پاسخ فؼالیت ّاً ،وًَِ سؤال هغالؼات ًْن سال تحصیلی 1399-1400
دسس14

پاسخ فؼالیت ّا

 .1دلیل هخالفت گستشدُ آصادی خَاّاى تا لشاسداد  1919چِ تَد؟ جلَگیشی اصسلغِ ّوِ جاًثِ
اًگلستاى تش ایشاى.

 .2الف) ػلت وَدتای  1299چِ تَد؟ اًگلستاى پس اص ًاواهی دس لشاسداد  1919دسصذد تشآهذ اص
عشیك وَدتا تِ اّذاف خَد دس ایشاى دست یاتذ.
ب) وذام ضشایظ ٍ ػَاهل داخلی ٍ خاسجی تِ سضاخاى دس دستیاتی تِ لذست ووه وشد؟ حوایت
اًگلیسی ّاً ،اسصایتی هشدم اص اٍضاع وطَس(ًااهٌی) ،تی وفایتی احوذضاُ ،لذست گشفتي سّثشاى
ٍ احضاب سیاسی دس هجلس.

 .3الف) وطَس ها دس دٍ جٌگ جْاًی اٍّل ٍ دٍم پل پیشٍصی هتفمیي لمة گشفت .چشا ایي لمة تِ
ایشاى دادُ ضذ؟ صیشا ایشاى پل استثاط تیي اًگلیس ٍ سٍسیِ تَد.

ب)آحاس ٍ پیاهذّای سیاسی ،التصادی ٍ اجتواػی جٌگ جْاًی دٍم تش ایشاى چِ تَد؟ )1سیاسی:
اضغال ایشاى؛  )2التصادی:ووثَد ٍ گشاًی ضذیذ هَاد غزایی؛  )3اجتواػی :ػذُ صیادی جاى
تاختٌذ.

 .4تِ ًظش ضوا ،چِ ضثاّت ّا ٍ تفاٍت ّایی دس اّذاف ًْضت تٌثاوَ ٍ ًْضت هلی ضذى ًفت ٍجَد
داسد؟
ضثاّتّ :شدٍ هثاسصُ تا اًگلستاى تَد ،دس ّش دٍ سٍحاًیَى ٍ سٍضٌفىشاى ًمص اساسی داضتٌذ.
تفاٍت :تٌثاوَ دس صهاى لاجاس ٍلی ًفت دس دٍسُ پْلَی تَد .دس ًْضت تٌثاوَ یه لشاسداد لغَ ضذ؛
ٍلی دس هلی ضذى صٌؼت ًفت یه هٌثغ اًشطی تشای وطَس حفظ ضذ.

 .5الف) هْوتشیي دلیل هَفمیت وَدتای  28هشداد چِ تَد؟ اختالف هیاى سّثشاى ًْضت تاػج
ایجاد تفشلِ تیي هشدم ضذ ٍ آهشیىا ٍ اًگلیس اص ایي هَلؼیت ًْایت استفادُ سا وشدًذ.
ب) وَدتای  28هشداد  1332چِ تفاٍت ٍ ضثاّتی تا وَدتای  1299داضت؟
تفاٍت :دس وَدتای  1299تالش تشای تغییش ًظام پادضاّی تَد؛ ٍلی وَدتای 1332تالش تشای
تخثیت ًظام پادضاّی تَد.
ضثاّت :دس ّش دٍ وَدتا ،وطَسّای خاسجی دخالت داضتٌذ.

ًوًَِ سؤال

دس جاّای خالی ولوات هٌاسة لشاس دّیذ.

 .1لشداد  1919دس صهاى ًخست ٍصیشی ٍحَق الذٍلِ تستِ ضذ.
 .2سیذ ضیاء الذیي عثاعثایی اص سیاستوذاساى عشفذاس اًگلستاى تَد.

 .3پس اص وَدتای  1299احوذضاُ هجثَس ضذ سضاخاى سا تِ فشهاًذّی ول لَا هٌصَب وٌذ.
 .4یىی اص هخالفاى سش سخت ضیَُ حىَهت سضاضاُ ،آیت اهلل هذسس تَد وِ تَسظ ًیشٍّای ضاُ
تِ ضْادت سسیذ.
ًْ .5ضت جٌگل ،تِ سّثشی هیشصا وَچه خاى جٌگلی تَسظ ًیشٍّای سضاضاُ سشوَب ضذ.
 .6دس جٌگ جْاًی دٍم هْن تشیي ػاهل استثاعی ًیشٍّای هتفمیي ساُ آّي سشاسشی ایشاى تَد.
 .7جٌگ جْاًی دٍم تا توثاساى اتوی طاپي تَسظ آهشیىا تِ پایاى سسیذ.

دسست ٍ یا ًادسست تَدى ػثاست ّای صیش سا هطخص وٌیذ.

 .8وَدتای  28هشداد همذهِ ای تشای تغییش حىَهت دس ایشاى تَدً .ادسست
 .9سضاضاُ دستَس داد حجاب سا تا صٍس ٍ خطًَت اص سش صًاى ٍ دختشاى ایشاًی تشداسًذ .دسست
 .10لاًَى ًظام ٍظیفِ ػوَهی دس صهاى سضا ضاُ تصَیة ضذ .دسست
 .11وَدتای  1299همذهِ ای تشای تغییش حىَهت اص لاجاس تِ پْلَی تَد .دسست
 .12هجلس هؤسساى تِ عَس سسوی حىَهت سا تِ سضاخاى ٍاگزاس وشد .دسست
 .13اهتیاص تْشُ تشداسی اص هٌاتغ ًفت ایشاى دس صهاى هظفشالذیي ضاُ تِ اًگلیس ٍاگزاس ضذُ تَد.
دسست
 .14هحوذسضا ضاُ دس سا ل ّای ًخست سلغٌت تا استثذاد (دیىتاتَسی) حىَهت هی وشد .دسست

تِ سؤاالت صیش پاسخ واهل دّیذ.

 .15هفاد لشاسداد  1919چِ تَد؟ تش اساس ایي لشاسداد ،اداسُ اهَس ًظاهی ٍ هالی ایشاى دس اختیاس
واسضٌاساى ٍ هستطاساى ًظاهی ٍ هالی اًگلستاى لشاس هی گشفت.
 .16اص الذاهات سضاضاُ دٍ هَسد سا تیاى وٌیذ؟ احذاث ساُ آّي سشاسشی ،ایجاد استص هٌظن.

 .17وَدتای  1299چگًَِ صَست گشفت؟ اًگلستاى پس اص ًاواهی دس اجشای لشاسداد ،1919
دسصذد تشآهذ وِ
اص عشیك وَدتا اّذاف استؼواسی خَد سا دس ایشاى پیگیشی وٌذ .اًگلیسی ّا یىی اص فشهاًذّاى
ًیشٍی لضاق تِ ًام سضاخا ى سا تِ ػٌَاى هْشُ ًظاهی ٍ سیذ ضیاءالذیي عثاعثایی سا تِ ػٌَاى هْشُ
سیاسی وَدتا تشگضیذًذ .دس سَم اسفٌذ ً 1299یشٍّای تحت فشهاى سضاخاى هشاوض هْن پایتخت سا
اضغال وشدًذ ٍ احوذضاُ هجثَس ضذ سیذضیاء سا تِ ًخست ٍصیشی ٍ سضاخاى سا تِ فشهاًذّی ول
لَا هٌصَب وٌذ.

 .18سضاخاى چگًَِ تِ حىَهت سسیذ؟ اٍ تا استفادُ اص هَلؼیت خَد تِ ػٌَاى ٍصیش جٌگ ٍ ًخست
ٍصیش ،عشفذاساى خَد سا ٍاسد هجلس ضَسای هلی وشد .دس سال 1304ش هجلس ضَسای هلی تا
ٍجَد هخالفت جذی تؼذادی اص ًوایٌذگاى ،هاًٌذ آیت اهلل هذسس ،احوذضاُ لاجاس سا اص لذست
تشوٌاس وشد ٍ حىَهت هَلت سا تِ سضاخاى سپشد .سپس ،هجلس هؤسساى تِ عَس سسوی حىَهت سا
تِ سضاخاى ٍ خاًَادُ اٍ ٍاگزاس وشد.

ّ .19ذف اص احذاث ساُ آّي سشاسشی تَسظ سضاضاُ چِ تَد؟ ایجاد ساّی سشاسشی تشای اًتمال
سشیغ ًیشٍّای اًگلیسی اص جٌَب تِ ضوال تَد ،تا دس صَست پیطشٍی سٍس ّا ،اًگلیسی ّا تا
استفادُ اص ایي ساُ تتَاًٌذ ًیشٍّای خَد سا تِ سشػت تِ ضوال تفشستٌذ ٍ هاًغ ًفَر آًْا تِ
ٌّذٍستاى ضًَذ.

 .20دس جٌگ جْاًی دٍم ّذف اصلی هتفمیي اص اضغال ایشاى چِ تَد؟ استفادُ اص هَلؼیت ٍ هٌاتغ
ٍ اهىاًات ایشاى تِ سَد خَیص تَد.

 .21هحوذسضا ضاُ پس اص وَدتای  28هشداد چِ سیاستی دس پیص گشفت؟ تِ ضاّی هستثذتش ٍ
ستوگش تثذیل ضذ ٍ اصَل لاًَى اساسی سا آضىاسا ًادیذُ هی گشفت .اٍ ّوچٌیي تا تأسیس ساصهاى
اعالػات ٍ اهٌیت وطَس(ساٍان) تِ سشوَب ضذیذ هخالفاى پشداخت ٍ دٍتاسُ فضای تشس ٍ خفماى
تش ایشاى حاون ضذ.

گضیٌة صحیح سا اًتخاب وٌیذ.
 .22لشداد 1919تیي وذام وطَسّا هٌؼمذ ضذ؟
الف) ایشاى – اًگلیس

ب) ایشاى -سٍسیِ

د) اًگلیس – سٍسیِ

د) ایشاى – فشاًسِ

 .23تؼذ اص وذام ٍالؼِ سضاخاى تِ فشهاًذّی ول لَا هٌصَب ضذ؟
الف) لشداد 1919

ب) جٌگ جْاًی اٍل

د) وَدتای 1299

د) جٌگ جْاًی دٍم

 .24تا پیَستي ایتالیا ٍ  ........تِ آلواى ،دٍلت ّای هحَس تطىیل ضذ.
الف) اًگلیس

ب) ضَسٍی

د) طاپي

د) آهشیىا

 .25جٌگ جْاًی دٍم تا حولِ ًاگْاًی آلواى تِ  ........آغاص ضذ.
الف) فشاًسِ

د) ایتالیا

ب) لْستاى

د) اًگلیس

 .26سّثشاى هلی ضذى ًفت دس وذام گضیٌِ آهذُ است؟
الف) هذسس ،واضاًی

ب) هصذق ،هذسس

د) واضاًی ،هصذق

د) هصذق ،خیاتاًی

 .27وذام یه اص وطَسّای صیش دس وَدتای  28هشداد ً 1332مص داضتٌذ؟
الف) اًگلیس ،سٍسیِ

ب) اًگلیس ،آهشیىا

د) سٍسیِ ،آهشیىا

د) فشاًسِ ،اًگلیس

 .28فشهاًذّی وَدتای  28هشداد  1332تِ ػْذُ چِ وسی تَد؟
الف) دوتش هصذق

ب) آیت اهلل واضاًی

د) سشلطىش صاّذی

هاًا تاضیذ .پشٍاًِ للی پَس
دتیش هغالؼات ًاحیِ  2خشم آتاد

د) هحوذسضاضاُ

