
  ؟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

  1357بهمن 12

 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



 ؟اوایل انقالب نام ببرید در علیه انقالب اسالمی را مریکاآهاي  توطعه ها و مهمترین دسیسه.5

 . کودتا -شوب در استانهاآ -هاي سیاسی مخالف گروه ایجاد -یاران امام اندیشمندان و ترور تضعیف و

 ؟مریکاچه بودآمهمترین ابزار توطعه براي .6

 .ایرانایجادگروه هاي سیاسی مختلف در 

 د؟یراتی بودنیچه تغ اوایل انقالب خواستار گروه هاي ضدانقالب در.7*

 . انحالل ارتش -ها مسلخ کردن گروه – در ترکیب شوراي انقالب ریتغی -

  ؟نام ببرید هاي سیاسی پس از انقالب را اصلی ترین گروه.8

 حزب خلق بلوچستان - در خوزستان حزب خلق عرب -حزب دموکرات در کردستان - ذربایجانآحزب خلق مسلمانان در-

  ؟را بنویسید آنها غاز گرشورش کردستان چه بودوخواستهآمهمترین جریان سیاسی .9

  .حزب دموکرات کردستان وخواهان خودمختاري بودند

  ؟نام ببرید هاي سیاسی پس از انقالب را رك عمده ي گروهوجه مشت.10

 .دمذهبی استفاده می نمودن تفاوت هاي قومی و از – دخارجی بودنهاي  وابسته به قدرت – دبودن تنها کمونیسآاغلب 

  پس از استعفاي بازرگان جریان مملکت به دست چه کسی سپرده شد؟. 11

  .به شوراي مملکت سپرده شد توسط امام خمینی

درس بیست و سوم

شد؟ ذاولین رییس جمهور ایران چه کسی بود؟حکم او توسط چه کسی تنفی-1  

. رده شدپاو س بهاي کل قبا  و حکم او توسط امام خمینی تنفیذ شد و همچنین نیابت فرمانده صدرابوالحسن بنی   

          پ گرایان چه اختالفاتی پیش آمد؟در دوره ریاست جمهوري بنی صدر بین اصول گرایان و جریان چ-2
  . یت بنی صدر شروع به فعالیت اختالل در فضاي جامعه نموداحمباعث اختالف در اصول و روش ها به وجود آمد و گروه چپ با 

و با هدف پاکسازي افراد معاند که در مراکز دانشگاهی  59در سال  با چه هدفی انجام شد؟ انقالب فرهنگی در چه شرایطی و-3*
. هاي آموزش عالی تحول در درس یجادو همچنین انفوذ کرده بودند   




