
 درس هجدهم

و مردم با رفراندوم انقالب سفید شاه مخالفت نمودند؟ چرا علماء-1  

.نابودي اسالم  –هاي اقتصادي نابود شد  بنیان –به علت گسترش وابستگی کشور به بیگانگان   

با چه هدفی انجام شد؟ "قم فیضیهمدرسه  "حمله به-2  

ساواك به فیضیه حمله و بسیاري از علما را هاي شاه و سرباز 1342هلوي در سال پدر اعتراض امام خمینی به سیاست هاي رژیم 
. دت یا زخمی نمودندابه شه  

چه بود؟ 1342علت دستگیري امام خمینی در سال -3  

. علیه شاه 1342خرداد 13سخنرانی در   

چه بود؟ 1342خرداد در سال  15علت قیام -4  

. اعتراض مردم براي دستگیري امام  

واکنشی در جامعه ایجاد نمود؟چه  1342دستگیري امام خمینی در خرداد -5  

. به راه افتاد... هایی مانند ورامین و مشهد و آن در تهران و شهرستانا خواست و به دنبال پاعتراض مردمی در قم به   

هایی داشت؟چه دست آورد 1342خرداد 15قیام  -6*  

رشد سیاسی -3.شد در جامعه کاشه می بذر فرهنگ مبارزه به عنوان یک تکلیف الهی- 2ابعاد ضد استعماري و ضد استبدادي -1
 بین دین و-5یدا نمودند پهاي اسالمی گرایش بیشتري  یان و روشنفکران به ارزشدانشگاه-4هاي علمیه افزایش یافت زهحومیان 

.یوستگی ایجاد شدپاست یس  

س علم چه کسی و با حمایت چه کشوري روي کار آمد؟پ -7  

. مریکاآحسن علی منصور نخست وزیر شد و با حمایت   

مفاد آن چه بود؟و  رسید؟ ویببه تص نهچگون یتوالسیوپالیحه ي کا -8  

 قضاییحسن علی منصوراین الیحه را براي تصویب مجلس تقدیم نمود که بر اساس آن مستشاران آمریکایی در خواست مصونیت 
. به تصویب رسید 1343نمایندگان بی سر و صدا این الیحه در سالول دادن و تهدید پنمود که با  می  



عاقبت حسن علی منصور چه شد ؟-9  

. لفه اسالمی به نام محمد بخارایی در جلوي مجلس به علت خیانت به کشور ترور نمودؤتت مئیکی از اعضاي هی  

چه بود؟" 1343آبان  "علت دستگیري و تبعید امام خمینی در-10  

یتوالسیون رژیم با بر قراري حکومت نظامی در نیمه پنسبت به تصویب  الیحه ي کا  ماعتراض شدید مردم و همچنین امابه دنبال 
. س به ترکیه تبعید نمودپامام را دستگیر و به تهران و س 1343آبان 13شب   

درس نوزدهم 

؟نخست وزیري ودوام امیرعباس هویداچه بود راز.1

  . وامرشاه بوداع محض یمط

  ؟دوران تحکیم دیکتاتوري محمدرضاشاه چه زمانی بود ازآغ.2

  . مدن امیرعباس هویداکارآبه روي 

  کرد؟پهلوي واگذارحکومت به  را )خاومیانه(اندارمري منطفهژ واگذاري مریکاآکدام رییس جمهور.3

  . مریکاآنیکسون رییس جمهور

  ؟که بود دردنیاآمریکا اولین مشتري سالح هاي تسلیحاتی جنگی .4

  . محمدرضاشاه پهلوي

  ؟ایران گذاشت اقتصاد ثیري برأچه تآمریکا تجهیزات نظامی از الح وس خرید.5

کم کم  اقتصاد لحاظ کشاورزي و ایران از بدي گذاشت و ثیرأاقتصادي وکشاورزي ت هاي عمرانی و بخش افزایش بودجه ي نظامی و
  . بودآمریکا  به سود به سمت وابستگی رفت و

  ؟شد استفادههایی  درچه هزینه" 1356سال تا1352"فت درسالاز فروش ن حاصل مدآدر.6

  . اروپا و هاي ورشکسته امریکا اري درشرکتذسرمایه گ و هاي نظامی هزینه می شد سالحخرید 

  ؟چه مزیتی می دانست شاه دادن وام به کشورهاي غربی را.7

  . می دادنشان  هاي غربی بیشتر به دولت را این همه وابستگی خود با او




