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 یبرای فرانسو کیکل،  یو خزانه دار دارایی  اصالح اداره یبرا کایکارشناس از آمر یعدّه ا ،یملّ شورای مجلس دوم  دوره میطبق تصم
 استخدام شدند ،یژاندارمر یبرا یو چند سوئد یدادگستر

 قرار گرفت؟ سیشوستر که بود و چرا مورد غضب روس و انگل 96
اقدام او که سبب منظم شدن  نیو گمرک ها کرد. ا یدامنه دار در امور مال ییکه مجلس به او داد، شروع به انجام اصالح ها یعیوس یارهایاخت 

 کرد یرا سخت عصبان سیشد، روس و انگل یکشور م یدستگاه اقتصاد

 مطرح کرد ؟ ییداد، چه درخواست ها رانیش به ا 1290در اخطاری که در سال  هیدولت روس 97
 اخراج شود. رانیمورگان شوستر متوقّف و او از ا یاقدام ها. 1
 شود. یخوددار ران،یدر ا یاز استخدام اتباع خارج س،ی. بدون موافقت روس و انگل2
 پرداخت کند رانیرا، دولت ا رانیدر ا هیروس یقوا ینگهدار ٔ  نهی. هز3

 تا خراسان مستقر کنند؟ جانیرا از آذربا شانیروهایروسها چگونه توانستند ن 98
 رانیدر مورد اخراج شوسبر از ا هیساعته روس 48دنبال اخطار  به

 اقدامات روسها در مقابل قیام مردم در مسئله شوستر  را بیان کنید ؟ 99
منطقه زیر نفوذ شان را طبق قرارداد  –مرقد امام رضا )ع(را در مشهد به نوپ بستند .ج  –سرکوب کانون های مقاومت در تریز و مشهد    ب -الف 

 اشغال کردند  . در این زمان انگلیس برای اشغال منطقه زیر نفوذ خود ،از هندوستان قوای هندی وارد جنوب ایران کرد 1907

10  
 

 رانیاول و ا ی: جنگ جهان ششم درس 
 متن سواالت ردیف

 کدام انقالب ها بود؟ یامدهایم متأثر از آثار و پ 19اروپا در قرن  ژهیجهان به و خیعمده تحوالت تار 1
 یفرانسه و انقالب صنعت ریکب انقالب

 ؟ دیم را ذکر کن 19اروپا در قرن  ژهیجهان به و خیتار نیتر مهم 2
 دیجد یو ظهور قدرت ها(سمیونالیناس) ییگرا یه مل شیرشد اند ،یاستعمار یو گسترش رقابت ها تداوم

 .دیده حیتوض شتریمورد ب نیگسترش استعمار در جهان است در ا یانقالب صنعت یامدهایاز پ یکی 3
به  ،ییر اروپااستعمارگ ی. دولت هاشد موجب گسترش استعمار در جهان ،یجنگ یها یمانند توپ و کشت شرفتهیپ یسال حها دیو تول یصنعت انقالب

 برخاستند زیبه رقابت و ست گریکدیبا  هیانوسیو اق کایآمر قا،یآفر ا،یآس یها  انگلستان و فرانسه، با گسترش مستعمرات خود در قار ه ژهیو

 موجب گسترش استعمار در جهان شد؟ یعوامل چه 4

 یکشورها امور خود اقدام به نفوذ و مداخله در یو اقتصاد یاز توان نظام یری.م با بهره گ 19در قرن  کایمتحده آمر االتیا 5

 ............. کرد
 ی(جنوب یکایآمر) نیالت یکایآمر یکشورها

قابت و ر گربهیکدیبا  هیانوسیو اق کایآمر قا،یآفر ا،یآس یبا گسترش مستعمرات خود در قاره ها ییاروپا یکشورها کدام 6

 برخاستند؟ زیست
 کایامر -فرانسه -هیروس-سیانگل

 ی داد؟خود را مورد حمله قرار م یجنوب گانیهمسا یبه چه اهداف دنیرس ی.م برا 19در طول قرن  هیروس ارتش 7
 ورش(ینیقزو) یکاسپ یایدر یسو ی ایرانی در دو ها نیسرزم زیو ن اهیس یایه بالکان و حوز ه در ریدر شبه جز یعثمان یبارها به قلمرو امپراتور

 و تصرف کرد ریرا تسخ یعیآورد و مناطق وس

 .دیسیمختلف قرن نوزدهم را بنو یمورد از مقاومت در برابر استعمار در کشورها چهار 8

ر د یگاند یضداستعمار مبارزات و یهند انیشورش سپاه -عبدالقادر ریام یبه فرمانده ریمردم الجزامبارزات  -در سودان ونیمهد امیق

 بولیوار مونیس یبه رهبر نیالت یکایهندوستان و جنبش استقال ل طلبانه مردم آمر
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 دند؟یبود؟برضد کدام استعمار جنگ یدر سودان چه کس ونیمهد امیق رهبر 9
 سیدر مقابل انگل یسودان یمهد یرهبر به

 د؟یبود؟ برضد کدام استعمار جنگ نیعبدالقادر رهبر کدام سرزم ریام 10
 عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه ریام یبه فرمانده ریمردم الجزا مبارزات

 بود ؟ یکدام استعمار شورش کردند؟رهبر استقالل هند چه کس هیهند بر عل انیسپاه 11
 در هندوستان یگاند یو مبارزات ضداستعمار یهند انیسپاه شورش

 بود؟ یچه کس نیالت یکایجنبش استقالل طلبانه مردم آمر رهبر 12
 واریبول مونیس یبه رهبر نیالت یکایاستقال ل طلبانه مردم آمر جنبش

 نضج گرفت ییو جوامع اروپا سرزمینها از یاری.......................در بس..................... و...... یفکر انی.م دو جر 19قرن  در 13
 یخواه یو آزاد ییگرا یمل

 چه بود؟ یالدیم 19از سده  دیجد یمل یکشور ها و دولت ها یریساز شکل گ نهیزم 14
 یخواه یو آزاد ییگرا یمل یفکر انیجر دو

 گذاشت؟ ییبر جوامع اروپا یری.م چه تاث 19در قرن  ییگرا یمل تفکر 15
 یکومتپرچم ح ریشوند و ز یکیتا با هم  ختیبرانگ داشتند، یو فرهنگ و زبان مشترک خیرا که تار یقوم یمردمان و گروه ها ،ییگرا یمل تفکر

 رندیو مستقل قرار گ کپارچهی

 یلم حکومت سیتاس یقرارگرفته و برا ییگرا یمل ی شهیتفکر و اند ریم تحت تاث 19 یدر سده  ییاروپا یکشورها کدام 16

 به پا خاستند؟
 ها، صرب ها و مجارها یها، لهستان یها ، آلمان ییایتالیا

 بدهد؟ لیتشک یمل یچگونه بود و چطور توانست حکومت ایتالیا تیم،وضع 19حدود اواسط قرن  تا 17
 (و فرانسه شیاتر) هیهمسا کشورهای ایمختلف، پاپ ها و  یچندپاره بود که بر هر قسمت آن خاندان ها یکشور ایتالیم ا 19اواسط قرن  حدود

 کردند یحکومت م

 یبالدیکاوور و گار ؟ بودند یدر اتحاد چه کسان هایی ایتالیا رهبران 18

 ردازد رقابت پ و اقتدار نهد و با انگلستان به شرفتیپ ریچگونه توانست به سرعت گام در مس 19آلمان در قرن  یامپراتور 19

آلمان  یرا متحد و امپراتور سرزمینهای آلمانی الت،یآن ا نیملقب به مرد آهن سمارک،یبپروس به کمک صدراعظم خود  یفرمانروا کمی لهلمیو

 و آنها را شکست دیمجارستان و فرانسه جنگ شیدانمارک، اتر یبزرگ، با کشورها تین موفقیبه ا دنیرس ی. پروس برا(م 1871 )کرد  سیرا تأس
 داد

 و اقتدار نهاد؟ شرفتیپ ریبه سرعت گام در مس یچه کسان تیو درا تیتحت هدا 19آلمان در قرن  یامپراتور 20
 نیملقب به مرد آهن سمارک،یپروس به کمک صدراعظم خود ب یفرمانروا کمی لهلمیو

 ؟بود یالدیم 09مجارستان مخالف وحدت آلمان تا اواسط قرن  - - شیاتر یامپراتور چرا 21
 دانست یم شیخو یبرا یدیرا تهد رومندیآلمان متحد و ن یریکل گش

 سیرا تاس)رایش ( آلمان یرا متحد و امپراتور یآلمان یها نیسرزم یبا کمک چه کس(آلمان)پروس یفرمانروا کمی لهلمیو 22

 ؟کرد
 التیآن ا نیملقب به مرد آهن سمارک،یپروس به کمک صدراعظم خود ب یفرمانروا کمی لهلمیو

 اد؟دشکست  و آنها را دیجنگ ییاروپا یوحدت آلمان با کدام کشورها یعنیبزرگ  تیبه موفق دنیرس یبرا (آلمان)پروس 23
 مجارستان و فرانسه شیاتر دانمارک،

 شود؟ لیتبد ییاروپا یکشورها نیشروتریاز پ یکیبا کدام اقدامات توانست به  19آلمان در قرن  یامپراتور 24
 نیشروتریاز پ یکیزود به  یلیخ ارتباطاتو بسط شبکه حمل و نقل و دیجد عیصنا ییو توسعه مدارس و دانشگا هها، برپا سیبا تأس یامپراتور نیا

 شد لیه صنعت تبدنیدر زم ییاروپا یکشورها

 .؟دیده حیمورد توض نیکشورها چه بود ؟در ا گریانعقاد اتحاد سه گانه آلمان با د علت 25
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ود در اروپا طلبانه خ توسعه یتهااسیس شبردیپ یبرا گرید یخطر حمل ه فرانسه و از سو ژهیبه و یخارج یدهایسو با هدف مقابله با تهد کیاز  آلمان
 کرد منعقد یو نظام یاسیاتحاد س مانیاز کشورها پ یبا برخ اها،یدر یو فراسو

 متعلق به کدام کشور بود؟ یالدیدر قرن نوزدهم م ییایدر یروین نیتر یقو 26
 انگلستان

 ،فرانسه به چه منظور و با کدام کشورها متحد شد؟ ایتالیو ا شیمقابل اتحاد مثلث آلمان با اتر در 27
 یا جداگانه ینها مایانگلستان پ با و سپس هیآلمان، نخست با روس ییجوی دادن به برتر  انیو پا یاسیس یخروج از انزوا یمقابل، فرانسه برا در

 منعقد کرد

 شیاتر-ایتالیا-المان کدام کشورها منعقد شد؟ نیسه مثلث ب اتحاد 28

 رانیشمال اشده بود  شناخته هیبه عنوان منطقه تحت نفوذ روس رانیقسمت................................ا 1907اساس قرارداد  بر 29

 دیده حیمورد توض نیاست؟ در ا یچه قرارداد 1907 قرارداد 30
 دادند انیافغانستان و تبت پا ران،یم به اختالفات خود در ا 1907 ةبا بستن معاهد زین هیو روس گلستانان

 1907دادند؟ انیافغانستان و تبت پا ران،یبا بستن کدام قرارداد، اختالفات خود در ا هیو روس انگلستان 31

 .................... را در یرویفرستاد و ن رانیرا به ا یو مزدوران هند یسیاز افسران انگل یگروه انگلستان 32

 .داد لیما تشک هنیم یجنوب یها بخش

 نالما داتیمقابله با تهد یفرانسه/ برا-هیروس-سیانگل منعقد شد؟ یکدام کشورها و با چه هدف نیسه گانه ب اتفاق 33

 .دیاول را برشمر یعلل جنگ جهان نیتر مهم 34

ن جنگ صربستان مستقل اعال حکومت  به شیاتر ،یمرکز بوسن وویدر شهر سارا گرای صرب مل کیو همسرش به دست  شیاتر عهدیقتل ول یپ در
 یرقابت بر سر مستعمرات و اقدام برا ،یحاتیو فرانسه، مسابق ه تسل ی شدید آلمانو دشمن یجنگ، اختالفات مرز نیعلل بروز ا نیکرد. مهمتر

 بالکان بود رهیجز هشب توسع ه نفوذ و دخالت در منطقه

 شود؟ یم ادی ییرخ داد؟ از آن جنگ با چه عنوان ها ییاول در فاصله چه سالها یجنگ جهان 35
 م/ 1918تا  1914

 اول با کدام حادثه شروع شد؟ یحنگ جهان 36
 یمرکز بوسن وویگرا در شهر سارا یصرب مل کیو همسرش به دست  شیاتر عهدیقتل ول یپ در

و  یرومان پرتغال، ونان،یو بلغارستان به صف ................. و ژاپن،  یعثمان یاول امپراتور یبعداز شروع جنگ جهان یاندک 37

 ین/ متفقنیمتحد  وستندیبه جبهه ........................ پ گرید یکشورها یبرخ
 وستند؟یپ نیو کدام به متفق نیاول کدام کشورها به متحد یبعد از شروع جنگ جهان 38

و دامن ه  وستندیپ اتفاق مثلث به گرید یکشورها یو برخ یپرتغال، رومان ونان،یو بلغارستان به اتحاد مثلث و ژاپن،  یعثمان یبعد، امپراتور یاندک

 وستیجدا شد و به اتفاق مثلث پ مثلث جنگ از  انهیدر م زین ایتالیشد. ا دهیکش قایو آفر ایجنگ به سرعت از اروپا به آس

 به آلمان اعالن جنگ داد؟ کایمتحده آمر االتیا 1917چرا در سال  39
 نیا یها یغرق کردن کشت و کایبه ناوگان آمر یآلمان یها ییایردریز یاپیخود را در جنگ حفظ کرد، اما حمل ه پ یطرف یم ب 1917تا  کایآمر

 متحده به آلمان اعالن جنگ دهد االتیکشور موجب آن شد که کنگره ا

 داشت؟ یالدیم ستمیب یکننده در رخدادها و تحوالت جهان در سده  نییکدام جنگ نقش تع 40
 اول یجهان جنگ

 از حکومت تزارها افزود؟ هیو خشم مردم روس یتیبر نارضا یکدام عامل خارج 41
 از حکومت خودکامه تزارها هیو خشم مردم روس یتیاول بر نارضا ینابسامان دوران جنگ جهان طیو شرا اوضاع

 رخ داد؟ یطیو در چه شرا لیبه چه دل هیانقالب روس 42
 از مخالفان یعد ه ا جه،ی. در نتافزود از حکومت خودکامه تزارها هیو خشم مردم روس یتیاول بر نارضا ینابسامان دوران جنگ جهان طیو شرا اوضاع

 ردندتزار روس را برکنار ک نیدوم، آخر یکوالیدولت موقت، ن لیتشک با ( دست به شورش زدند وتختیاز ارتش در پتروگراد )پا ییبه کمک واحدها

  ها که بودند؟ کیبلشو 43
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 نیند. رهبر آنها، لنبازگشت هیها به روس یآلمان تیبردند، با حما یم سر به دیها که در تبع کیمعروف به بلشو یروس ستیالیسوس ونیاز انقالب یگروه
 کرد یمخالفت م یدار هیبود و با نظام سرما یآلمان معروف لسوفیکارل مارکس ف رویپ

 چه بود؟ نیلن یسه شعار اساس 44
 / همه قدرت از آنِ شوراها دینان/ تسلط کارگران بر تول ن،یزم صلح،

 بودند؟ ییچه گروهها یبانیها درصدد جلب پشت کیبلشو 45
 کشاورزان و کارگران سربازان،

 کجابود؟ تختشیچه نام داشت و پا هیتزار روس نیآخر 46
 تزار روس نیدوم، آخر یکوالین

 انجام داد؟ یکار آورد و چه اقدامات یرا رو یانقالب چه حکومت یروزیپس از پ نیلن 47
رد. از اعالم ک یرقانونیرا غ ستیبه جز حزب کمون ه،یاحزاب روس یکارگران وکشاورزان به وجود آورد و تمام یشوراها هیبر پا یستیکمون یحکومت

ه یروس یرا در غرب و جنو ب غرب یعیکه به مردم وعده صلح داده بود، متصرفات وس نی. لنافتی رییتغ یشورو ریبه اتحاد جماه هیآن پس، نام روس
 جنگ فراخواند یرا از جبهه ها یمتحد واگذار کرد و در مقابل، با آنان قرارداد صلح بست و سربازان روس یبه دولت ها

 .افتی رییبه...................................................تغ هینام روس 1917بعد از انقالب  48
 یشورو ریجماه اتحاد

 نشد ؟ هیمردم روس بیاول(به مردم داده بود، نص ی)درجنگ جهان نیکه لن یصلح واقع یچرا وعده  49

را از جبهه  یکرد و در مقابل با آنها قرارداد صلح بست و سربازان روس واگذار نیرا به متحد یعیکه به مردم وعده صلح داده بود، متصرفات وس نی. لن
 شدند یجنگ داخل ریکه آنها درگ دیینپا یرینشد و د هیمردم روس بینصی وجود، صلح واقع نیجنگ خارج کرد. با ا یها

 کرد؟ رییتغ یرشورویبه اتحاد جماه نیحکومت لن یاز دوره  هیچرا روس 50

 اعالم کرد« اتحاد جماهیر شوروی »کشور تأسیس اتحاد، برقراری یو بعد از سرکوب مخالفان داخل هیروس یستیدولت کمون

 ابتکار عمل را بدست گرفت ؟ نیاول، ارتش متفق یجنگ جهان یبه جبهه  ینظام یرویبا ورود کدام ن 51
 کایامر

 افت؟ی انیاول چگونه پا یجنگ جهان 52
س از آن، را عقب راند. پ یه آلمانخست ابتکار عمل را به دست گرفت و سربازان نیبه جبه ه جنگ، ارتش متفق ییکایتازه نفس آمر یروهایورود ن با

 دیرس انیبه پا یچهار سال و اند از اول پس یشدند و جنگ جهان میتسل یگریپس از د یکیمتحد  یدولت ها

 .دیاول را نام ببر یجنگ جهان یامدهایآثار و پ 53
هدف عقد قرارداد صلح در کاخ  با و شکست خورده در جنگ، روزیپ یمختلف، از جمله دولت ها یاز کشورها یندگانیاز خاتمه جنگ، نما پس
. دیمغلوب به امضا رس یقرارداد جداگانه بود، با کشورها نیچند شامل صلح، که یینها مانیگرد هم آمدند. پس از ما ه ها مذاکره، پ سیپار یورسا
از  یید و بخش هاش میتقس نیمتفق انیمستعمرات آلمان م مان،یپ نیداشت. بر اساس ا یشتریب تیاهم شده که با آلمان بسته یمانیپ ان،یم نیدر ا

 یامنگه داشتن توان نظ محدود متفق و یها ملزم به پرداخت غرامت به دولتها ی. به عالوه، آلماندیکشور به فرانسه و لهستان واگذار گرد نیا خاک
 یریو شکل گ هانیو خاورم یشرق یاروپا یاسینقشه س رییتغ ،یعثمان مجارستان و شیاتر یها یامپراتور یبه فروپاش یصلح ورسا مانیخود شدند. پ

 دیانجام دیجد یکشورها

 جنگ بسته شد؟، ریدرگ یکشورها نیاول، کدام قرارداد صلح ب یجنگ جهان انیپس از پا 54
 یصلح ورسا قرارداد

 گرفته شد؟ یمیدر مورد آلمان چه تصم مانیپ نیاست و در ا یمانیچه پ یورسا مانیپ 55
هدف عقد قرارداد صلح در کاخ  با و شکست خورده در جنگ، روزیپ یمختلف، از جمله دولت ها یاز کشورها یندگانیاز خاتمه جنگ، نما پس
. در دیمغلوب به امضا رس یقرارداد جداگانه بود، با کشورها نیچند شامل صلح، که یینها مانیگرد هم آمدند. پس از ما هها مذاکره، پ سیپار یورسا

از  ییبخش ها شد و میتقس نیمتفق انیمستعمرات آلمان م مان،یپ نیداشت. بر اساس ا یشتریب تیاهم شده که با آلمان بسته یمانیپ ان،یم نیا
 یامنگه داشتن توان نظ محدود متفق و یها ملزم به پرداخت غرامت به دولتها یآلمان . به عالوه،دیکشور به فرانسه و لهستان واگذار گرد نیا خاک

 خود شدند

 بود؟ یجیچه نتا رندهیافت،دربرگیاول انعقاد  یمغلوب در جنگ جهان یدولت ها ریکه با سا یصلح یها مانیپ 56
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 یکشورها یریو شکل گ انهیخاورم و یشرق یاروپا یاسیه سنقش رییتغ ،یمجارستان و عثمان شیاتر یهایامپراتور یبه فروپاش یصلح ورسا مانیپ
 دیانجام دیجد

 دیسیرا فهرست وار بنو ینامه ورسا مانیمذاکرات وپ جینتا 57

 تقسیم مستمرات المان میان متفقین-1

 بخش های از خاک المان به فرانسه و انگلیس واگذار شد-2             

 پرداخت غرامت توسط المان به متفقین  -3            

 محدود نگه داشتن توان نظامی المان-4

 فروپاشی امپراطوریهای اتریش و مجارستان و عثمانیو شکل گیری کشورهای جدید-5      

 دیاز خاک آلمان به فرانسه و .................... واگذار گرد ییبخش ها یورسا مانیاساس پ بر 58
 لهستان

 دیانجام ی.................................... و عثمانیها یامپراتور یاول به فروپاش یجهان جنگ 59
 مجارستان-شیاتر

 شد؟ لیتشک یودر کدام مذاکرات و با چه هدف یچه کس شنهادیملل به پ جامعه 60
 از جنگ یریو جلوگ یجهان تیصلح و امن نیتأم یکرد که برا شنهادیپ کا،یآمر یجمهور سیرئ لسون،یو

 د؟یده حیجامعه ملل توض سیمورد تاس در 61

 سوئیس ژنو در کشور چهل عضویت باتشکّلی  جنگ، فاتحان طراحی با اول، جهانی جنگ از پس است. سازمان مللشکل اولیه  جامعه ملل

 و بالقوه رقبای و نگیرد قرار تهدید معرض نامیدنددرمی « جهانی امنیت و صلح»را آن که دنیا بر مستکبر های قدرت سلطه تا شد تأسیس

 .باشند نداشته یافتن قدرت مجال و توان آنها بالفعل

 سیژنو در سوئ .شود سیکشور در شهر ................. تأس 40از  شیب تیملل با عضو جامعه 62

 .دیده حیاول توض یجنگ جهان یو اقتصاد یانسان یمورد تلفات و خسارتها در 63

ها  ن ویلیم         شدند. به عالوه،  مفقود و ریمجروح، اس ینظام ونیلیها م جنگ کشته و د ه نیدر ا ینظام ونیلیم 9از  شیب ،یاساس آمار رسم بر
ه، مجروح، کشت ریهمه گ یها یماریب وعیو ش ییمانند کمبود مواد غذا ی.یا اتفاقات ناشی از جنگ جنگ اتیدر سرتاسر جهان، بر اثر عمل یرنظامیغ
 آواره شدند ایو  ماریب

 بود؟ یتیاول در چه وضع یدر جنگ جهان رانیا 64
و  یدارا التیضعف تشک ،یداخل یاسیس یاختال فها لیآشفته داشت و حکومت مشروطه به دل یوضع رانیالملل اول، ا نیهمزمان با آغاز جنگ ب

 نبود تینظم و امن یسامان دادن به امور و برقرار سرو قادر به ،یه خارج ندیفزا یو دخالت ها یمشکالت اقتصاد ،ینظام

 اول چه بود؟ یدر جنگ جهان رانیا موضع 65
 یو انگلستان، به بهانه ها هیوسرخصوص  در جنگ، به ریدرگ یکرد اما کشورها یطرف یاول، اعالم ب یپس از شروع جنگ جهان رانیا دولت
 آن را نقض کردند یمختلف

 چه بود؟ رانیبه ا یو انگلستان از اردوکش هیاول بهانه روس یجنگ جهان در 66
 دست زدند مثلث اتفاق یبر ضد دولت ها یبه اقدامات رانیدر مناطق مختلف ا یجنگ، مأموران و جاسوسان آلمان لیاوا در

 شد؟  یاشغال نظام یطرف یاول با وجود ب یدر جنگ جهان رانیا چرا 67
 جنگ مهم بوده است ریدرگ یکشورها یبرا رانیا ییایجغراف تیموقع رایز

 ست؟یکدام دولت ها منعقد شد و موضوع آن چ نیب 1915 راردادق 68
 شد لیتبد یبه منطقه اشغال 1907قرارداد دو منقطه نفوذ در قرارداد  نیانگلستان/ در ا ویه   روس

 شد؟ میتقس یاستعمار یکدام کشورها نیم به چند قسمت و ب 01915در قرارداد  رانیا 69
 وانگلستان هی/روسیدو منفطه اشغال به

 را اشغال کرد؟ رانیدر جنگ اول غرب ا یعثمان چرا 70
 رشدیدرگ اتفاق مثلث یروهایاز غرب کشور ما را اشغال کرد و با ن یمناطق زین یشروع جنگ بزرگ، ارتش عثمان با
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 چگونه بود ؟ رویآن ن بیشده بود؟ترک سیتاس یتوسط چه کشور رانیجنوب در ا سیپل یروین 71
 ددا لیجنوب را تشک سیپل یروین ما، هنیم یجنوب یفرستاد و در بخشها رانیرا به ا یو مزدوران هند یسیاز افسران انگل یگروه زین انگلستان

 شد؟ لیتشک لیو به چه دل یاز چه کسان یاول دولت موقت مل یدر جنگ جهان 72
شاه به کرمان ،یمذهب یتهایشخص و رانیوز ،یمل یمجلس شورا ندگانیاز نما یشامل برخ ون،یاز مل یبه تهران، شمار هیشدن ارتش روس کینزد

 کردند سیرا در آن شهر تأس یمهاجرت نمودند و دولت موقت مل

 در کرمانشاه سقوط کرد؟ (اول یجنگ جهان انیدر جر) یدولت موقت مل چرا 73
 آن پراکنده شدند یو اعضا دیاتفاق مثلث، دولت موقت فروپاش یروهایاز ن یبه دنبال شکست سپاه عثمان اما

 .دیسیاول را بنو یمورد از مقاومت مردم جنوب در برابر اشغالگران در خالل جنگ جهان سه 74

و شهامت  با شجاعت یکازرون وانیناصر د یمردم کازرون به رهبر و یدلوار یسعلیرئ یبه فرمانده یو دشت یدشتستان ،یدالورمرداننگستان

 دندیجنگ گانهیب یبا قوا ورانهیغ در زیعرب خوزستان ن ریبه آنان وارد آوردند عشا ینیسنگ یها ضربه نبرد کردند و یسیانگل یروهایبا ن

 یروهای...................... با شجاعت و شهامت در مقابل ن یبه فرمانده یو دشتستان یمردان تنگستان دالور 75

 یدلوار یعل سییر  نبردکردند ؟ یسیانگل

 ؟ ندیجنگ(اول  یجنگ جهان انیدر جر)گانهیب یبا قوا ورانهیعرب خوزستان غ ریکدام نبرد عشا در 76
 جهاد نبرد

 چه بود؟ انیرانیا یاول برا یجنگ جهان جیو نتا آثار 77
رز از آن به ط یناش یها یماریو ب هیسوء تغذ ،یما به سبب گرسنگ از هم وطنان یادیآن عده ز جهیشد که در نت یبزرگ یجنگ موجب قحط نی

 جان دادند یدلخراش

 فرا خواند ؟( اولی در اواخر جنگ جهان) رانیرا از ا شیروهاین ه،یروس یکیبه دنبال کدام حادثه، دولت بُلشُو 78
 1917 هیانقالب روس یروزیدنبال پ به

 داشت؟ رانیا یبرا یا جهیچه نت هیروس 1917انقالب  یروزیپ 79
 فراخواند رانیرا از ا شیروهایکشور ن نیا یکیبلشو دولت

 دیده حیتوض 1919مورد قرارداد  در 80
 را با دولت وثو ق 1919قرارداد  و مغتنم شمردند رانیشان در ا منافع درازمدت نیخود و تأم دارینفوذ و سلطه پا میتحک یفرصت را برا های سیانگل

 منعقد کردند (ش 1299 1297 )الدوله 

 بود؟ یم چه کس 1919قرارداد  یرانیا یو امضاء کننده  عامل 81
 الدوله وثوق

 .دیسیم را بنو 1919قرارداد  مفاد 82
 تیمسئول نیگرفت؛ همچن یقرار م انگلستان اریدر اخت رانیا یاز ادارات و وزارتخانه ها گرید یو برخ یی، ادار ه امور دارا 1919موجب قرارداد  به

شد  یشد. در عوض، انگلستان متعهد م یداده م یسیبه افسران انگل زیآن ن تدارکات اسلحه و نیو تأم رانیه اکپارچیارتش  جادیسازمان و ا دیتجد
 شود نهیهز یسیقرار دهد تا تحت نظارت کارشناسان انگل رانیا دولت اریدر اخت یکه وام

 بودند وعلت مخالفتشان چه بود؟ یچه کسان 1919قرارداد  مخالفان 83
 یمستعمره انگلستان در م میمستق ریغ بضورت رانیقرارداد ا نیا یگرو هها و احزاب گوناگون/در صورت اجرا ،یو مذهب یاسیس یمل یتهایشخص

 آمد

 ................................... بود 1919مخالفان قرارداد  نیتر یاز جد یکی 84

 مدرس

 .از علل مهم سقوط دولت ...................................بود یکیواعتراضات مردم  1919با قرارداد  مخالفت 85

 الدوله وثوق

 صورت گرفت؟ رانیم در داخل ا 1919نسبت به قرارداد  ییواکنش ها چه 86
 دادند نشان قرارداد نیبا انامه مخالفت خود را  و شب هیو نشر اعالم یسخنران  رادینشست ها، ا یبا برگزار مخالفان
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 قرارداد چگونه نشان دادند؟ نیمخالفت خود را با ا 1919قرارداد  مخالفان 87
 دادند نشان قرارداد نینامه مخالفت خود را با ا و شب هیو نشر اعالم یسخنران  رادینشست ها، ا یبا برگزار مخالفان

 انجام داد؟ یم چه اقدامات 1919در برابر مخالفت ها و اعتراضات به قرار داد  وثوق الدوله دولت 88

89  
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