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   7درس

 رضاشاه حکومت دورهایران در 

 

 سواالت ص وغ

 .به مهم ّ ترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین مبدل شد آهن سراسری  در جنگ جهانی دوم راه .1

 رضاخان بود. 1299یاسی کودتایچهره س .2

 جهت اجرای کودتا پرداخت. وجو در میان نیروهای قزاق به جست،ساید فرمانده نظامی نیروهای انگلیسی در ایران  آیرون .3

 وظیفه عمومی توسط محمد رضا پهلوی به تصویب رسید. ش، قانون نظام 1314در سال  .4

 سواالت جور کردنی

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

 . آیرون ساید1                                  1299الف.چهره سیاسی کودتای

 .مدرس2                                    1299ب. چهره نظامی کودتای

 .سید ضیا3ج.مخالف سرسخت جمهوری رضاخانی                          

 . محمد طباطبایی4                                                                        

 .رضاخان5                                                                      

 سواالت چهار گزینه ای:

 به کدام اقدام دست زد؟رضاخان دردوره نخست وزیری برای زمینه سازی انتقال قدرت برای خود در کشور  .1

 شیخ خزعل را سرکوب کرد.-ارتش منظمی تشکیل داد.                                       ب-الف

 احمد شاه را به سفراروپا تشویق کرد.-خواستار نظام جمهوری در کشور شد.                        د-ج

 ؟س جمهور آن کشور به تقلید از وی به کدام اقدام دست زدرضاشاه پس از مسافرت به ترکیه وآشنایی با آتاتورک رئی .2

 دخالت روحانیت در مسائل اجتماعی را ممنوع کرد. -ب  یت پرداخت.        به اشاعه فرهنگ غربی وتبعید روحان-الف

 ر کشور شد.خواستار حکومت جمهوری د -به مبارزه با همه سنت های اسالمی پرداخت.                                 د-ج
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 سواالت تکمیلی

 

 نخست وزیری برگزید. را به ...............................ها به ناچار  ، تحت فشار انگلیسی.ش1299کودتایدر پی احمدشاه  .1

 .گرفت ...............................عنوان فرمانده ارتش، لقب  به 1299رضاخان مهره نظامی کودتای .2

 .................بود.1299مهره نظامی کودتای .3

 .................................بود.1299مهره سیاسی کودتای .4

 متصل میکرد ........................آهنی بود که بندر ترکمن را به بندر  از جمله اقدامات رضاشاه، احداث راه .5

 قیام...................................در مبارزه با کشف حجاب بود. .6

 دشمن سرسخت رضا خان...................................بود. یگانه .7

 

 سواالت تشریحی

 دست به چه اقدامی زد؟ 1299آیرون ساید که بود وجهت اجرای کودتای .1

 قدم نهایی رضاخان جهت قدرت چه بود؟ .2

 چرا رضاخان در دوره نخست وزیری حکومت جمهوری را پیشنهاد داد؟و سرانجام این پیشنهاد چه شد؟ .3

 مخالف جمهوری رضاخان که بود؟ .4

 رضاخان در غیاب احمد شاه دست به چه تبلیغاتی می زد؟ .5

 وقتی احمد شاه تصمیم گرفت به ایران برگردد واکنش دولت انگلستان چه بود؟ .6

 احداث  راه آهن توسط رضاشاه کدام بنادر را به هم وصل می کرد؟) .7

 اسکان عشایر در دوره رضاشاه چه پیامدهایی داشت؟ .8

 ؟اصلی رضاشاه از اسکان عشایر جه بود هدف .9

 چرا محبوبیت رضاخان درنگاه مردم افزایش یافت؟ .11

 رضاشاه وطرفدارانش برای حذف احمد شاه دست به چه اقداماتی زدند؟ .11

 توسط مجلس مطرح شد در مورد چه بود؟ 1314ماده واحده ای که در سال  .12

 ؟مجلس موسسان،تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد .13

 آغاز کدام  حکومت در ایران آغاز استعمار نو  است؟ .14

 رضا شاه با کدام اقدامات حکومت استبدادی را در پیش گرفت؟ .15
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 رضا شاه به چه منظوری ارتش منظم را ایجاد کرد؟ .16

 اقدامات رضاشاه در زمینه ارتش چه بود؟ .17

 هدف از احداث راه آهن در دوره رضا شاه چه بود؟ .18

 شکل کردن لباس وکشف حجاب پرداخت؟رضاشاه با چه نامی به یک  .19

 رضاشاه مهم ترین راه پیشرفت کشور را در چه می دانست؟ .21

 چرا رضاشاه مدرس را تبعید کرد؟ .21

 مدرس در ابتدا به کجا تبعید شد؟وسرانجام وی چه شد؟ .22

 هم زمان با حکومت رضاشاه چرا انگلیس در صدد برآمد آلمان را تقویت کند؟ .23

 ه آلمان را در چه می دانست؟انگلیس بهترین راه مساعدت ب .24

 ؟کدام اقدام رضاشاه به نام تمدن وتجدد ومبارزه با کهنه پرستی بود و واکنش مردم مسلمان ایران در برابر آن چه بود .25

 هدف رضاشاه از ایجاد ارتش منظم در ایران چه بود؟ .26

 

 پرسش های نمونه:

گیری رضاخان کمک  نظر شما شرایط اجتماعی به قدرت اید بیان کنید که به های قبل آموخته با توجه به آنچه در درس .1

 کرد یا برعکس؟ چرا؟ 

  کرد؟ چه ایران سیاسی صحنهرضاشاه برای حذف احمدشاه از  .2

 مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟  .3

 دامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهیداق .4

 ؟یش به آلمان را پیش گرفتتوضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرا .5

 

 

 8درس

 جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
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