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 نهضت مقاومت ملی چه تشکلی بود؟ .38

 را توضیح دهید. 1332آذر  16واقعه  .39

چه بود؟1332آذر  16علت اعتراض دانشجویان در روز   .41

پرسش های نمونه

وجود آمد؟ و برکناری و تبعید رضاشاه چه تغییر و تحول سیاسی مهمی در کشور به 1321پس از شهریور  .1

بود؟ چه منفیعلت و هدف از طرح سیاست موازنه  .2

به چه هدفی امضا و سرانجام آن چه شد؟گلشاییان  -گس قرارداد الحاقی  .3

 ..عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را توضیح دهید .4

 صدقم دکتر دولت سقوط و مرداد 28 کودتای موفقیت بر خارجی و داخلی عوامل تأثیردیدگاه و ارزیابی خود را در باره  .5

.کنید بیان

 11 درس

مـیالب اسالانقـ

سواالت ص وغ

.حات در ایران مناسب دیدالاصبرای ادامه  شاه فرصت را 1341آیت اهلل کاشانی درسال با رحلت .1

خرداد ایشان را دستگیر کرده، با  15ماموران رژیم در سحرگاه  42در پی سخنرانی شجاعانه امام در عاشورای سال .2

 ه ترکیه تبعید کردند.هواپیمای نظامی ب

با انتشار اعالمیه امام مبنی بر غیر قانونی خواندن رفراندوم فرمایشی اصول شش گانه مردم تهران وقم  به تظاهرات  .3

پرداختند.

با حمله گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند،تهران به یک شهر نظامی مبدل شد .4

سواالت جور کردنی
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.رکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسیده .1

 اعالم رسمی تشکیل شورای انقالب-1                       علت تبعید امام به ترکیه                                 -الف

هجرت امام از نجف به پاریس -2                                           پیامد چاپ مقاله توهین آمیز به امام -ب

طالب ومردم قم 1357دی19قیام -3                               برقراری اولین حکومت نظامی  در این شهر بود.-پ

سیونمخالفت با کاپیتوال-4                                                         1357/دی/23پیام امام در-ت

 دراصفهان1357مرداد-5  

پیوستن افراد نیروی هوایی به مردم انقالبی -6  

هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید. .2

شریف امامی-1              از معافیت های قرارداد وین             -الف

 جمشید آموزگار-2                مهم ترین ماموریت بختیار بود.         -ب

جلوگیری از ایجاد حکومت اسالمی  -3                          1357/بهمن12رویدادتاریخی -پ

 ورود امام به ایران -4     دولت آشتی ملی                                     -ت

مصونیت محل اقامت مامور سیاسی -5         

دخالت در امور سیاسی -6 

 سواالت چهار گزینه ای:

آغاز  چه کسی ، در زمان نخستوزیری 1341در سال  اصالحات ارضی حی با عنوان الهای اص نخستین مرحله از برنامه .3

؟شد

 الف. علم             ب. امینی           ج. مصدق        د. قوام

خمینی )ره(برای لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی ووالیتی به کدام اقدام دست زدند؟ امام .4

.م کردندالپرسی فرمایشی را غیرقانونی اع ای همه میهالا انتشار اعب -الف

 پرداخت. نامه با رایزنی با علمای بزرگ قم به مخالفت با این تصویب -ب
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 از شاه در این باره توضیح خواستند.   -ج

با اعتراضات شدید دولت را وادار به عقب نشینی کرد.-د

امام سفارش هایی  به سخنرانان مذهبی ارائه نمود؟ 42درآستانه کدام ماه درسال  .5

شعبان -صفر                          د -محرم                    ج -رمضان                    ب-الف

 نبرد مسلحانه با رژیم شاه دست زدند؟با کدام هدف اعضای حزب ملل اسالمی به  .6

حمایت از هیئت های موتلفه اسالمی-جلوگیری از افکار مارکسیستی مجاهدین خلق                       ب-الف

 برقراری حکومت اسالمی-در مخالفت با تصویب کاپیتوالسیون                                         د-ج

قاطعانه در مقابل رژیم پهلوی ایستاد؟ 1343خمینی باردیگر در سال  به دنبال کدام رویداد امام .7

 تصویب قانون کاپیتوالسیون -تصویب قانون انجمن های ایالتی و والیتی                      ب-الف

به هجری شمسیتصویب جایگزینی تقویم شاهنشاهی -تصویب جشن های مکرر                                                  د-ج

کدام یک از روحانیون زیر در زیر شکنجه رژیم پهلوی به شهادت رسیدند؟ .8

و آیت اهلل طالقانی  آیتاهلل غفاری ب.     آیتاهلل سعیدی و آیتاهلل غفاری الف.

د. آیت اهلل طالقانی و آیت اهلل طباطبایی        آیتاهلل سعیدی ج.آیت اهلل مفتح و

ی را با عنوان دولت آشتی ملی روی کار آورد؟رژیم پهلوی چه کس .9

 الف.ازهاری              ب. آموزگار                ج. بختیار د. شریف امامی

به کدام اقدام دست زد؟ 1357با اوج گیری سریع انقالب اسالمی درکشور،حکومت آموزگار در مرداد .11

طالب ومردم قم را به گلوله بست.-ب                         از نخست وزیری کناره گرفت.                        -الف

 قیام مردم تبریز را به خاک وخون کشید.-در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.                                        د-ج

ه به امریکا در کشورهای هدف امریکا از فضای باز سیاسی با روی کار آمدن کارتر،در مورد حکومت های دیکتاتوری وابست .11

جهان سوم کدام بود؟

 جلوگیری از نفوذ شوروی در کشورهای جهان سوم -ب            دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان     -الف

جلوگیری از قدرت یابی بیش از حد حکومت های دیکتاتور -د   جلوگیری از نفرت بیش از حد مردم جهان از دولت امریکا   -ج
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با برکناری هویدا از نخست وزیری جمشید آموزگار با دست یابی به نخست وزیری به کدام اقدام دست زد؟ .12

 سرکوب حرکت های مسلحانه -ب  سی را ایجاد کرد.         با انتقاد از گذشته  فضای باز سیا-الف

عده ای از رجال وسرمایه داران وابسته به رژیم دستگیری-د                  شاهی                تغییر تاریخ هجری به شاهن-ج

، کدام مطلب زیر را به امریکا فهماند؟57راه پیمایی تاسوعا وعاشورای سال  .13

امریکا باید به دنبال نخست وزیری دیگر باشد.-دولت نظامی زاهدی نتیجه بخش نبود.                              ب-الف

مردم ایران با زور وادار به تسلیم می شوند.-ستند.                               دمردم ایران دارای وحدت کلمه ه-ج

 حکومت پهلوی کدام گزینه زیر را به بهانه عدم همخوانی با فرهنگ ایرانی،منسوخ کرد؟ .14

تاریخ هجری قمری -4تاریخ ایران اسالمی            -3تاریخ هجری شمسی           -2تاریخ ایران باستان                -1

شهریور در تهران کدام بود؟ 17م عکس العمل رئیس جمهور امریکا پس از جنایت هولناک رژیم پهلوی در قیا .15

به سیاست شعار دفاع از حقوق بشر روی آورد.-2                           به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد. -1

خواستار برقراری حکومت نظامی برای  سرکوب مردم گردید. -4   دم گردید. خواستار کاهش فشار وخودداری از سرکوب مر-3

 بعد از برگزاری چه مراسمی بود؟ 57اوج راهپیمایی های مرم تهران در شهریور  .16

چهلم شهدا مراسم -نماز جمعه                   د -مراسم تاسوعا وعاشورا                           ج -نماز عید فطر           ب -الف

 سواالت تکمیلی

.، در زمان نخستوزیری علی امینی آغاز شد1341در سال  ........................حی با عنوان الهای اص نخستین مرحله از برنامه .17

بعد از برکناری علی امینی..................................نخست وزیر شد. .18

ی را مقدمه ای برای تضعیف ........................................و افزایش امام خمینی الیحه انجمن های ایالتی ووالیت .19

 .......................................در ارکان حکومت پهلوی می دانست.

ک و به خا ...................اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف ایران برپا شد و مردم در قم، تهران و در پی دستگیری امام ، .21

.خون کشیده شدند 

ماه به.............................فرستاده شدند. 11امام بعد از تبعید به ترکیه پس از  .21

.دادند نیز در چارچوب قانون اساسی به مبارزات خود ادامه می و............................... نهضت آزادی .22

....و...................................تاثیر زیادی بر اوضاع ایران گذاشت.مرگ مشکوک دوچهره محبوب یعنی...................... .23
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.حکومت نظامی برقرار کردشهر.....................در  1357ا گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ب .24

رسید.به نخست وزیری  ...................................امامی  با شعار  جعفر شریف .25

تشریحی سواالت

در ایران با چه  دولت آمریکا برنامه های اصالحی 1341دهه  تا اوایل 1332مرداد  28های پس از کودتای  سالفاصله در  .1

 اهدافی اجرا شد؟

آمریکا برای حفظ حکومت پهلوی و تداوم سلطه 1341دهه  تا اوایل 1332مرداد  28های پس از کودتای  سالفاصله در  .2

یشنهاد یا اجرا کرد؟خود چه برنامه هایی را پ

عمده ی تغییراتی  که در الیحه انجمن های ایالتی و والیتی ایجاد شد شامل چه موضوعاتی بود؟ .3

ابتدا کدام نخست وزیر شاه مامور اجرای اصالحات ارضی بود ونتیجه چه شد؟ .4

مطرح شدومورد حمایت کدام کشورها قرار گرفت؟ چه کسیوتوسط عنوانی اصول شش گانه تحت چه  .5

چرا امام خمینی  با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی مخالفت کردند؟ .6

در مقابل رژیم پهلوی چه بود؟ 41اولین فعالیت سیاسی امام خمینی)ره(در جایگاه مرجعیت شیعه در سال .7

سرانجام الیحه انجمن های ایالتی ووالیتی چه شد؟ .8

واکنش امام نسبت به اصول شش گانه شاه چه بود؟ .9

ا ومردم نسبت به اعالمیه امام مبنی بر  تحریم رفراندوم چه بود؟واکنش علم .11

واقعه مدرسه فیضیه را شرح دهید. .11

 را عزای عمومی اعالم کرد؟ 42چرا امام نوروز سال .12

به سخنرانان مذهبی  چه بود و در مقابل رژیم پهلوی سخنرانان را به چه نکاتی  42سفارش  امام در آستانه محرم سال .13

ملزم کرد؟

چه بود؟ 42دستگیری امام در عاشورای سال  علت .14

 چه بود؟ 42واکنش مردم نسبت به دستگیری امام در عاشورای سال  .15

 چیست وچه نتیجه ای در بر داشت؟ 42خردادسال15علت قیام  .16

در اعتراض به دستگیری امام دست به چه اقدامی زدند؟ 42مردم تهران درسال  .17

 ا بر همگان آشکار نمود؟چه مسائلی ر 42سخنرانی امام در عاشورای .18

آزاد کند؟ 43ماه حبس وحصر امام ،ایشان را درفروردین سال 11چه عاملی باعث شد که رژیم بعد از  .19

در مورد توافق نامه وین توضیح دهید. .21

 توافق نامه وین چه تفاوتی با کاپیتوالسیون دارد؟ .21

واکنش امام نسبت به کاپیتوالسیون چه بود؟ .22
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 به مخالفت قاطعانه وصریح امام نسبت به کاپیتوالسیون چه بود؟واکنش رژیم پهلوی نسبت  .23

چه های اقتدار خود به  وزیری امیرعباس هویدا، در جهت تقویت و تحکیم پایه ی نخستالندر دوران طورژیم پهلوی  .24

؟اقداماتی دست زد

 ؟تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کردچرا حکومت پهلوی  .25

 یم پهلوی در دوران نخست وزیری هویدا چه بود؟اقدامات فرهنگی رژ .26

 به چه صورتی بود؟ خمینی فعالیت سیاسی در طول دوران تبعید امام .27

در عرصه مبارزه فرهنگی با رژیم پهلوی چه کسانی فعالیت می کردند و فعالیت آنان بر چه اصولی متکی بود؟ .28

 برید.ی مبارزه با حکومت پهلوی را نام بهای فرهنگ معروفترین چهره .29

 یی که  در دوران حکومت پهلوی به مبارزه مسلحانه دست زدند را نام ببرید.معروفترین گروهها .31

 مبارزه فرهنگی علیه شاه با اتکا به چه مسائلی صورت می گرفت؟ .31

 چه کسانی ودر چه مراکزی در عرصه مبارزه فرهنگی علیه حکومت پهلوی نقش فعالی داشتند؟ .32

محور کار خود قرار دادند؟ هیئت های موتلفه چه اموری را .33

مهم ترین اقدام هیئت موتلفه اسالمی چه بود؟ .34

حسنعلی منصور توسط چه فردی واز کدام گروه ترور شد؟ .35

سازمان مجاهدین خلق چه گروهی بودند؟ .36

 مجاهدین خلق به چه افکاری تمایل داشتند؟ .37

مجاهدین خلق از کدام گروه جدا شدند؟ .38

شکنجه ساواک به شهادت رسیدند نام ببرید. دوتن از روحانیون مبارزی که تحت .39

 سازمان چریک های فدایی خلق چه گروهی بودند؟ .41

چگونه بود؟ 1356وضعیت رژیم پهلوی ومردم ایران درسال .41

 به بعد چه بود؟ 1351پیامد افزایش پول نفت از سال .42

نشانگر چه بود؟   1356نتیجه انقالب سفید شاه درسال  .43

چگونه بود؟ 1356یان درسالوضعیت گروه های سیاسی وزندان .44

 کارتر از کدام حزب وبا چه شعاری به ریاست جمهوری امریکا رسید؟ .45

 در تبعیت از سیاست فضای باز سیاسی شاه چه اقداماتی انجام داد؟ .46

شاه به منظور کاستن از نفرت مردم مجبور به تبعیت از کدام سیاست امریکایی ها شد؟ 56در سال  .47

 تاثیری بر اوضاع ایران گذاشت؟ مرگ مشکوک دکتر شریعتی چه .48

کدام شخص قبل از انقالب اسالمی در طرد افکار مارکسیستی وبیداری نسل جوان نقش داشت؟ .49

دکتر شریعتی که بود؟ .51

موج تازه ای ازاعتراض ونفرت نسبت به حکومت پهلوی را ایجاد کرد؟1356کدام حادثه درآبان  .51
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 روند انقالب گذاشت؟مرگ مشکوک حاج آقا مصطفی خمینی چه تاثیری بر  .52

 دی مردم قم چیست؟19علت قیام .53

به چه دلیل قیام کردند؟ 1356مردم تبریز در بهمن سال .54

 واکنش امام به نخست وزیری شریف امامی چه بود؟ .55

 رئیس جمهور آمریکا بعد از کدام جنایت حکوکت پهلوی به صراحت از او حمایت کرد؟ .56

 در زمان نخست وزیری چه کسی بود؟شهریور را شرح داده بنویسید  17واقعه خونین  .57

چرا امام قصد عزیمت به کویت را داشتند؟ .58

 علت عزیمت امام به فرانسه چه بود؟ .59

 دومورد ازنتایج اقامت امام در فرانسه را بنویسید .61

 چرا شاه ازهاری را به نخست وزیری انتخاب کرد؟ .61

اوضاع ایران بر امریکا مسلم شد؟ چه نکاتی در مورد 1357پس از راه پیمایی های تاسوعا وعاشورا در سال .62

با نخست وزیری ازهاری چه مسئله ای نهضت را وارد مرحله تازه ای کرد؟ومردم دست به چه اقدامی زدند؟ .63

 در تاریخ زیر چه واقعه ای رخ داده است؟  .64

 1357/آبان/13 .65

 بختیار که بود و واکنش امام نسبت به دولت وی چه بود؟ .66

 چه بود؟ 1357دی23امام در  وظیفه شورای انقالب طبق فرمان .67

شاه در چه تاریخی از ایران رفت؟ .68

امام در چه تاریخی به ایران باز گشت؟ .69

 اولین نخست وزیر دولت موقت چه کسی بود؟ .71

چرا گارد شاهنشاهی به نیروی هوایی حمله ور شد؟ .71

بهمن چه بود؟22و21قصد رژیم پهلوی از اعالم حکومت نظامی در روزهای  .72

الب اسالمی چگونه ودر چه تاریخی رقم خورد؟پیروزی نهایی انق .73

به پیشنهاد شورای انقالب چه تصمیمی گرفتند؟ 1357بهمن ماه 15امام خمینی)ره(در .74

پرسش های نمونه

 کرد؟ ایجاد ها انجمن انتخابات در تغییراتی چه یتی،وال و ایالتی های انجمن انتخابات قانون تصویب نامه ــ 1

کردند؟ می فرهنگی مبارزه پهلوی حکومت با هایی شخصیت چه و ها گروه چه و چیست رهنگیفزه از مبار ــ منظور2 
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 زدایی چه بود؟ مالــ اقدامات حکومت پهلوی در جهت اس3 

 چه بود؟ 1356ــ علت مطرح شدن فضای باز سیاسی از سوی رژیم پهلوی در سال 4 

 داشت؟ پیامدی چه نامه اطالعاتروزدر  خمینی امام به نسبت آمیز توهین مقالهــ انتشار 5 

؟رساند نتایجی چه به را آمریکا 1357 عاشورای و تاسوعا روزهای در پهلوی حکومت با مردم مبارزاتــ ادامه 6 

 11درس

میالاستقرار و تثبیت نظام جمهوری اس

سواالت ص وغ

 شکل گرفت. مهدوی کنی ب به ریاست مهندس الدولت موقت انق .1

خارج کردن آمریکاییان بازداشتی از  و  تسخیر چند مرکز در تهران آمریکایی در حمله به طبس  هگروه زبد ماموریت  .2

 بود.ایران 

سواالت جور کردنی

هرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید .1

. مجاهدین خلق1                         به دست این گروهک به شهادت رسید.اهلل قاضی طباطبایی  آیتالف.

. فرقان2                                      تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در تهران                  ب. 

.حزب توده3                             ژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیارتعدادی از افسران وابسته به ر ج.

 .سازمان نقاب 4در ایران جاسوسی می کرد.                                                       د. به نفع شوروی

. دانشجویان پیرو خط امام5         

 سواالت چهار گزینه ای:


