
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   



صدق چه بود؟پس از ملی شدن صنعت نفت اوضاع اقتصادي ایران در زمان نخست وزیري دکتر م-7*  

هاي اقتصادي و فشار دولت انگلیس درآمد دولت کاهش یافت و کشور دچار مشکالت اقتصادي  به علت قطع صادرات نفت و تحریم
.شدید شد  

 درس سیزده

را توضیح دهید؟ 1331تیرماه  30قیام -1  

س آن دربار بود ازشاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار او بگذارند بعد رأدکتر مصدق براي مخالفت و کنترل مخالفین که 
مردم بدون ترس به حرکت در آمدند و  1331تیر  30از این اتفاق شاه موافقت نکرد و دکتر مصدق استفاء نمود و سپس در 

. رور آفرین خلق نمودند و دوباره دکتر مصدق نخست وزیر شدغحماسه ملی و   

را بنویسید؟ 1332مرداد  28زمینه ساز کودتاي عوامل -2*  

)شاه و دربار –مطبوعات  –شبکه بدامن  –ب توده حز(عوامل داخلی  -2) آمریکا وانگلیس( عوامل خارجی-1  

با بروز اختالف و شکاف میان رهبران نهضت ملی شدن نفت چه اختالفاتی روي داد؟-3  

یه هاي حمایت و پا به سنگینی بر پیکر ملی شدن صنعت نفت وارد شد وبا اختالف بین دکتر مصدق و آیت اهللا کاشانی ضر
. رویی با استعمار خارجی شدپشتیبانی  دررویا  

شیند را بنویسید؟نعواملی که باعث شد که اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت به ثمر ن-4  

.ف سیاسی در بین رهبرانها  و بروز شکا ها و قدرت طلبی بی کفایتی اعضاي کابینه و رقابت ضعف ساختاري و  

طرح عملیات چکمه و سپس عملیات آژاکس را توضیح دهید؟-5  

سپس این  از سوي انگلستان مطرح شد و و توسل به کودتا نظامیاعمال قدرت ران نفت از طریق حعملیات چکمه به عنوان حل ب
. کرومیت رزولت آمریکایی سپرده شد، و رهبري آن به دست  مریکا به طرح عملیات آژاکس تبدیل شدآطرح با همکاري   

شبکه بدامن چه اقداماتی انجام میداد؟-6  

. شد ضت میهنسبت به رهبران نواختالف افکنی بینی اي سیاسی باعث اختالف سیاسی و بده این شبکه با نفوذ برخی از جریان  

؟داشتند)1332مرداد28(چه نقشی در کمک به کودتايمطبوعات -7  

نارضایتی عمومی را  توانست با شایعات و تبلیغات  شخصیت دکتر مصدق را تخریب نماید و، عمومی افکار مطبوعات با سازماندهی
.ایجاد کند  




