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 پیشنهاد دهنده تشکیل جامعه ملل بود. شوروی .1

 .ر برقرار کرد و خود را پیشوا خواندآلمان حزبی را در  نظام دیکتاتوری تکهیتلر  .2

 .ژاپن در جنگ جهانی اول به اتفاق مثلث پیوست .3

 .طرفی کرد ن بیالدرگرفت، دولت ایران اع وقتی که جنگ جهانی دوم .4

 .باقی ماند آلمان انگلستان، شوروی و  ،میهن ما تا پایان جنگ جهانی دوم  در اشغال نیروهای متفقین  .5

ت زیادی را تحمل البه خاطر کمبود و گرانی مواد غذایی به خصوص نان، مشک در طول جنگ جهانی دوم  مردم ایران .6

 .کردند

 بزرگی در جهان تبدیل شد. سال به قدرت صنعتی و اقتصادی  21آلمان غربی در کمتر از  جهانی دوم بعد از اتمام جنگ .7

 .شد  های غربی به خصوص آمریکا و انگلستان پشتیبانی می اسرائیل توسط دولت .8

 

 

 سواالت جور کردنی

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

 .رهبر ایتالیا در جنگ جهانی دوم                                    الف.هیتلر1

 .نخست وزیر انگلیس                                                 ب. لنین2

 . یکی از اعضای حزب نازی                                          ج.استالین3

 د. موسولینی                                      .رهبر انقالب بلشویکی شوروی4

 ه.چرچیل                                                                             

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

                                                                          

 الف.  فاشیست                                                  کشورهای کمونیستی.1

 ب.  لیبرالیسم                                داری دارای نظام سرمایه.کشورهای 2

 بلوک غرببی توجه به دموکراسی                         ج.  گرای افراطی ملی.3

 د.بلوک شرق                                                                              
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 سواالت چهار گزینه ای:

 خروج کدام کشورها از جامعه ملل موجب بی اعتباری بیشتر آن شد؟ .3

 و انگلیس           د. ایتالیا و ژاپنالف. شوروی و آمریکا               ب. آلمان و ژاپن                 ج. فرانسه 

 بعد از مرگ لنین رقیب قدرتمند استالین که بود؟ .4

 الف. خروشچف                ب. تروتسکی                      ج. برژنسکی                 د. گورباچف 

 چه کسی به خود لقب دوچه به معنای رهبر داد؟ .5

 ج. هیتلر                     د. لنین           الف. استالین         ب. موسولینی  

 علت شروع جنگ جهانی دوم  کدام رویداد زیر می باشد؟ .6

 الف. حمله آلمان به شوروی                                   ب. اعالن جنگ ژاپن به چین

 تانج. کشته شدن ولیعهد اتریش                               د. حمله آلمان به لهس

 در جنگ جهانی دوم که بود؟ انگستان نخست وزیر  .7

 الف چرچیل                  ب.لوید جرج              ج. جرج ششم                        د. ملکه الیزابت

 باتوجه به کتاب درسی کدام جمله غلط است. .8

 بزرگی در جهان تبدیل شد. صنعتی و اقتصادی  سال به قدرت 21آلمان غربی در کمتر از  الف. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم

 .های آزاد و مردمی گسترش یافتند حکومتتوسعه پیدا کرد و  به لحاظ سیاسی دموکراسی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ب.

 .در چین بود فاشیست ها ت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن الیکی از تحو ج.

 .خود رهبری جهان غرب را برعهده گرفت آمریکا به اتکای قدرت سیاسیِ پس از جنگ جهانی دوم، د.

 در جنگ داخلی چین کدام کشور از ملی گراها حمایت می کرد؟ .9

 الف.شوروی              ب. فرانسه             ج.ژاپن             د.آمریکا

 ند؟کشور هند و الجزایر به ترتیب از زیر استعمار کدام کشورها رهایی یافت .11

 الف.انگلیس و فرانسه           ب. فرانسه و انگلیس            ج. آمریکا و انگلیس            د. انگلیس و آلمان
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 ، فلسطین تحت قیمومت کدام کشور بود؟س از جنگ جهانی اولپ .11

 الف.انگلستان                     ب.فرانسه          ج. آمریکا              د. اسرائیل

 .اسرائیل پیمان صلح امضا کرد ن رئیس یک کشور عرب و مسلمان بود که با وساطت آمریکا باخستین .12

 الف. انورسادات                  ب. یاسر عرفات             ج. ملک عبداهلل           د. ملک فیصل

 

 

 سواالت تکمیلی

 و رهبر شوروی شد.پس از مرگ لنین.............................دبیر کل حرب کمونیست  .13

 .قرار گرفت ......................سازمان پلیس مخفی مخوفی موسوم به در دوره هیتلر برعهده  مسئولیت امنیت داخلی .14

 به انقالب..................معروف است. م19دوم قرن تحوالت ژاپن در نیمه  .15

 .ل دادندیشکتکشورهای محور را  ........................به همراه آلمان و ژاپن در فاصله دوجنگ  .16

 ....................................شدت یافت.جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و ،پس از شکست و تسلیم شدن ژاپن  .17

 .گراها پیروز شدند و جمهوری خلق چین را تأسیس کردند بر ملی ...............................ها به رهبری سرانجام کمونیست .18

 .ل کامل شدالخواستار استق ..............................ملی به رهبریکنگره  ر هندوستان حزب د .19

 ...................................نام داشت.رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین .21

 .یران با قوت و قدرت ادامه داردب اسالمی االبه ویژه پس از پیروزی انق .....................................قیام فلسطینیان علیه  .21

 

 تشریحیسواالت 

 بزرگ چه بود؟ در مورد آنها مختصرا توضیح دهید. جنگ دو فاصله جهان در مهم ترین مسائل  .1

 وضعیت صلح در جهان ناپایداربود؟های صلح ورسای، پس از پایان جنگ جهانی اول و امضای پیمانچرا  .2

 ا ضعیف بود؟جامعه ملل به چه منظور شکل گرفته بودو چر .3

 چرا بعد از حنگ جهانی اول آلمان و آمریکا دچار بحران اقتصادی شدند؟ .4

 در مورد بحران اقتصادی جهان در فاصله دو جنگ توضیح دهید. .5

 را نام ببرید.پایان جنگ جهانی اول  از  پس نظامی گرا و تک حزبی خود کامه  حکومت سه .6

 ست خارجی را توضیح دهید.اقدامات استالین در زمینه داخلی،اقتصادی و سیا .7

 استالین بر چه استوار بود؟ صنعتی اساس برنامه  .8
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 رفتار استالین با مخالفانش چگونه بود؟ .9

 چه گروهی بودند؟ رهبر آنان که بود؟ ها فاشیست .11

 موسولینی که بود و چگونه در ایتالیا به قدرت رسید؟ .11

 خود درآورد؟و مراقبت کامل مردم را تحت نظارت موسولینی رهبر ایتالیا با کمک چه ابزاری  .12

 ؟راستا صورت گرفت کدام در آفریقا در .م(1935)به اتیوپی  ایتالیا تجاوز نظامی  .13

 چگونه بود؟ روابط خارجیسیاست موسولینی در بعد  .14

 چرا تا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم مردم ایتالیا شیفته موسولینی بودند؟ .15

 ن چه بود؟نازی ها بر چه گروهی اطالق می شود؟ شعار آنا .16

 پس از خاتمه جنگ جهانی اول،چرا مردم آلمان از جمهوری آن ناراضی بودند؟ .17

 هیتلر که بود و در چه شرایطی به قدرت رسید؟ .18

 هیتلر چگونه صدر اعظم و بعد پیشوای آلمان شد؟ .19

 هیتلر در سخنرانی های انتخاباتی اش بر چه نکاتی تاکید داشت؟ .21

 امور چه اقداماتی انجام دادند؟ زمام ها پس از به دست گرفتن هیتلر و نازی .21

 ؟به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان دادکدام اقدامات هیتلر  .22

 اقدامات هیتلر را در بعد اقتصادی،نظامی و روابط خارجی مورد بررسی قراردهید. .23

 در مورد انقالب میجی در چهار سطر توضیح دهید .24

 ؟چرا در فاصله دوجنگ ژاپن به چین لشکرکشی کرد .25

 علت خروج ژاپن از جامعه ملل چه بود؟ .26

 واکنش انگلیسی ها به حمالت آلمان به کشورهای اروپایی چه بود؟ .27

 نیروهای محور در آغاز جنگ جهانی دوم چه مناطقی را تصرف کردند؟ .28

 چرا آلمانی ها به شوروی حمله کردند؟ .29

 شوروی ها چگونه توانستند حمالت آلمانی ها را متوقف کنند؟ .31

 ی باعث شد آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ شود؟چه حادثه ا .31

 حضور و ورود آمریکا را در جنگ جهانی دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. .32

 ،سرانجام جنگ در اروپا چه شد؟با ورود نیروهای ِ شوروی به برلین .33

 وضعیت پایان جنگ در ژاپن چه بود؟ .34

 قرار دهید.جهانی دوم در جهان را مورد بررسی  آثار و نتایج جنگ .35

 وضعیت ایران در جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قراردهید. .36

 به انگلستان در جنگ جهانی دوم چه بود؟ اعتراض حکومت رضاشاه علت  .37

 چرا کشور ما در جنگ جهانی دوم به اشغال متفقین در آمد؟ .38
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 ،سرانجام رضاشاه چه شد؟پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین .39

 به چه بخش هایی تقسیم شد؟ در این مورد توضیح دهید.آلمان جهانی دوم بعد از اتمام جنگ  .41

 سه مورد از تصمیمات سران متفق بعد از جنگ جهانی دوم را بنویسید. .41

 چه تصمیمی گرفتند؟ کشور در سان فرانسیسکو آمریکا 51نمایندگان بعد از اتمام جنگ جهانی دوم ، .42

 سازمان ملل به چه منظور تشکیل شد؟ .43

 سرد به چه دوره ای گفته می شود؟عصر جنگ  .44

 منظور از بلوک غرب و بلوک شرق چیست؟ .45

 ؟رداختندمی په رویارویی ها چگونه بکشورهای تحت حمایت آن و در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی .46

 چگونه بسرعت انجام شد؟ بازسازی و رونق اقتصادی اروپابعد از اتمام جنگ جهانی دوم  .47

 ن بعد از جنگ جهانی دوم توضیح دهید.در مورد وضعیت ژاپن و چی .48

 درمورد استقالل کشورها از زیر سلطه استعمار بعد از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. .49

 قرن بیستم چیست؟ م درالخاورمیانه و جهان اس یکی از مسائل مهم .51

 یهودیان صهیونیست چگونه بر فلسطین مسلط شدند؟ .51

 موضوع اعالمیه بالفور چیست؟ .52

 ل گرفت ؟توضیح دهید.اسرائیل چگونه شک .53

 ؟تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب کردکدام سازمان  .54

 وارد جنگ شدند؟ در حمایت از فلسطینیان با اسرائیل کدام کشورهای عربی  .55

 

 

 :پرسش های نمونه

 .کنید بیان دوم جهانی جنگ از جلوگیری در را آن ناتوانی و ملل جامعه عوامل ضعف  .1

 های استالین، موسولینی و هیتلر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فهرست نمایید های مشترک دیکتاتوری ویژگی .2

 .رویدادهای مهم منتهی به جنگ جهانی دوم و دوران آن جنگ را بر روی نمودار خط زمان نشان دهید .3

 .ل بیاوریدالدیدگاه خود استدارزیابی شما از سیاست حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم چیست؟ برای  .4

 دوم جهانی جنگ از پس های سال در ژاپن و غربی اروپای کشورهای صنعتی و اقتصادی سریع رشد موجب عواملی چه .5

 شد؟

 

 


