
 ؟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



 ؟از منصوب شدن به نخست وزیري چه بود بعد موزگارآاقدامات .3

تشکیل  و شود ارزی برگلنبه صورت ع هاي طوالنی محکوم می شدند زندان محکومان اغلب به تیرباران ونها آهایی که در محاکمه
 . دردربار فساد کمسیون شاهنشاهی براي مبارزه با

  ؟به دنبال داشت برگزاري مجالس ختم سیدمصطفی خمینی چه پیامدي را.4

به  و باردیگر که نام امام نام بردن خمینی این حادثه باعث شد ممنوعیت شدید جودبا و . هاي تندي علیه شاه انجام شد سخنرانی
 . ها بیفتد طورگسترده به سرزبان

 خواند؟جزیره ي ثبات  چه کسی ایران را.5

 . مریکاآوقت  رییس جمهور کارتر

 ؟درچه شهري حکومت نظامی اعالم شد" 1357سال "در.6

 . اصفهان و شهررضا

 ؟به چه دلیلی بود1356در زمستان  تبریز قم و قیام مردم.7

 . سیاه استعمارسرخ و میز به امام خمینی تحت عنوان ایران وآاله ي اهانت قم به دلیل انتشار

 ؟چه شعاري به نخست وزیري رسید با چه کسی و موزگارآپس از .8

 . شدب وزیري منصوشتی ملی به نخست آشعار با و شریف امامی به نخست وزیري رسید وزگارآم پس از

  ؟کرد هایی درجامعه ایجاد چه واکنش1356دي 17العات درروزنامه ي اط میزآانتشارمقاله ي توهین .9

درچهلم کشته شدگان مردم تبریز مردم  -درچهلم بزرگ داشت کشته شدگان قم مردم تبریز قیام نمودند -قیام مردم قم وتبریز
  . لیه شاه برخواستندبه قیام ع ها دیگرشهرستان - قیام کردند یزد

 درس بیست و یکم

  ؟علت هجرت امام خمینی به پاریس چه بود.1

 . ازکشورش اخراج کرد امام خمینی را ریکا توافق کرد وآم شاه و یم عراق محرمانه باژایران ر اهرات مردمی درظافزایش ت با

  ؟دربرداشت هجرت امام خمینی به پاریس چه شرایطی را.2

   . انجام گرفت هاي انقالب بیشتر پیام و بهتربه دلیل ارتباطات 




