
 ؟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   



ز ریاست جمهوري عزل شد؟بنی صدر چرا و چگونه ا -4  

مجلس با اکثریت آرا به عدم صالحیت بنی صدر  دلیل کجروي ها احساس مسئولیت نکردن بنی صدر در شرایط خاص آن زمان و
. یید امام رسیدأي داد و به تأر  

توسط چه گروهی انجام شد؟ 1358هاي مهم کشور در اول سال  ترور شخصیت-5  

. گروه فرقان  

ها در ایران توسط چه گروهی در ایران انجام شد؟مرحله دوم ترور-6*  

. توسط سازمان مجاهدین خلق  

را بنویسید؟ "1360سال  "سه مورد از اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق را در-7  

. 1360 تیر 6ترور آیت هللا خامنه اي در  -  

  بمب گذاري در دفتر حزب ریاست جمهوري-

.دولت و به شهادت رساندن رجایی و با هنربمب گذاري در محل تشکیل هیئت  -  

دشمنان انقالب و اسالم براي به سقوط کشاندن انقالب اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟-8*  

طراحی کودتا –مریکا به ایران آحمله نظامی  –ایجاد جنگ روانی  –آشوب هاي استانی  –تقویت و تشویق دشمنان ضد انقالب   

هاي استعماري با برنامه ي هسته اي صلح امیز ایران چیست؟مخالفت دولت آمریکا و برخی کشور علت-9  

.ها می خواهند انحصار این دانش در اختیار خودشان باشد و دیگر کشورها به این دانش دسترسی نداشته باشنداین کشور  

 درس بیست و چهارم 

تاریخ آغاز جنگ تحمیلی را بنویسید؟-1*  

1359ریورهش 31  

گردد؟ می سابقه دشمنی عراق به ایران به چه زمانی بر-2  

  . پرداختمانی قصد تصرف ایران را داشت دولت صفوي مانع شد و به مقابله ثزمانی که دولت ع ، به دوران صفویان




