
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  



چه عواملی باعث شد آذربایجان و کردستان ایران به شوروي واگذار نشود؟-8  

دادن امتیاز نفت شمال به  السلطنه دروعدههاي قوام  و تالشهاي بین المللی مردم آذربایجان و کردستان و فشاررشادت و مقاومت 
.شوروي   

دولت اسرائیل چگونه و از چه زمانی در ایران به رسمیت شناخته شد؟-9  

با موفقت محمد رضا شاه  1328در دي ماه  از اسرائیل ، اي پس دریافت چهارصد هزار دالر رشوه غهد مراعتوسط محمد سا
.ئیل را به رسمیت شنا خته شدااسر  

چه اختیاراتی به دست آورد؟ 1327اسفند  15محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در -10*  

. نسب وزراء –اعالن جنگ و صلح  –فرماندهی کل قبا  –قدرت انحالل دو مجلس   

 درس دوازده

هایی منعقد شد و مفاد آن را بنویسید؟شاییان بین چه کشورقرارداد گس گل-1  

.بود )ایران و انگلستان( 1933اقی به قرار دادحدادي الشد و این قراران و انگلیس منعقد بین ایر  

را بنویسید؟ 1328ي ملی به رهبري دکتر مصدق  وجود آمدن جبهههدف از به -2  

. اقی گس گلشاییان پرداختحدر این سال دکتر مصدق با اقلیت نمایندگان به مخالفت با قرار داد ال  

زمانی افزایش پیدا کرد؟ اتحاد نیروهاي ملی مذهبی از چه-3*  

. با روي کار آمدن رزم آرا که مورد حمایت آمریکا و انگلیس بود اتحاد این دو جبهه افزایش یافت  

رزم آرا براي جلوگیري ملی شدن صنعت نفت چه اقداماتی انجام داد؟-4  

. ها داد شد و پیشنهاد جدیدي را به انگلیسوارد مذاکرات محرمانه با انگلیس   

آرا نخست وزیر وقت توسط چه کسی اعدام انقالبی شد؟رزم -5  

. توسط شهید خلیل طهماسبی به قتل رسید  

؟صنعت نفت ما ملی شد  نخست وزیري چه کسی زمان  در در چه تاریخی و-6*  

دکتر مصدق – 1329اسفند ماه  29در   




