
حکومت کودتا چه اقداماتی انجام شد؟بختیار فرمانده نظامی تهران براي تثبیت و استقرار -2  

.ید و تیر باران مخالفان کودتاعرست و هم چنین تبپسرکوب نیروهاي ضد کودتا و میهن   

رد؟وس از دستگیري چه سرنوشتی براي او رقم خپدکترمصدق -3  

. نظر بوددر دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و تا آخر عمر در روستایی نزدیک تهران تحت   

قرارداد کنسرسیوم نفت چگونه قراردادي بود؟-4  

فرانسه و هلندي بود که  ، انگلیس ، این قرارداد یک قرارداد استعماري و چند شرکتی بود که بین ایران و چند کشور نفتی آمریکا
. ایران به ایران تحمیل شدخذ نفت أبه منظور بهره برداري از م  

قد شد؟عهایی چگونه من یمان بغداد بین چه دولتپ-5  

. اکستان و ایران منعقد شدپهاي ترکیه و عراق ، یمان بین کشورپاین   

یمان بغداد چه بود؟پهدف از تشکیل -6*  

. یمان با هدف کامل کردن محاصره شوروي به بهانه خطر کمونیستپاین   

مخالفت نمود؟یمان بغداد پچرا شهید نواب صفوي با -7  

.یمان نفوذ و زمینه ساز سلطه آمریکا در ایران بودپزیرا او معتقد بود ایران در این   

ها چه بود؟ مریکاییسیس ساواك در داخل ایران توسط آتأهدف از -8  

.نفوذ آمریکا در داخل آمریکا تبیثبه خاطر حفظ و ت –همسایگی شوروي باایران   

 د آوردند و علت تشکیل این احزاب در داخل ایران چه بود؟دو حزب ملیون و حزب مردم را چه کسانی به وجو-9
 دست براي جلب افکار عمومی، سیاسی روبه رو بود، آزاديمحمد رضا شاه که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود 

.به رهبري اسدهللا علم زد)اقلیت(مردم دکتر اقبال و حزب  به رهبري نخست وزیر،)اکثریت(سیس دو حزب ملیونأت به  

 درس شانزدهم

هاي توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه چگونه بود؟ریاست جمهوري کندي در برابر کشوردر دوره سیاست خارجی آمریکا -1  

یشرفت در پاین سیاست به عنوان اتحاد براي  . آمیز بودیشگیري از انقالب هاي قهرپایین با هدف پاجراي اصالحات از باال به 
. شد هاي که در معرض خطر کمونیست بودند اجرا میکشور  



منظور از انقالب سفید شاه چه بود؟-2  

انقالب سفید به معنی اصالحات اجتماعی و اقتصادي براي جلو گیري از خطر کمونیست و همچنین جلوگیري از گسترس فعالیت 
.علیه شاه و آمریکا بودهاي مردمی   

هایی از او حمایت نمودند؟ عنوان نخست وزیر با تحت چه شعارهایی انجام شد و چه دولت بهانتخاب شریف امامی -3  

و )هاي جدید آمریکا رفت ادي به استقبال از سیاستزادي احزاب و فضاي باز سیاسی و اصالحات اقتصآ(هایی مانند طرح شعار
. انگلیس هم از ایشان حمایت نمود  

 درس هفدهم

سی به تصویب رسید و موضوع آن چه بود؟کهاي ایالتی و والیتی در دوره چه  قانون انجمن-1*  

ن مجید از شرایط انتخاب آکه بر اساس این قانون شرط مسلمان بودن و سوگند به قر . در زمان دولت اسداهللا علم انجام شد
. شوندگان حذف شد  

علی امینی را از نخست وزیري برکنار نمود و اسدهللا علم را جانشین او نمود؟ "1341تیر ماه  "چرا محمد رضا شاه در-2  

و اسدهللا علم  دشمسی محمد رضا شاه علی امینی را به بهانه اي را بر سر اختالف بودجه نظامی او را بر کنار کر 1341در تیر ماه 
. کرد شکه یکی از نزدیکان او بود جاي گزین  

؟دهاي ایالتی و والیتی چه کسانی بودن ي انجمن تصویب نامهمخالفین اصلی -3  

هاي استعمار را براي  ها و گفت وگوهاي خود نقشه امام خمینی بود که امام با نشست هاأس آنعلما و مردم مسلمان ایران که در ر
.فوري آن توسط شاه بودندلغو مردم روشن نمودند و خواستار   

دهید؟انقالب سفید شاه را تعریف کرده و توضیح -4  

به گانه  و اعالم کرد قصد دارد اصول شش مدآبعد از لغو قانون انجمن هاي ایالتی و والیتی شاه در اثر فشار آمریکا خود به میدان 
. خواهی بگذارداصطالح انقالب سفید را به نظر  

اتخاذ نمودند؟امام خمینی و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه شاه یا انقالب سفید به چه موضعی -5  

ها با علماء و امام با صدور اعالمیه اي به دفاع نهضت روحانیت برخاستند و مسیر سیاسی خود را از  ها و نشست س از مالقاتپمرم 
. رداختندپجبهه ي ملی جدا نمودند و به افشاي ماهیت شاه و ریس جمهور آمریکا کندي و انقالب سفید   




