
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



 ؟هایی انجام می داد به چه صورت دوران تبعید در را امام مبارزات خود.8

باعث  -می نمود روشن  یل خاورمیانه و ایران افکارشان رادرباره ي مسا مردم را -دعوت می نمود امید به استقامت و مردم را -
 . دانستتشکیل حکومت اسالمی می  دانشگاه راو حوزه  اعتماد

  ؟شد چه کشوري اجرا به پیشنهاد و ساله چه بود پانصد و برگزاري جشن هاي دوهزار ي شاه ازانگیزه .9

و براي کسب اعتبار از دست  شاه بود پرواز رویاهاي بلند از و ساله افتاد2500اري جشن هاي زبرگ به فکر ها به پیشنهاد اسراییلی
 . رفته بود

 ؟هایی بودند آرمانخواهان چه  40و 50جویی دردهه ي دانش تظاهرات.10

 پیشرفت کشور - و استقالل زاديآ -ت اجتماعیعدال

 ؟نها چه بودآمحورفعالیت  و چه هدفی تشکیل شد هاي اسالمی دانشجویی با انجمن.11

 . ساخت سیاست متمرکز جدایی دین از مخالفت با هدف دفاع از اندیشه و هاي اسالمی با انجمن

 ؟هایی بودند هپهلوي چه گرویم ژمخالفان ر .12

 ملی گرایان - چپ گرایان -مسلمانان انقالبی

 ؟صحنه مبارزه شدند اعتقاداتی وارد و گروه اول یعنی مسلمانان انقالبی باچه رویکرد.13

 . شاه پرداختند هاي اسالمی اسالم و انجام تکلیف شرعی به مبارزه با اندیشه استفاده از این گروه با

 ؟پیش گرفتند در براي مبارزه چه روشی راگرایان  ملی.14

 . به وجود نیایدیر یاصل سلطنت هیچ گونه تغدر  و بشود محدود شاه باید

 درس بیستم

  ؟چه بودش آمریکا .  1355در انتخابات آذرماه  مریکاآرییس جمهور رشعارکارت.1

  فضاي بازسیاسی -حقوق بشر

  ؟نمود ایران ایجاد تحوالتی در رات ویچه تغی "1356سال " در شاه براي برنامه حقوق بشرکارتر.2

 و نخست وزیري برکنار از راهویدا امیرعباس   1356 مرداد در بود لذا سیاسی خواهد کشور فضاي باز که در شاه اعالم نمود
  . به نخست وزیري منصوب کرد  را موزگارآ جمشید




