
 ؟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 



  ؟به چه اقداماتی دست زد)کاهش نارضایتی و آرامش( نظم ي براي برقراريرهااز بدارتش.3*

  . )ارتشبد نصیري( رییس ساواكدستگیري  و )نخست وزیر اسبق( سران به نام مثل هویدا گیري برخی از دست

  ؟خوانده شدتوسط چه کسی  57قطع نامه ي عاشوراي .4

دعوت از ارتش براي  -تشکیل جمهوري اسالمی  -بازگشت امام -  ت اهللا بهشتی که شامل سرنگونی نظام سلطنتیآیتوسط 
  . پیوستن به مردم

  ؟چه وظایفی تشکیل شد شوراي انقالب به دستورچه کسی وبا.5

  . سی قانون اساسی جدیدرگی برچگون - نحوه ي انتقال قدرت -ن تشکیل دولت موقتآوظایف  به دستورامام خمینی و

  ؟دولت موقت چگونه شکل گرفت.6*

  .  انقالب با پیشنهاد شوراي

  ؟امام خمینی درچه تاریخی واردایران شد.7
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 درس بیست ودوم

  ؟به دولت موقت محول کرد امام خمینی چه وظایفی را.1*

قانون اساسی برگزاري  صویبت تشکیل مجلس و -سیاسی کشوراجراي همه پرسی درباره ي تعیین نظام  -اداره ي امورمملکت-
  . طبق قانون اساسی جدید انتخابات مجلس

  د؟نامیده می شو چرا به این روز روز جمهوري اسالمی چه روزي است و.2

  . ي مثبت دادندأاکثریت مردم به جمهوري اسالمی ر درصد 98.2اري همه پرسی زبرگ با

  ؟تصویب شد ایران چگونه تدوین وقانون اساسی جمهوري اسالمی .3

هاي امبن و کشور سابقتوجه به قانون اساسی  با وي غربی و اسالمی را بررسی نمود هاي اساسی کشورها مجلس خبرگان قانون
  . اسالمی تدوین نمود فقهی و

  ند؟مدآکدام نهادهاي انقالبی پس ازانقالب به وجود.4*

  . بسیج وجهاد سپاه و -کمیته ي انقالب اسالمی




