
ایران خارج نمودند؟ میالدي نیروهاي خود را از اشغال 1917چرا روس ها در سال -10*  

)   یکیشوانقالب بل.(ها یا تومونیستها روي کار آمدن سوسیالیست و 1917الها در سبه علت شکست حکومت تزار  

چه نام داشت؟)بوشهر(در منطقه جنوب  فردي که دلیرانه در مقابل انگلیس ایستادگی کرد-11  

 رئیس علی دلواري 

 درس هفت و هشت

دنبال کرد؟چه اهدافی را دولت انگلیس پس از جنگ جهانی اول در خاورمیانه -1  

ایجاد حکومت -4منابع نفتی  غارت و تسلط  بر -3هاي مردمی   سرکوب  نهضت  -2ها   کمربند آهنین در مقابل روسکیل تش-1
. نظامی قدرتمند  

        ضد استعماري که پس از جنگ جهانی اول در واکنش به حضور بیگانگان در ایرا ن روي داد را بنویسید؟ ينهضت ها-2*
. محمد تقی پسیان در خراسان-3شیخ محمد خیابانی در تبریز - 2جنبش میرزا کوچک خان جنگلی -1  

میالدي چه بود؟ 1919ماهیت قرارداد-3  

ها  گرفت و انگلیس قرار میکه بین ایران و انگلیس منعقدگردید شد ایران به طور کامل تحت حمایت دولت انگلیس 1919قرارداد 
. نظارت بر تشکیالت نظامی مالی و سیاسی ایران داشتند  

ي غیر مستقیم در ایران پرداختند چه بود؟ ها تصمیم به مداخله علت اینکه انگلیس-4  

نفرت تاریخی مردم از انگلیس ها-2  1919تجربه تلخ قرارداد-1  

شمسی شدند را نام ببرید؟ 1299عامالن کودتاي -*5  

).ي قزاقفرمانده نیرو(و رضا خان میرپنج) چهره سیاسی(دین طباطبایی الشامل دو نفر سید ضیاء  

را بنویسید؟ ش. 1299چگونگی اجراي کودتاي سیاه یا -6  

خان پس  با حضور ژنرال آیرون ساید و دو عامل کودتا مالقاتی در شهر قزوین صورت گرفت که قرار شد رضا 1299ماه  بهمندر 
. دین طباطبایی سپرده شودالوزیري را به ضیاءاز فتح تهران مقام نخست   

کهنه درچه بود؟ تفاوت استعمار نو و-7  

 دستگاهاي سیاسی و ریزي و اشغال کشورها را در نظر داشت ولی استعمار نو با نفوذ وتعمار کهنه شیوه نظامی جنگ و خوناس
. مثل حکومت رضا شاه. ریزي کشور را تحت حمایت خود در می آوردنظامی بدون خون  



ود؟براي ضد انگلیس نشان دادن خود چه ب ءنخستین اقدام سید ضیا-8  

. را لغو نمود 1919به قصد منحرف ساختن رفتار مردم قرار داد   

                                         خان در دوره وزارت جنگ چه بود؟                                                  ااولین اقدام رض-9
                 . قال دادبه وزارت جنگ انت )وزارت کشور(اندارمري را از وزارت داخله ژ

دومین گام رضا خان در رسیدن به حکومت چه بود؟-10  

. سید ضیاء را وارد نمود که او را به وزارت جنگ انتخاب نماید  

)قبل از رسیدن به نخست وزیري( داران رضا خان در مجلس چه کسانی بودند؟طرف-11  

سلیمان میرزا –محمد علی فروغی  –داور  –تیمور تاش  –تقی زاده  -تدین   

فرمان نخست وزیري رضا خان چه زمانی وچگونه صادر شد؟-12  

البته رضا خان با تبلیغ هاي گسترده و نبود امنیت در  . ضاء نمودماحمد شاه فرمان نخست وزیري را ا 1302آبان ماه سوم در 
. هان بودن اختیارات بیشتر به این مقام رسیدواکشور و خ  

مان با نخست وزیري رضا خان چه کسی در ترکیه نظام جمهوري را آورد؟همز-13  

)آتاتورك(مصطفی کمال پاشا  

فردي که با جمهوري رضا خانی مخالفت کرد چه نام داشت؟-14*  

 آیت اهللا مدرس

چرا جمهوري رضا خان با شکست رو به رو شد؟-15  

.علماء و مردم با شکست رو به رو شد ، نمایندگان مجلساقلیت به علت مخالفت   

تاج گذاري نمود؟ به عنوان پادشاه ایران رسماً رضا خان چگونه و چه زمانی- 16  

تاج گذاري نمود و مجلس با تغییر چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی سلطنت دائمی ایران را  1305اردیبهشت ماه  چهارم در
.به رضا خان و فرزندانشان واگذار نمود  

اولین نخست وزیر رضا شاه که بود؟-17  

 محمد علی فروغی




