
سرکوب شورش شیخ خزعل توسط چه کسی انجام شد؟-18  

 توسط رضا شاه    

 درس نه

ویژگی حکومت رضا شاه را بنویسید؟-1*  

 -6هاي دینی  تضعیف وتخریب ارزش -5نظامی گري  -4ترویج ملی گرایی  -3خود کامگی و حکومت فردي  -2وابستگی  -1
 تغییر کاله و حجاب 

هاي مذهبی چه بود؟ علنی به ارزشهاي حمله  اولین نشانه-2*  

ممنوع کردن سوگواري امام  - 3محدود کردن روحانیون و مرسم عزاداري -2جایگزینی قوانین غربی به جاي قوانین مذهبی -1
هاي  ي دسته رژه- 7 هاي علمیه حوزه تخریب مدارس و - 6لباس  تغییر کاله و -5هاي شادي  ناوالبر پا نمودن کار-4 )ع(حسین

. برداشتن حجاب و رواج منکرات و کارهاي خالف شرع-8عاشورا  موزیک نظامیان در روز  

 ویبده از کاله پهلوي و کاله شاپو را چه زمانی انجام داد و قانون متحد شکل کردن لباس چه زمانی به تصارضا شاه استف-3*
قانون اجباري متحد شکل  ،1307سال  دیماه کار گیري زور ابتدا کاله پهلوي و کاله شاپو را رواج داد و دررضا شاه با به  رسید؟

.رسانید هفتم بودن لباس در ایران را با قید دو فوریت به تصویب مجلس  

 درس ده

هاي روسیه و انگلیس اشغال شد؟ران توسط نیروچرا ای-1  

هاي آنها  چون دولت ایران در مقابل خواسته و روسیه طی نامه اي اعالم کردند  فیران انگلیسس ش. 1320شهریورماه سوم در
.سیاستی مبهم در پیش گرفته بود وارد خاك ایران شدند  

هاي دیگر قرار گرفت؟ در جنگ جهانی دوم مورد توجه دولتچرا ایران -2  

. وخاومیانه هاي نفت ایران چاه برها  آلمانال تسلط احتم-2هاي اقتصادي و نظامی  ترین راه انتقال کمک به علت مناسب-1  

چرا انگلیس ها رضا شاه را مجبور به استفاء نمودند؟-3  

. چون به آلمان ها گرایش پیدا کرده بود  

سیس شبکه راه آهن براي حکومت رضا شاه چه بود؟تأهدف از -4  

. مین مقاصد نظامی آنهاأها وت براي جلب رضایت انگلیس  



انگلیس و ایران چگونه قراردادي بود؟ 1933قرارداد نفتی -5  

. دادیست که در زمان رضا شاه منعقد شد و بعد لغو قرارداد دارسی و باعث تقاضاي مجدد قرارداد نفتی قبل شدقرار  

هایی داشت؟مان سعدآباد براي ایران چه پیامدپی-6  

چشم پوشی دولت ایران از حق حاکمیت خود  هایی از شرق به افغانستان و اي آرارات به ترکیه بخشبخشیدن ارتفاعات کوه ه
. اروندرود و به رسمیت شناختن مجمع الجزایر بحرینبر  

 درس یازده

پس از عزل رضا شاه چه کسانی از سران دولت بازداشت و محاکمه شد؟-1  

پزشک زندان قصر دکتر احمدي –رئیس زندان قصر مصطفی راسخ  –بانی تهران رکن الدین مختاري رئیس شهر  

اع داخلی ایران چه شد؟ضبا ورود متفقین به ایران او-2  

. متفقین تمام وسایل حمل ونقل را در اختیار گرفتند و کشور دچار قحطی و نابه سامانی شد  

امور مالی و اقتصادي کشور به چه کسی واگذار شد؟ 1321در آبان ماه-3  

پومیلس –آرتو  –مستشار نظامی   

ایران به وجود آمد را نام ببرید؟ جنگ جهانی دوم با دخالت بیگانگان در زمان هاي سیاسی مختلفی که در زبح-4  

جمعیت فدائیان اسالم –زب دموکرات ح –زب توده ح –زب اراده ملی ح  

رهبر جمعیت فدائیان اسالم چه کسی بود واعتقاد به چه چیزي داشت؟-5*  

.مبانی اسالم باشد و اقدامات مهمی در این مورد انجام دادنداو معتقد بود تصمیمات و نظرات دولت باید بر –شهید نواب صفوي 

سیاست موازنه منفی توسط چه کسی مطرح شد توضیح دهید؟-6  

. یعنی ممنوعیت واگذاري نفت بر قدرت هاي غرب و شرق –دکتر مصدق   

بود؟نمردم از سوي  ي وانهپشتفاقد مد و چرا آزب دموکرات کردستان چه زمانی به وجود ح-7  

مردم ي  پشتوانهفاقد  وابستگی به شورويگرایشات مارکسیستی و شد ، و بدلیلمهاباد کردستان تشکیل  در "1324 "ماه بهمن
.بود  




