
 درس تاریخ معاصر»   1400سواالت خردادماه پاسخ نامه  «  

 نمره)1چرا دولت مصدق ناچار به فروش اوراق قرضه شد؟ (   - 1

  شدید مشکالت دچار کشور و  یافت کاهش  سرعت دولت به درآمد  انگلستان، دولت  فشارهاي و  اقتصادي هاي تحریم و نفت صادرات قطع  علّت به

 .شد قرضه فروش اوراق  به ناچار دولت نتیجه در.  شد اقتصادي

 نمره) 1را نام ببرید؟ (چهارمورد) (  1332مرداد  28عوامل داخلی زمینه ساز کودتاي   - 2

 حزب توده، شبکه بِدامِن، شاه و درباریان، مطبوعات و اشتباه مصدق در انحالل مجلس. 

رهبري کردند؟ و عوامل نظامی کودتا کدام مراکز را را چه کسانی   1332مرداد  28بخش عمده آشوب هاي خیابانی کودتاي   - 3
 نمره)1/ 5تصرف کردند؟ (

  گروه  همراهی و خود داران  چماق  از اي عدّه مخ) با بی (شعبان به معروف   جعفري شعبان را کودتا  روز در خیابانی  هاي آشوب از اي عمده بخش
  کودتا  نظامی  عوامل اقدامات این  با زمان  هم . کردند تصرف دیگري از پس  یکی را هاي تهران  خیابان و  دادند  انجام ولگردها  و  اوباش دیگر هاي

 .کردند تصرف را یارانش  دکترمصدّق و  ◌ٴ خانه  و تلگراف  و تلفن مرکز ژاندارمري،  و  پلیس مراکز رادیو، ایستگاه  ارتش، ستاد حسّاس ازجمله مناطق

به چه اقدامی زد؟ و چه نتیجه اي براي او به همراه داشت؟  ش براي جلب افکار عمومی دست  1336محمد رضا شاه در سال  - 4
 نمره)5/1(

 رهبري به  (اقلیت) » مردم «حزب و  دکتر اقبال، وزیر، نخست رهبري به »(اکثریت) «ملّیون حزب دو  تأسیس  به دست  عمومی، افکار جلب براي

  توهّم تا  بودند، دولتی  دو حزب میان ساختگی و  سطحی هاي جنجال صحنه کشور  مطبوعات طوالنی،  هاي سال  بعد، به آن از .زد عَلَم اسداللّه

 .کنند ایجاد  ها ذهن در را ایران در غربی   هاي دمکراسی وجود

 نمره) 5/1دانست؟ (   می ضروري  را   ایران  در  اجتماعی   اقتصادي   اصالحات انجام آمریکا  دولت  چرا  - 5

  زمینه کمونیسم، خطر کاهش از « انقالب سرخ » و جلوگیري ضمن توانست می اجتماعی  و اقتصادي اصالحات آمریکا، زمامداران باور زیرا به

 .کند  جلوگیري آمریکا نشانده  دست و دیکتاتور هاي حکومت علیه مردمی هاي فعالیت گسترش از و آورد فراهم » را سفید ایجاد« انقالب

 نمره) 5/1(  .دهید  را توضیح  والیتی  و   ایالتی هاي  انجمن نامه  تصویب با  علما   و  خمینی امام  مخالفت  نتیجه   و  علت  - 6

 ارسال با شد و مقرر شد یادآور کشور استقالل و اسالم از صیانت قبال در را علما مسئولیت  آنها هاي توطئه و  هاي استعمار نقشه تشریح  با وي

 را دولت  و  شاه سرانجام علما دیگر و تقلید مراجع  خمینی، امام گیر  پی مبارزه .شود درخواست مذکور نامه تصویب فوري لغو شاه،  به هایی تلگرام

 .کرد نامه تصویب لغو اعالم نشینی و عقب به وادار

 

 

 



 نمره)5/1داشت؟( دو مورد ) (  دستاوردهایی  چه  1342 خرداد  15 قیام - 7

 .نشست بار به اسالمی انقالب پیروزي در آن ثمرات  که شد کاشته جامعه در الهی تکلیف عنوان یک به مبارزه فرهنگ بذر  - الف

 اسالمی.  هايارزش  به دانشگاهیان و روشنفکران بیشتر گرایش  روحانیت و و علمیه هاي حوزه میان  در سیاسی  رشد افزایش  - ب

  اساسی قانون چارچوب در و آمیز طریق مسالمت از شاه رژیم که داد  نشان غیردینی و  دینی مبارز هاي جریان به همچنین خرداد 15 قیام - پ

 .ندارد وجود مستمر ◌ٴ مبارزه جز وابسته راهی و  استبدادي نظام با  مبارزه براي و است ناپذیر اصالح

 و عرضه  را مبارزه از جدیدي شکل که رود  شمار می  به اسالم جهان و ایران معاصر   تاریخ هاي  جنبش در مهمّی عطف نقطه خرداد 15 قیام - ت
  و  تداوم 1357 ماه  بهمن 22 در پیروزي به دستیابی تا را ایران ملّت  مبارزه خمینی امام رهبري توانست با که بود قدري گران تجربه و کرد  آزمایش

 ثمر بخشد.

 نمره) 5/1بودند؟ (دو مورد) (    هایی گروه  چه  شامل  ش،   6  135  تا   1342  فاصله  در  پهلوي  رژیم  مخالفان - 8

  شرعی تکلیفو  وظیفه اسالمی یک عنوان به  مبارزه، به  و کردند می مبارزه خمینی امام  به رهبري اعتقاد با  که انقالبی  مسلمانان ، اوّل گروه

 .نگریستندمی

.  دیدندمی مارکسیستی هاينظریه  از درپیروي  را، رهایی راه مارکسیستی، هاياندیشه از پذیرفتن تأثیر با  طیف، این. بودند  گرایان چپ ،دوم   گروه

 .مسلّحانه » بود جنگ رهایی،  راه اینان « تنها اغلب  دیدگاه از

  جهت در ولی  پذیرفت را سلطنت اصل باید  معتقد بودند  و نداشتند پهلوي سلطنتی رژیم تغییر به  اعتقادي آنها اغلب. بودند گرایانملّی ،سوم   گروه

 .کرد  تالش شاه  خودکامگی  کاهش

 نمره) 1/ 5کرد؟ (سه مورد) (  ایران ایجاد  در  تحوّالتی   و   تغییر   چه  1356 سال  در  کارتر،  بشر  حقوق  برنامه  با   هماهنگی  براي  شاه - 9

 کرد.   خواهد ایجاد سیاسی  باز فضاي در کشور، که  کرد اعالم  - الف

 .کرد منصوب وزیري نخست به را جمشید آموزگار  و  برکنار را هویدا امیرعباس - ب

 است. شده  لغو نظامی  سرّي هايدادگاه در مخالفان سریع محاکمه قانون  که شد  اعالم - پ

 .کرد اقرار دولتی، هايدستگاه در گسترده  وجود فساد به فساد»، رژیم  با مبارزه براي شاهنشاهی کمیسیون«تشکیل اعالم با  - ت

 نمره) 1گرفت؟ (  شکل  چگونه  موقّت  دولت  - 10

 به رسماً  ماه،  بهمن شانزدهم در آن، خبر و  انتخاب شد موقّت،  دولت وزیر نخست عنوان  به بازرگان، مهدي مهندس انقالب، شوراي پیشنهاد  با

 حمایت کنند.  بازرگان، دولت از آرام، تظاهراتی برگزاري  با تا خواست مردم از خمینی امام  آن، پی  در .رسید مردم اطالع

 نمره) 5/0(  دانست؟چرا امام خمینی (ره) نظام سلطنت را خالف عقل بشري می   -11

 است. بشري عقل موروثی، خالف  شاهان فساد  و خود سرنوشت تعیین در مردم نداشتن دخالت دلیل به



 نمره) 5/1شد؟ (  تصویب  و   تدوین  چگونه  ایران  اسالمی جمهوري  اساسی  قانون   - 12

  و  فقهی مبناهاي  و کشور سابق اساسی قانون بهتوجه  با و  کرد بررسی را اسالمی و  غربی مختلف کشورهاي اساسی هاي قانون خبرگان، مجلس

 .کرد آغاز را ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون  تدوین فکري، و  مختلف سیاسی  هاي  گروه نمایندگان نظریات همچنین  اسالمی،

 نمره) 5/1مورد) (دشمنان انقالب با حمایت آمریکا براي به سقوط کشاندن انقالب اسالمی، دست به چه اقداماتی زدند؟ (سه   -13

 انقالب.     ضدّ هاى گروهک تشویق و تقویت - الف

 قومى.  هاى حرکت قالب در استانى هاى آشوب آوردن  وجود به - ب

 .نظام اصلى ارکان در اختالف ایجاد - پ

 انقالب. برجسته هاى شخصیت  ترور - ت

 روانى.  جنگ ایجاد و جوسازى - ث

 ایران. به آمریکا نظامى حمله - ج

 نمره) 5/0سرداد؟ ( خواهی صلح نداي موقع چه صدّام -14

 که کرد اعالم او سرداد. ینمای مظلوم خواهی و صلح نداي صدّام راندند، می عقب  را بعثی متجاوزان درپی پی ایرانی، نیروهاي که درحالی

 .است  ایران با صلح آماده

 نمره) 1را بنویسید. (   598دو خواسته ایران در قطعنامه   - 15

 .متجاوز تعیین و بس آتش از المللی پس بین مرزهاي به نشینی عقب

 نمره)5/1( چیست؟ اقتصادي استقالل و فکري استقالل از منظور -16

 با نیز آنها و ندارند ذاتی برتري آنان بر کنند، بیگانگان باور مردم که شودمی حاصل زمانی کشور هر در فکري استقالل فکري: استقالل
 پیشرفت، نوآوري و تعالی برسند.  سازندگی، به توانندمی  خود پشتکار و همّت

 تأمین براي که رسدمی اقتصادي استقالل کشوري به است. اقتصادي گوناگون ابعاد در وابستگی نداشتن معناي به استقالل اقتصادي: 
 نباشد. وابسته دیگران به اش، جامعه اساسی نیازهاي

 

 سالمت و شاد باشید

 

 

 


