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ايران   –كرمان   

  بخش اولنمونه سوال 
  . اقدامات قوام السلطنه در ابتداي حكومت پهلوي را نام ببريد. ١

برقراري روابط فعال با آمريكا و واگذاري نفت اياالت شـمال به شـركت نفت آمريكايي اسـتاندار اويل، كه 
انگليس را در پي داـشت. ـسركوب چندين نهـضت مردمي اـسالمي به ـشكلي بي اعتراض ـشديد ـشوروي و  

رحمانه، از جمله قيام كلنل محمدتقي پســيان و قيام ميرزا كوچك خان جنگلي، لغو حكومت نظالمي و 
ــت ايران به رهبري حيدرعمو اوغلي در دي ماه   ــميت حزب كمونيس كه باعث بركناري   ١٣٠٠اعالم رس

  وزيري شد.قوام السلطنه از نخست

  سازي تغيير سلطنت قاجار به پهلوي چه بود؟. اقدامات انگليس به منظور زمينه٢

عوامل انگليس اجراي همزمان دو اقدام را در دســتور كار خود قرار دادند: از يك ســو به وســيله روزنامه 
ور را متوجه هاي كشنويسان و مزدوران خود در مطبوعات عملكرد خاندان قاجار را افشا و تمامي مصيبت

وي ديگر با اطالع از روحيه مذهبي و اعتقادات شـيعي مردم به رضـاخان  خص احمدشـاه كردند. از ـس ـش
دستور داده شد تا براي تظاهر به مسلماني و عشق به اهل بيت، عالقه به علما و مساجد و مدارس علميه 

  و تكايا تالش كند.

  پهلوي اول را بيان كنيد. هاي سلطه غرب در زمينه اقتصادي در زمان . سياست٣

گـسترش ـشهرنـشيني، اـسكان اجباري عـشاير، به كارگرفتن مديران و كارـشناـسان خارجي، ترويج و تبليغ 
ــتگي ـبه نـفت،  ــاـبه تولـيدات داخلي، افزايش ـتدريجي وابسـ ــرفي، ورود ـكاالـهاي ـخارجي مشـ زـندگي مصـ

انباشــت ســالح و فقر و فاصــله هاي نظامي و خريد و  اختصــاص درصــد بااليي از بودجه دولت در زمينه
  طبقاتي شديد.

  . مواضع آلمان نسبت به ايران در فاصله دو جنگ جهاني چه بود؟٤

هاي فني و اقتصــادي، از ســال گيري از موقعيت ايران و نياز شــديد كشــور به كمكدولت آلمان با بهره
ژاد مـشترك آريا و هدف يكـسان هاي مختلفي را به ايران اعزام كرد. دولت آلمان با تأكيد بر نگروه  ١٣١٥

هر دو دولت در مبارزه با كمونيسـم و امپرياليسـم و تشـويق دولت در به كار بردن كلمه ايران، محبوبيت 
  بسياري در ايران به دست آورد.

  روسيه را بيان كنيد.  ١٩١٧. عوامل تيرگي و سردي روابط ايران و روسيه پس از انقالب ٥

ــردي   ــم در ايران بود. روابط دو دولت فعاليتاز جمله عوامل تيرگي و س هاي زيرزميني و تبليغ كمونيس
تورات حادي براي برخورد با  د و دـس مگين ـش يار خـش اخان بـس ان، رـض وـس اگري يكي از جاـس پس از افـش

ت ياري از كمونيـس ادر كرد و تعداد بـس وروي ـص قوط او در زندان عوامل ـش دند و تا زمان ـس تگير ـش ها دـس
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ال  وروي در ـس ه هزار و پانصـد نفر از مهاجران ايراني مقيم قفقاز را اخراج كرد   ١٣١٧بودند. ـش حدود ـس
  كه تيرگي بيشتر روابط دو كشور را در پي داشت.

  . نحوه سلطنت شاهان قاجار را توضيح دهيد. ٦

هاي كـشور و ـسير تحوالت جهان اداره حكومت ـصالحيت قاجار بدون توجه به واقعيتـشاهان ناتوان و بي
داشــتند در حالي كه بســياري از وقت خود را در شــكار و عيش و نوش در حرمســراها مي  را به دســت

  هايي از سرزمين ايران در اين دوران از دست رفت.گذراندند. بخش

  . مساحت ايران را در ابتدا و پايان حكومت قاجار مقايسه كنيد. ٧

اي حكومت اين خاندان بود. مـساحت كل كـشور در پايان ـسلطنت قاجار، حدود نـصف مـساحت آن در ابتد 
ــت رفتن عـمان و  ايـجان، هرات،  ١٠٣از دسـ ــدن قفـقاز و نيمي از آذرـب جزيره در خليج ـفارس، ـجدا شـ

  هاي انجام شده در اين دوره بوده است.تركمنستان و بخشي از بلوچستان، از جمله خيانت

  هاي مردمي به ويژه جنبش مشروطيت چه بود؟ساز قيام. عوامل زمينه٨

دي تعمار، زمينهتـش لطه كامل اـس تگي و ـس اد، اعتياد به ترياك و وابـس از قيام مردم براي ايجاد د فقر، فـس ـس
  خواهي، قانون طلبي و نفي سلطه بيگانگان بود.تحول شد. گفتمان غالب در قيام عدالت

  . آثار شكست جنبش مشروطيت را نام ببريد. ٩

ور و تـشديد فقر و باالخره كودتاي انگليـسي و ـساز هرج و مرج داخلي،  ـشكـست جنبش، زمينه تجزيه كـش
روي كار آمدن رضاخان و سلطنت پهلوي گرديد.

  . عملكرد حكومت كودتايي پهلوي اول را توضيح دهيد. ١٠

حاكميت ـشبه مدرنيـستي و ـسلطه غرب، به ويژه انگليس با هدف اـسالم زدايي، از بين بردن ـساختارهاي 
ته كردن   نتي، وابـس ي و ـس اختارزـش ي كردن زيرـس ور و متالـش اد ملي، احياي ايران كامل كـش هاي اقتـص

  باستان و ترويج شاه پرستي براي مقابله با اسالم، بخشي از عملكرد اين دوران بود.
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  بخش دوم نمونه سوال
  هاي وابسته به آنان چيست؟هاي استعمارگر و حكومت. مواضع دولت١

تعماري بدون توجه به  دولت ورهاي ديگر و تنها بر هاي اـس ي كـش تقالل، حق حاكميت و تماميت ارـض اـس
هاي وابسـته و ضـدمردمي نظير خاندان  كنند. دولتاسـاس منافع و مصـالح خودشـان با آنها برخورد مي

تند. هاي قدرتپهلوي كه پايگاه مردمي و بومي ندارند در واقع مجريان اراده و فرمان تكباري هـس هاي اـس
ــفـند ـها  گوـنه حكوـمتاين ــوم اسـ ــتـگاه١٢٩٩ـيا ـبا كودـتا، نظير كودـتاي سـ ـهاي ، ـيا از طريق نفوذ در دسـ

ند و هيچحكومتي به قدرت مي يبرـس تند و در مقابل تهديدات آـس پذير و در گاه مورد حمايت مردم نيـس
تعماري ـسريعا ـسرنگون مي غال ـصورت تعارض با منافع دولت اـس ور دچار هرج و مرج و يا اـش وند و كـش ـش

  شود.مي

  هاي شبه مدرنيستي دوران پهلوي را بيان كنيد. . اثرات سياست٢

هاي شبه مدرنيستي دوران پهلوي كه عوامل وابسته و روشنفكران مرعوب و تسليم آن را به اجرا سياست
ــتگي، عقب ماندگي، انحطاط در مي آوردند، پي ــت از جمله وابس ــور داش آمدها و اثار زيانباري براي كش
  كه جبران آنها نيازمند مدت زمان طوالني است. فرهنگي و اخالقي،

  . ادامه سلطه پس از سقوط رضاخان چگونه بود؟٣

ي كردند.  لطنت پهلوي و بازگشـت خاندان قاجار را بررـس ه گزينه اعالم جمهوري، ادامه ـس غالگران ـس اـش
محمدرـضا، ـسرانجام با دخالت فروغي و وابـسته اطالعاتي ـسفارت انگليس، تداوم ـسلطنت پهلوي به دـست 

تجربه بود و ثانيا فرزند ارشـد رضـاشـاه مورد تأييد و تصـويب متفقين قرار گرفت چرا كه اوال جوان و بي
  دانست و در سرسپردگي و وابستگي چون و چرايي نداشت.سلطنت خود را مديون انگليس مي

  يد. . اقدامات مبارزان مسلمان را پس از خروج متفقين از ايران به طور خالصه شرح ده٤

تر از ؛ در شــرايط نياز دولت به فعاليت مذهبي براي مقابله با كمونيســم و مهمتربيت نيروهاي مذهبي
ذهبي عالوه بر  اي ـم ــلطنتي نيروـه ت رژيم سـ ت موقعـي ت مردم براي تحكيم و تثبـي ــاـي ب رضـ آن، جـل

مبارزه با   هاي گوناگون كردند.ها اقدام به تأســيس مدارس اســالمي و انجمنبازگرداندن و تقويت حوزه

ـساله پهلوي دوم، خواـست مـشترك رژيم و   ٣٧؛ مبارزه با ماركـسيـسم و نفوذ ـشوروي در دوران  كمونيـسم
يوهنيروهاي مذهبي با انگيزه كل نقد، تبيين و آموزش مباني ها و ـش هاي متفاوت بود. مبارزان غالبا در ـش

دريانمقابله با جديني، چاپ و انتشــار كتاب با ماركســيســم مقابله كردند.   ؛ نيروهاي مبارز هاي فاـس
هاي فكري، فرهنگي و ديني منحرف و فاســد در اشــكال مختلف با جريان  ١٣٢٠مذهبي از ابتداي دهه  

درگيري و چالش داشــتند. مقابله مكتوب و شــفاهي، فردي و تشــكيالتي با جريان مشــكوك و منحرف 


