک شرق، آمريکا و در رأس کشورهای بلوک 

 نادرستغرب، شوروی سابق بود.    

د( مهندس بازرگان به دليل مالقات محرمانه با کارتر، مشاور 

 درست ی استعفا داد.     امنيت ملی آمريکا از نخست وزير

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بگذاريد
 الف( ريشه حزب دمکرات کردستان، به عنوان مهم ترين جريان

 ............................. برمی گردد.سياسی، به ....

 1320جريان های مارکسيستی دهه 

ب( مرجع رسمی برای تشخيص عدم مغايرت و تعارض مصوبات مجلس 

..................... است.    احکام اسالم،شورای اسالمی با 

 شورای نگهبان

ج( يکی از احزاب مهم که در آغاز پيروزی انقالب اسالمی در 

 ..................... بود. وجود آمد، حزب  خوزستان به

 حزب خلق عرب

ای های منطقه........... بارزترين نمونه آشوب..غائله .د( 

ی بخشی از کشور ما بود.       توسط عوامل استکبار، به منظور تجزيه

 کردستان

 

 گزينه ی صحيح را انتخاب کنيد

 چه عواملی موجب استعفای مهندس بازرگان از نخست وزيری شد؟ -1

 ب( ورود شاه به آمريکا                        گرايانه الف(تفکرات غرب

)کارتر(        نه او با مشاور امنيت ملی آمريکاج( مالقات محرما

 د( موارد ب و ج

وزير بعد از پيروزی انقالب اسالمی چه کسی بعنوان اولين نخست -2

 کشور از سوی امام خمينی منصوب گرديد؟

 ب( مهندس بازرگان         ای الف( آيت اله خامنه

 د( محمدجواد باهنر        ج( محمد علی رجايی 

چند درصد مردم ايران با برگزاری همه پرسی به جمهوری  -3

 اسالمی ايران رأی دادند؟

 درصد                  8/92ب(   درصد             100الف( 

 درصد 2/85د(                درصد 2/98ج( 

قالب اسالمی، به چه نخستين مراجعه به آرای عمومی پس از ان-4

 منظور صورت گرفت؟

 ب( انتخاب شورای نگهبان        الف( انتخاب اولين نخست وزير

 د( رأی به قانون اساسی ج( تعيين نوع حکومت مورد عالقه مردم



های فدايی خلق در آغاز انقالب اسالمی، طرفدار کدام کشور چريک-5

 بودند؟

 ب( ايران                                الف( آمريکا

 د( انگليس                  ج( شوروی

 اعضای مجلس خبرگان از طرف چه نهادی انتخاب می شوند؟ -6

                       ب( مردمالف( رهبر                    

 د( رئيس قوه قضاييهج( رياست جمهوری              

 

 دهيد پاسخ کوتاه

فرمان تشکيل مجلس خبرگان از طرف چه کسی صادر شد و متشکل -1

 نماينده 72 -امام خمينیاز چند نماينده بود؟ 

امام خمينی )ره( در آغاز تشکيل مجلس خبرگان، اصول مربوط  -2

 به واليت فقيه را به چه نام خواندند؟

 ضد ديکتاتوری و مخالف استبداد

 

 پاسخ کامل دهيد

)ره( در آغاز انقالب اسالمی، فعاليت حزب چرا امام خمينی  -1

؟ خلق مسلمان آذربايجان را بر ضد اسالم و حکومت اسالمی بر شمرد

چون اين گروهک تالش های علمای بزرگ تبريز از جمله شهيد آيت 

هللا مدنی را برای حفظ آرامش ناديده گرفت و به آشوب و اغتشاش 

 ادامه داد.

يک مرجع رسمی در جمهوری اسالمی وظيفه شورای نگهبان به عنوان -2

مرجع رسمی برای تشخيص عدم مغايرت و تعارض مصوبات مجلس  چيست؟

 شورای اسالمی با احکام اسالم است.

چهار مورد از مهمترين توطئه های آمريکا در آغاز پيروزی -3

 -ايجاد گروه های سياسی مختلف انقالب اسالمی را نام ببريد؟

 -حمايت از ساواکی ها -ندان دينیتضعيف، حذف و ترور انديشم

 حمله نظامی به طبس

امام خمينی )ره(، در حکم خود چه وظايفی را برای دولت موقت -4

اجرای رفراندوم  -اداره امور مملکتمهندس بازرگان تعيين کرد؟ 

 -تشکيل مجلس منتخبان مردم -درباره تعيين نظام سياسی کشور

 برگزاری انتخابات مجلس نمايندگان ملت

های تروريستی ضد انقالب را در آغاز پيروزی انقالب اهداف گروه-5

مسلح کردن  -تغيير در ترکيب شورای انقالباسالمی بنويسيد؟ 

 گروهک ها و انحالل ارتش

 



 

 های ضد انقالبی چه بود؟ وجوه مشترک عمده تمامی گروهک-6

هر کدام به يک يا چند -2 اغلب ماهيت چپ و مارکسيستی داشتند-1

 قدرت خارجی وابسته بودند.

 

 سواالت درس بيست و سوم

  اولين رييس جمهور ايران که بود؟ و چگونه انتخاب شد؟-1

در اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ابوالحسن بنی صدر با 

بيش از ده ميليون و پانصد هزار رای به عنوان اولين رئيس 

 .جمهور ايران انتخاب شد

جمهوری بنی صدر دسته بندی احزاب و گروه در دوره ی رياست -2

  ها چگونه بود؟

انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار شد و حزب جمهوری اسالمی 

و نيروهای طرفدار امام و انقالب اسالمی توانستند اکثريت 

 .قاطع کسی های مجلس را به دست آورند

در دوره ی رياست جمهوری بنی صدر چه اختالفاتی بين - 3

 ی اصولگرا و جريان ليبرال و نيرو های چپ بروز کرد؟نيروها

ريشه اصلی اختالفها همان مسائلی بود که نيروهای اصولگرا و 

انقالبی ليبرال ها داشتند بنابراين رفته رفته جريان های 

 سياسی به دو جناح کلی تقسيم شدند.

 انقالب فرهنگی در چه شرايطی و باچه هدفی انجام شد؟- 4

پاکسازی گروه هايی که در مراکز دانشگاهی نفوذ کرده بودند 

و همچنين ايجاد پول فرمول در درس های آموزش عالی با عنوان 

 شودانقالب فرهنگی شناخته می

  بنی صدر چگونه از رياست جمهوری عزل شد؟- 5

به دليل کجروی و احساس مسئوليت کردن بنی صدر در شرايط 

کشور مجلس شورای اسالمی به عدم صالحيت حساس و خط به  خطير 

 بنی صدر برای ادامه مسئوليت رياست جمهوری رای داد.

در مرحله ی اول ترور های فيزيکی کداميک از شخصيت های - 6

  طراز اول کشور ترور شدند و توسط چه گروهی؟

اين ترور ها توسط گروهک فرقان صورت گرفت و اشخاصی چون 

 عراقی ترور شوند. مرتضی مطهری و حاج مهدی

  چه اتفاقی افتاد؟ ۶۰هفت تير سال  -7



  در تصميم تير ماه بر اثر انفجار بمب در محل دفتر حزب 

نفر از نمايندگان مجلس از وزيران  ۷۰جمهوری اسالمی بيش از 

 و دولتمردان انقالبی به شهادت رسيدند.

  چه اتفاقی افتاد؟ ۶۰شهرويور سال  ۸ -8

آقايان رجايی و دکتر باهنر رئيس  ۱۳۶۰در هشتم شهريور 

 جمهور و نخست وزير به شهادت رسيدند

دشمنان انقالب اسالمی برای سقوط انقالب دست به چه اقدام - 9

  هايی زدند؟

های ضد انقالب و به وجود آوردن آشوب ويت و تشويق گروهکتق

 قومیهای استانی در قالب حرکتهای 

 بود و چرا ناکام ماند؟ علت حمله نظامی به ايران چه -10

زمامداران آمريکا پس از تسخير سفارت اين کشور در تهران 

برای رهايی از اين بحران و نمايش اقتدار خود تصميم به 

 حمله ايران گرفتند که ناکام ماند.

 سواالت درس بيست و چهارم

 سواالت پاسخ کوتاه

   ؟تاری    خ جنگ تحمییل را بنویسید -1

 ۱۳۵۹شهریور   ۳۱

 سابقه دشمنی عراق با ایران به چه زمانی بر یم گردد؟ -2

 قصد ترصف ایران را داشت
ن
 که دولت عثماب

ن
 به دوران صفویان زماب

فت هانی در خاک ایران شد؟ -3  چرا در ابتدای جنگ تحمییل ارتش صدام به پیشر

 ایران هنوز آماده جنگ نداشت و ارتش منسجم نبود 

وزی های نی در نی ایران در جبهه جنگ چه بود؟ -4  نتیجه پیر

 تقویت وحدت میل آزادی خرمشهر و شکسته شدن محاضه آبادان 

 غلط-سواالت صحیح

 غلط سازمان ملل را پذیرفت.    ۱۳۸ایران قطعنامه  ۱۳۶۷در شهریور ماه -1

ارتش عراق استان های کرمانشاه ایالم کردستان را به ترصف و شهرهای خرمشهر آبادان را محاضه کرد. -2



 صحیح

ت آیت هللا خامنه ای رئیس جمهوری اسالیم شد.   -3  صحیح پس از رحلت امام خمینی حرصی

 ها را به عقب راند -4
 
وزی های نی در نی عراق وهای ایرانی پس از پیر  که نیر

ندای صلح خوایه  صدام زمانی

 صحیح  .  داد 

 سواالت جاخایل

 تاری    خ آغاز جنگ تحمییل ........ است. -1

 ۱۳۵۹شهریور   ۳۱جواب: 

وزی های نی در نی ایرانیان در جبهه جنگ منجر .............. . -2  شد. پیر

 جواب: تقویت وحدت میل در کشور

فت هانی در خاک ایران شد. -3  چون ایران .......... و ............ ارتش صدام به پیشر

 جنگ نداشت
ی

 جواب:هنوز آمادگ

 ........... رئیس جهمور عراق ادعا کرد خرمشهر قسمن  از خاک عراق است.  ۱۳۳۸در سال  -4

 جواب: عبدالکریم قاسم

     سواالت چهار گزینه ای

ی بار کدام خواسته ی ایران را در قطعنامه سازمان ملل متحد -1  مورد توجه قرار داد؟ ۵۹۸برای نخستتر

ی الملیل   ی متجاوز  الف(عقب نشینی به مرزهای بتر  پس از آتش بس   ب(تعیتر

ی غرامت برای عراق    د(الف و ب                                           ج(تعیتر

  در چه تاریخی رحلت نمودند؟امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسالیم-2

      ۶۸خرداد  ۱۴ب(                                                        ۶۸خرداد  ۱۳الف(

      ۶۸خرداد  ۱۳د(                                                           ۶۷خرداد  ۱۳ج(

 ست؟تاری    خ جنگ تحمییل ایران و عراق در چه تاریخی ا -3

 خرداد        ۱۳ب(                                                 ۱۳۵۹شهریور  ۱۳الف(



 ۱۳۶۷خرداد  ۱۴د(                                                   ۱۳۵۹شهریور  ۳۰ج(

 سازمان ملل را پذیرفت.  ۱۳۸۰ایران در ...........  قطعنامه  -4

ماه               ۱۳۶۷ب(مرداد                                                         ۱۳۶۷الف(تیر

 ۱۳۶۷د(خرداد                                                         ۱۳۶۷ج( شهریور 

 

 سواالت درس بيست و پنجم
  ؟.هدف اصلی و عمده  انقالب اسالمی چه بود 1

 یجمهور»و  «یآزاد»، «استقالل»انقالب و عمده  یاصل یهدف ها

شعار دوران مبارزه، توسط  نيتر یبود که به عنوان محور «یاسالم

 .شد یمردم مطرح م یونيليم یتوده ها

  ؟.نخستين ارمان انقالب اسالمی چه بود 2

 استقالل

  ؟.ابعاد استقالل را نام ببريد 3

 استقالل اقتصادی–استقالل سياسی  –استقالل فکری 

 استقالل فکری به چه معنا است ؟. 4

شود که مردم باور  یحاصل م یدر هر کشور زمان یاستقالل فکر

با  زيندارند و آن ها ن یذات یبر آنان برتر گانگانيکنند، ب

و  ینوآور شرفت،يپ ،یتوانند به سازندگ یهمت و پشتکار خود م

 ران،يملت ا یو فرهنگ یبرسند. شرط تحقق استقالل فکر یتعال

در آنان، و بازگشت  یو اعتقاد یا شهياند قيعمتحول  ینوع جاديا

 است. رانياسالم و ا یبه فرهنگ غن

  .استقالل سياسی را توضيح دهيد ؟5



مهم برخوردار  اريبس یگاهيهر کشور که از جا یاسياستقالل س

مسئوالن و سران کشور، در  ران،ياست که مد یمعن نياست، به ا

 گانگانبي دستور تابعٔ  کشور، یبرنامه ها یو اجرا یخط مش نييتع

 .آن ها نباشند  هو مداخل

  ؟ استقالل اقتصادی چيست.6

است.  یدر ابعاد گوناگون اقتصاد ینداشتن وابستگ یبه معنا

 یازهاين نيتأم یرسد که برا یم یبه استقالل اقتصاد یکشور

است  یهيوابسته نباشد. البته بد گرانيجامعه اش، به د یاساس

کشورها  ريسا یگوناگون، به محصول ها یها نهيکه هر کشور، در زم

فقدان  یکشورها، به معن انيم یاقتصاد  نيبنابرادارد.  ازين

 .ستين یاستقالل اقتصاد

  .مفهوم مطلق ازادی را بيان کنيد ؟7

کننده  یبه مفهوم مطلق آن، نف یکه آزاد ستين حيبه توض ازين

و خود است؛  گرانيد یو اجتماعبرخی ازادای های اصيل فردی 

و بند و انجام اعمال خودسرانه،  دياز هر گونه ق يیرها رايز

و بازداشتن انسان  گرانيد یجز سلب آزاد یا جهيهرگز با ، نت

و کمال  یو عمال تعال  ستيبه ً منطق و عقل سازگار ن دنياز رس

 .اردند

  ؟.مردم ساالری دينی به چه معناست 8

 «یاسالم یجمهور» ران،يانقالب مردم ا یمهم آرمان یاز رکن ها یکي

شده است.  ليتشک «یاسالم»و  «یجمهور»  یاسالم یاست. جمهور

به  ،«یندي واژه دو از یمردم ساالر»حکومت  اي یاسالم یجمهور

 است یاسالم متک یمتعال یقانون ها تيمردم و حاکم یآرا

 سياسی انقالب اسالمی را بنويسيد ؟.دستاورد های 9



 –تغيير رژيم وابسته شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسالمی 

افزايش مشارکت مردمی –تدوين قانون اساسی )اصل واليت فقيه ( 

 )حضور در انتخابات ( 

 ؟.چند مورد از ابعاد فرهنگی انقالب اسالمی را نام ببريد 10

بيداری هويت  –افزايش سطح اگاهی عمومی  –احيای تفکر دينی 

 خوداگاهی فرهنگی  –فرهنگی 

 ؟ايران در دوران قبل از انقالب بر چه مبنايی بود . اقتصاد11

 تک محصولی

.چند مورد از دستاوردهای  مهم اقتصادی انقالب اسالمی را 12

 ؟بنويسيد 

روستاها و برخوردار کردن اکثر  یتوجه به عمران و آباد

 یآموزش یاز نعمت آب، برق، مخابرات، مرکزها رانيا یروستاها

 جاده و امکانات رفاه ،یو بهداشت

. از مهم ترين و بزرگ ترين دستاوردهای فنی و علمی انقالب 13

 فناوری هسته ای ؟اسالمی را نام ببريد

 

 

 پایان

 جمع آوری شده توسط دبیران تاریخ شهرستان چابهار                                          

-جهان تیغ -علیخانی-و خانم ها خوشدل کدخدایی -رحیمی  -انیام -بمپوری  )آقایان

سنجرانی( -سعادت  - خجسته -سیاسر  
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