به نام خالق زیبایی ها

درسنامه درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم-ناحیه یک رشت
عنوان درس :انقالب اسالمی ایران

 -1چرا دولت آمریکا بعد از کودتای  82مرداد به شاه پیشنهاد تغییر در امور
اقتصادی و اجتماعی را داد؟
 جهت جلوگیری از دفع قیام های مردمی
 حفظ حکومت پهلوی
 -8برخی از تغییرات اقتصادی و اجتماعی حکومت پهلوی بعد از کودتای 82
مرداد را بیان کنید.
 تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی
 اصول شش گانه
 تصویب الیحه کاپیتوالسیون
 -3حکومت پهلوی در چه سالی قانون انجمن های ایالتی و والیتی را تغییر داد؟
1331 ش
 -3از مهمترین تغییرات الیحه انجمن ها چه بود؟
 شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لغو گردید.
 شرط سوگند به قرآن یاد کردن انتخاب شدندگان لغو گردید و می توانستند به
هر کتاب آسمانی سوگند یاد کنند.
 -5هدف حکومت پهلوی از تصویب الیحه انجمن ها چه بود؟
 تضعیف هویت اسالمی جامعه ایران
 -6از برجسته ترین مخالفان الیحه انجمن ها کدام شخصیت بود؟
 آیت هللا خمینی(ره)

 -7از نظر امام خمینی هدف حکومت از این تغییرات چه بود؟
 مخالفت با اسالم
 تخریب ارزشهای اسالمی
 -2امام خمینی(ره) به چه دالیلی با اصول شش گانه یا انقالب سفید به مخالفت
پرداخت؟
 افزایش سلطه آمریکا بر ایران
 وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی ما به بیگانگان
 -9با فرا رسیدن ماه محرم  1338امام خمینی به مداحان و سخنرانان مذهبی
چه چیزهایی را یادآوری نمودند؟
 اینکه سکوت در برابر حکومت ستمگر کمک به دشمنان اسالم است و اینکه
خطر اسرائیل را به مردم گوشزد کنند.
 -10امام خمینی در سخنرانی تاریخی خود در عصر عاشورا در مدرسه فیضیه
قم ،در چه مواردی شاه را محکوم کردند؟
 ستمگری
 همکاری با اسرائیل
 وابستگی به آمریکا
 -11شدیدترین اعتراض ها در داکنش به دستگیری امام خمینی در چه شهرهایی
صورت گرفت؟
 تهران
 قم
 ورامین
 -18قیام  15خرداد چه نتایجی داشت؟
بر خشم و نفرت مردم انقالبی نسبت به شاه و عوامل حکومت او افزود و انگیزه
آنان را برای مبارزه تا سرنگونی حکومت پهلوی تقویت کرد.

 -13الیحه کاپیتوالسیون یا قضاوت سپاری در ارتباط با چه موضوعی بود؟
بر اساس این مصونیت ،اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب هر جرمی می شدند،
دادگاههای ایران حق رسیدگی به جرم آنها را نداشتند.
 -13نظر امام خمینی در ارتاط با الیحه کاپیتوالسیون چه بود؟
 آن را اقدامی ذلت بار و خالف استقالل کشور شمرد.
 -15رژیم شاه امام خمینی را در چه سالی و به کجا تبعید نمود؟
در  13آبان  1333به ترکیه ،سپس امام خمینی به عراق رفت و تا مهر 1357
در شهر نجف ساکن بود.
 -16کدام عالمان و اندیشمندان در روشنگری اذهان مردم در دوران مبارزات
انقالبی نقش داشتند؟
 آیت هللا مطهری
 آیت هللا طالقانی
 دکتر علی شریعتی
 -17عالمان و اندیشمندان به چه روشهایی اسالم انقالبی را به جوانان معرفی
می کردند؟
 سخنرانی
 نوشتن کتاب
 برگزاری کالسهای قرآن و نهج البالغه در مساجد ،حسینیه ها و دانشگاهها
 -12مردم ایران به چه دالیلی از حکومت پهلوی ناراضی بودند؟
 عدم توجه حکومت پهلوی به فرهگ و ارزشهای اسالمی
 وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان
 نفوذ و دخالت کشورهای خارجی بویژه آمریکا در ایران
 استبداد و سرکوب
 حیف و میل و غارت سرمایه های ملی کشور توسط خاندان پهلوی

 -19در چه سالی فرزند امام خمینی به شهادت رسید؟
1356 
نکته :مقاله توهین آمیز به امام خمینی در روزنامه اطالعات همچون کبریتی بر
باروت انقالب بود.
 -80اعتراضات مردم بعد از چاپ مقله توهین آمیز نشانگر چه چیزهایی بود؟
 اعتقاد مردم به اسالم و روحانیت
 پذیرش فکر و نگرش امام خمینی
نکته :مردم قم در  19دی  1356در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز
نسبت به امام در روزنامه اطالعات به تظاهرات پرداختند.
 -81قیام  89بهمن تبریز در واکنش به چه چیزی بود؟
 چهلم شهدای  19دی قم
 -88یکی از خونین ترین رویدادهای انقالب اسالمی در چه تاریخی و در کجا به
وقوع پیوست؟
 17 شهریور( جمعه سیاه) 1357در تهران
 -83عکس العمل شاه در برابر اعتراض و تظاهرات ملت ،چگونه بود؟
 پی در پی نخست وزیران خود را جهت فریب ملت عوض می کرد.
 دستور سرکوب تظاهر کنندگان را به ماموران خود می داد.
 -83امام خمینی در آخرین ماههای تبعید در کجا اقامت گزیدند؟
 محله نوفل لوشاتو در حومه شهر پاریس
 -85شاه در چه تاریخی مجبور به فرار از کشور شد؟
 86 دی ماه 57
 -86امام خمینی در چه تاریخی به میهن بازگشتند؟

 18 بهمن 1357
 -87انقالب اسالمی در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
 88 بهمن 1357
 -82انقالب اسالمی ایران با چه شعاری به پیروزی رسید؟
 استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی
 -89هدف انقالب اسالمی چه بود؟
 از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان
 تامین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزشهای اسالمی
 -30سه عامل موثر در موفقیت انقالب اسالمی را نام ببرید.
 ایمان به اسالم
 وحدت ملت
 رهبری قاطع امام خمینی
شاد وسربلند باشید
سال تحصیلی 1300-1300

