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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:
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؟کار تدوین قانون اساسی جدید را آغاز کرد 1358از مرداد  نهاد کدام  .1

الف. مجلس شورای اسالمی                  ب. مجلس سنا

 ج. مجلس خبرگان                           د. شورای نگهبان

فه ای به وجود از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب شد تا در اداره کشور و جنگ وقچه کسی بعد از شهادت رجائی  .2

 ؟نیاید

ب. آیت اهلل خامنه ای          ج. آیت اهلل رفسنجانی         د. آیت اهلل مهدوی کنی          محمد جواد باهنرالف. 

 رجایی چه کسی را مامور تشکیل کابینه کرد؟ .3

 بهشتیالف. بنی صدر                ب. باهنر            ج. مهدوی کنی               د. آیت اهلل

 ؟کدام شورا شکل گرفت 1366به فرمان امام خمینی در سال .4

مجمع تشخیص مصلحت-شورای انقالب اسالمی                      ب-الف

شورای حل اختالف-شورای نگهبان                                   د -ج

سواالت تکمیلی

 هده .......................افتاد.با استعفای دولت موقت انقالب اداره امور مملکت به ع .1

 .عنوان نخستوزیر معرفی گردید به ...............................می، ابتدا الپس از شروع به کار مجلس شورای اس .2

 است. ...................................... میالهای مهم و تأثیرگذار در روند استقرار نظام جمهوری اس یکی از گام .3

 .تأسیس شد .............................، به فرمان امام خمینی انقالب اسالمی له پس از پیروزی فاصالب .4

اقامه گردید. در تهران 1358مرداد  .......................درد آیینی و مناسکی اولین نماز جمعه به امامت دربع .5

ع شد.بنی صدر  با  رای.........................از ریاست جمهوری خل .6

دومین رئیس جمهور ایران..............است. .7

بعد از شهادت رجایی ............................از سوی مجلس به نخست وزیری انتخاب شد. .8

.............است.یران..........................سومین رئیس جمهور ا .9

............آیت اهلل خامنه ای را به رهبری ....بالفاصله مجلس ...................به دیدار حق شتافت وشامگاه.امام خمینی در  .11

جمهوری اسالمی انتخاب کرد.
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های مندرج در  ای را به دلیل داشتن شرایط و ویژگی اهلل سید علی خامنه حضرت آیتمجلس خبرگان رهبری  .11

.رهبری برگزیدبه قانون اساسی  ............................اصل

تشریحیسواالت 

 ؟گذاری شده است می نامالفروردین در تقویم به عنوان روز جمهوری اس 12دلیل،  چه هب .1

کارهای مهمی انجام چه برای استقرار نظام سیاسی جدید انقالب اسالمی  دولت موقت و شورای انقالب از فردای پیروزی  .2

؟دادند

؟کارهای مهمی انجام دادندچه جدید  برای استقرار نظام سیاسیانقالب اسالمی  کدام نهادها از فردای پیروزی  .3

را شرح دهید. تدوین قانون اساسیبعد از انقالب چگونگی   .4

روز جمهوری اسالمی چه روزی است وچنددرصد مردم به جمهوری اسالمی رای مثبت دادند؟ .5

کار مجلس خبرگان در اولین انتخابات چه بود؟ .6

علت تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان چیست؟ .7

بازرگان به اقدام دانشجویان مبنی بر تسخیر سفارت امریکا چه بود؟واکنش  .8

چه کسانی از اقدام دانشجویان مبنی بر تسخیر سفارت امریکا حمایت کردند؟ .9

امام کدام حادثه را انقالب دوم نامید؟ .11

اولین رئیس جمهور ایران کیست؟ .11

 ات فراهم شد؟کدام انتخاب ا تدوین و تصویب قانون اساسی، زمینه برای برگزاریب .12

ی به مالسیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفتند و نظام سیاسی جمهوری اسبا برگزاری کدام انتخابات ارکان  .13

؟طور کامل استقرار یافت

 توسط امام بیانگر چیست؟ بیالتأسیس نهادهای انق .14

 برید. سه نهاد انقالبی را که بعداز پیروزی انقالب اسالمی در ایران تاسیس شدند،نام ب .15

 استعفا داد وامام نیز استعفای او را پذیرفت؟ 58وی به دنبال تسخیر سفارت امریکا در سال .16

نخستین نهاد انقالبی که به فرمان امام خمینی تشکیل شد چه نام داشت و چه وظیفه ای برعهده داشت؟ .17

 دومین نهاد انقالبی چه نام داشت؟وچه وظیفه ای بر عهده داشت؟ .18

 ای زیر چه وظیفه ای برعهده داشتند؟هر کدام از نهاد ه .19

 کمیته انقالب اسالمی–نهضت سوادآموزی  –کمیته امداد امام خمینی  –جهاد سازندگی  .21

 انقالب اسالمی به چه منظور شکل گرفتند؟دادگاهها و دادسراهای  .21

 شد؟ خشم دولتمردان آمریکایی دوچندانبا کدام حادثه  .22

 ارجی علیه انقالب را نام برده،شرح دهید.چهار مورد از توطئه های دشمنان داخلی وخ .23
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گروهک های ضد انقالب در چه مناطقی آشوب وناامنی ایجاد کردند؟ .24

چه کسانی توسط گروهک فرقان به شهادت رسیدند وچه کسانی مجروح شدند؟ .25

آیت اهلل مطهری،آیت اهلل مفتح  توسط کدام گروهک ها به شهادت رسیدند؟ .26

کدام گروه ،ترور را آغاز کردند؟ با دستگیری اعضای گروهک فرقان .27

در طبس مستقر شد چه بود؟ 59ماموریت گروه آمریکایی که  در اردیبهشت .28

چه شد؟ 59نتیجه حمله نظامی امریکا در اردیبهشت  .29

سازمان نقاب چه سازمانی بود ودست به چه عملیاتی زد؟ .31

هید.دو کودتایی که علیه نظام جمهوری اسالمی طراحی شد را نام برده شرح د .31

امام خمینی کدام مسئولیت ها را به بنی صدر واگذار کرد؟ .32

چه عواملی سبب شد که بنی صدر از فرماندهی کل قوا وریاست جمهوری عزل شود؟ .33

چرا دوره ریاست جمهوری رجایی کوتاه بود؟ .34

کرد؟آیت اهلل خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور چه کسی را به عنوان  نخست وزیر به مجلس  معرفی  .35

مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر چه کسی وبه چه منظوری شکل گرفت؟ .36

مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از چه کسانی است ودر چه اموری تصمیم گیری می کنند؟ .37

 ش.چه بود؟  1366هدف از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  .38

یق ال، صالح، شایسته و انقالب اسالمی را برای رهبری ای آیت اهلل خامنه ها و سوابق،  ویژگیکدام خبرگان ملت بر اساس  .39

 ؟تشخیص دادند

در چه تاریخی و به چه منظوری رخ داد؟ نظامی آمریکا به طبس حمله  .41

پرسش های نمونه

.ی توضیح دهیدالمنقش و جایگاه مردم را در روند استقرار نظام جمهوری اس .1

قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شد؟  انقالب اسالمی ی چرا با وجود قانون اساسی مشروطه، پس از پیروز .2

علت تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و پیامد سیاسی مهم آن در بعد داخلی چه بود؟  .3

 وجود داشت؟ انقالب  و تأسیس نهادهای انقالب اسالمی چه ارتباطی میان اهداف و آرمانهای  .4

های سهمگین دشمنان داخلی و خارجی  ها و دسیسه در برابر توطئه سالمیام جمهوری ابه نظر شما علت استقامت نظ .5

 بوده است؟ چه ش1361 دههدر 

 اند؟ کنند، کدام را تهدید می انقالب اسالمی هایی که  ترین آسیب از دیدگاه شما مهم .6


