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 دیرس جهیبه نت انمسلی مسجد  منطقه در نفت چاه  حلقه نیبا فوران نخست ران،یا منابع نفت در مناطق مختلف افتنی یبرا های سیانگل یها تیفعال
 جدمس  در منطقه یادیز یشرکت چاه ها نیشد. ا لیتشک سیبه نام شرکت نفت پارس و انگل یدیشرکت جد آن، پس از (م 1908ش/  1287 )

 دیهم از آنجا تا آبادان کش یحفر کرد و خط لوله ا مانیسل

سهام شرکت نفت پارس  درصد 51خود آگاه شد،  ییایدر یروین یآن برا تیو اهم رانینفت ا میعظ . دولت انگلستان پس از آنکه از ارزش منابع

 کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد یداریخر س رایو انگل

 دیده حیتوض و انگلستان منعقد شد رانیا نیو در دوره رضاشاه ب(ش 1312م/  1933 )که در سال یمورد قرارداد رد 7
سهم  و پرداخت سیو انگل رانینفت ا شرکت درباره نحوه عملکرد یدار اختالفات دامنه سیو انگل رانیدولت ا انیاز انقالب مشروطه، همواره م پس

 شیافزا یرگید یزود قرارداد نفت یلیلغو کرد اما خ کطرفهیرا  یدارس ازنامهیامت بود که رضاشاه یاختالفات نیچن جهیوجود داشت. در نت رانیا

افزوده را با  قرارداد سال به مدت 30اما در عوض،  د،یشناخته شده جنوب کشور محدود گرد ینفت یها ن دایبه م قرارداد ییایو محدوده جغراف افتی
 اندک شد یقبل قرارداد نسبت به رانیسهم ا د،یدر قرارداد جد (ش 1312م/  1933)انگلستان منعقد نمود 

 دیده حیتوض و انگلستان منعقد شد رانیا نیو در دوره رضاشاه ب(ش 1312م/  1933 )که در سال یمورد قرارداد رد 8
سهم  و پرداخت سیو انگل رانینفت ا شرکت درباره نحوه عملکرد یدار اختالفات دامنه سیو انگل رانیدولت ا انیاز انقالب مشروطه، همواره م پس

و  افتی شیفزاا یگرید یزود قرارداد نفت یلیلغو کرد اما خ کطرفهیرا  یدارس ازنامهیامت بود که رضاشاه یاختالفات نیچن جهیوجود داشت. در نت رانیا
افزوده را با انگلستان  قرارداد سال به مدت 30عوض،  اما در د،یشناخته شده جنوب کشور محدود گرد ینفت ینها دایبه م قرارداد ییایمحدوده جغراف

 اندک شد یقبل قرارداد نسبت به رانیسهم ا د،یدر قرارداد جد (ش 1312م/  1933)منعقد نمود 

 .دیرا مختصرا شرح ده 1320 وریپس از شهر رانیا یو اجتماع یاسیس اوضاع 9

رضاشاه از کشور، کنترل  دیتبع و یو برکنار 1320 وریشهردر  رانیاشغال ا( پس از کایو انگلستان و سپس آمر ی)شورو نیمتفق یروهاین

از  یبرخ نینفت جنوب را به دست گرفتند. آنان همچن ساتیتأس و حفاظت از چاه ها و یشورو یفارس به مرزها جیخل یاصل یراه ها میمستق
اشغالگر تعهد  یرا بازداشت کردند. با وجود آنکه دولت ها رانیفعال در ا یهای از آلمان یتعداد محور و یهوادار دولتها ی رانیا یها تیشخص

جب دوم، مو یجهان جنگ نان در زمان ژهیو به و ییمواد غذا یکنند اما کمبود و گران نیتأم زیرا ن رانیمردم ا ازنی مورد  و غله آذوقه کرده بودند که
 جمله تهران شد از ختلف کشورم یدر شهرها یمتعدد یابانیخ یبروز مشکالت و اعتراض ها

 دست زد؟ یبه چه اقدامات ش،یخو گاهیجا میسلطنتش به منظور تحک یدر ابتدا یشاه پهلو محمدرضا 10
س سوگند در مجل یهنگام ادا جمله دست زد. از یبه اقدامات مختلف ش،یخو گاهیجا میسلطنتش به منظور تحک یدر ابتدا یرضا شاه پهلو محمد
رش را که پد یامالک نیفقط سلطنت کند نه حکومت. او همچن مشروطه، پادشاه کیبه عنوان  یمتعهد شد که مطابق قانون اساس یمل یشورا

 ایداد که حجاب را محدود  نانیاطم دیبه مراجع تقل ن،یتا آنها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر ا گذاشت دولت اریتصرف کرده بود، در اخت
 درنخواهد ک ممنوع

 است؟ یاستیچه س یموازنه منف استیس 11
 یمذاکره و انعقاد قرارداد با کشورها از رساندند که دولت را بیرا به تصو یدکتر محمد مصدق طرح شنهادیبه پ (دوره چهاردهم) یمل یشورا مجلس

 یعنی ،یموازنه منف استیمصوبه در حکم اتخاذ س نی. ا(ش 1323)کرد  یم مجلس منع بیو تصو دییبدون تأ رانیدر خصوص نفت ا یخارج
 سلطه جو، بود یتهادول یازخواهیدر برابر امت یستادگیا

 دیکن سهیموازنه مثبت را باهم مقا استیو س یموازنه منف استیس 12

مذاکره و انعقاد قرارداد با  از رساندند که دولت را بیرا به تصو یطرح دکتر محمد مصدق شنهادیبه پ (دوره چهاردهم) یمل یشورا مجلس

 ،یموازنه منف استیمصوبه در حکم اتخاذ س نی. ا(ش 1323)کرد  یم مجلس منع بیو تصو دییبدون تأ رانیدر خصوص نفت ا یخارج یکشورها

                دن در برابرش میشد، که تسل یم یتلق موزانه مثبت استیا خالف س قیو دق سلطه جو، بود یدولتها یازخواهیدر برابر امت یستادگیا یعنی

 کردیم هیبه آنها را توص ازیامت یو اعطا بزرگ یقدر تها

 ؟دیرا طرح کرد یموازنه منف استیمجلس س ندگانینما چرا 13

 1933/ ش 131 2 قرارداد  از محدوده خارج که در یاستخراج نفت در مناطق ازیکسب امت یبرا یو شورو کایآمر یدولت ها ران،یدوران اشغال ا در
 کردند یم رقابت قرار داشتند، از جمله نفت شمال، به شدت با هم سیو انگل رانای م

 را ترک کرد؟ رانیخاک ا یطیچه شرا یط یشورو 14
 واگذار کرد ینفت شمال را به شورو ازیامت یموافقت نام ها یوقت، ط ری)قوام السلطنه( نخست وز قوام
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ه ب انگلستان با یاز قرارداد نفت یو علن یرسم یتیاعالم نارضا یش.به معنا 1326.  مجلس درسال ندگانیاقدام نما کدام 15

 آمد؟ یحساب م
در  یلحقوق م یگرفتن تمام یبرا دولت را مکلف ساختند که ،ینفت شمال به شورو ازیامت یدر مخالفت با اعطا یمل یمجلس شورا ندگانینما

 موضوع نفت جنوب، مذاکره کند و اقدامات الزم را انجام دهد

 .دیده حیتوض سیو انگل رانیا انیم یالحاق یمورد قرارداد در 16
 رانیا نافعم نینفت جنوب و تأم قرارداد در یبا هدف بازنگر سیو انگل رانیشرکت نفت ا ندهیو نما رانیدولت ا  ندهینما انیکه م یاز مذاکرات پس

 منافع و حقوق  کننده نیکرد اما باز هم تأم لیتعد یش را اندک 1312 ینفت ه معاهد قرارداد نیو امضا شد. ا نیتدو یصورت گرفت، قرارداد الحاق
 شدند آن  درباره یریگ یکه مخالف قرارداد بودند، مانع رأ یمل یمجلس شورا ندگانیاز نما یمعدود سبب، نهمی به. نبود ما کشور

 د؟یمنعقد گرد یبا چه هدف 1312به معاهده  یالحاق قرارداد 17
 رانیا نافعم نینفت جنوب و تأم قرارداد در یبا هدف بازنگر سیو انگل رانیشرکت نفت ا ندهیو نما رانیدولت ا  ندهینما انیکه م یاز مذاکرات پس

حقوق و منافع   کننده نیکرد اما باز هم تأم لیتعد یش را اندک 1312 ینفت  معاهده قرارداد نیا 1و امضا شد.  نیتدو یصورت گرفت، قرارداد الحاق
 شدند آن  درباره یریگ یکه مخالف قرارداد بودند، مانع رأ یمل یمجلس شورا ندگانیاز نما یمعدود سبب، نیکشور ما نبود. به هم

 چه بود ؟ انیگس گلشائ یمجلس با قرارداد الحاق ندگانیاز نما یتیمهم مخالفت اقل علل 18

 تیمحاک ران،یمردم ا یماد حقوق گرفتن دهیقرارداد عالوه بر ناد نیبود که ا نیا انییگلشا -گس  یجمله علل مهم مخالفت با قرارداد الحاق از

 دیبخش یم تیو صنعت نفت مشروع منابع بر گانگانیکرد و به تسلط ب ینقض م یو استقالل کشور را به نوع یمل

 ؟دادند شنهادیرا پ یقرارداد چه طرح نیدر مجلس شانزدهم، ضمن مخالفت با ا یمخالف قرارداد الحاق ندگانینما 19

 رانیشدن صنعت نفت ا یمل طرح

 انجام داد؟ یشدن نفت چه بود و چه اقدام یمل شنهادینسبت به پ یاهلل کاشان تیآ واکنش 20
 رانیا ملت یو وطن ینید فیتکل شدن نفت را یمل یمبارزه برا ،یا هیدر اعالم یکرد. و تیشدن صنعت نفت حما یتمام از جنبش مل تیجد با

 کردند دیینظر او تا زیاز علما ن یبرشمرد و تعداد

 شدن نفت چه بود؟ یانگلستان نسبت به طرح مل واکنش 21
ه تکاپو ب شیبه حقوق خو رانیا ملت یابیاز دست یریخود و جلوگ یحفظ منافع استعمار یاش برا یانگلستان و عوامل داخل زنی مقابل  جبهه در

 افتادند

 ؟رزم آرا که بود و سرانجامش چه شد 22

شدن صنعت نفت به شدت  یمل ی میکرد و باانگلستان جانب دار استیاز س( 1329تا اسفند  ریت) ریوز در مقام نخست رزم آرا یحاجعلسپهبد 

 ترور شد یطهماسب لیخلمخالف بود.سرانجام بدست 

 جهیتچه ن یطهماسب لیرزم آرا بدست خل یانقالب عداما )د؟یرا شرح ده رانیشدن صنعت نفت ا یقانون مل بیتصو روند 23

 (به دنبال داشت ؟ یا
 یمانع بر سر راه مل نیمهم تر ( 1329 اسفند 16)اسالم  انییفدا تیجمع یازاعضا یکی یطهماسب لیرز م آرا به دست خل یاز اعدام انقالب پس

 یطرح مل 1329اسفند  29و سپس مجلس سنا در  (اسفند  24 )شورای ملی  شدن صنعت نفت برداشته شد. چند روز بعد از آن، نخست مجلس
 کردند بیتصو را شدن صنعت نفت

 ؟نفت داشت نهیخود در زم یحقوق مل یفایاست یبرا رانیملت ا زشیبر خ ییبسزا ریجنبش ها تأث کدام 24
از  یرخاستقال ل طلبانه در ب یحرکتها تیموفق زیو ن ریانگلستان به عنوان استعمار پ هیمردم هندوستان عل یضداستعمار یجنبش ها یروزیپ

 ییقایو آفر ییایآس یکشورها

 د؟یرس یریو به چه منظور به نخست وز ییچه گروهها تیمصدق با حما دکتر 25

اهلل  تیع آقاط یبانیو پشت یمذهب و یمل یروهایتنگاتنگ ن یاتحاد و همکار ،عمومی افکار  گسترده تیبا حما دکتر مصدق،  1330 بهشتیارد در

 به اجرا درآورد تیرا با قاطع سیو انگل رانیا نفت از شرکت دیشدن صنعت نفت و خلع  یشد تا قانون مل رینخست وز ،یکاشان

 انجام داد؟ یکار آمدن چه اقدامات یدکتر مصدق پس از رو دولت 26
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  حوزه را از ینفت ساتیو تأس مراکز بازرگان به خوزستان فرستاد تا یمهندس مهد استیرا به ر یئتیدرنگ ه یکار آمدن، ب یاز رو.مصدق پس 
 و تعماراس از سلطه ییرها یبرا رانای مردم  معاصر مبارزه خیدر تار یعطف  قانون نقطه نیا یخارج کند. اجرا سیو انگل رانیشرکت نفت ا اراختی

 رود یبه شمار م گانگانیب از تسلط یمل یها هسرمای نجات

 .دیسیشدن نفت را بنو یممانعت از مل یانگلستان برا اقدامات 27
 ؛العاده دستمزد آنان ق فو از پرداخت سیو انگل رانیمنع شرکت نفت ا قیکارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طر کیتحر .1

 ؛ینظام دیو تهد رانیفارس و بنادر ا جیخود به خل یجنگ یها یکشت فرستادن .2

 ؛یالملل نیدر مجامع ب رانیاز ا تیشکا طرح .3
 نفت دیخر میشرکت نفت و تحر یها هیخارج کردن سرما س،یشعب بانک انگل یلیبا تعط رانیا یاقتصاد دیتهد .4

 .دیسیشدن نفت را بنو یممانعت از مل یبرا سیانگل یاقدام اقتصاد سه 28
 نفت دیخر میشرکت نفت و تحر یها هیخارج کردن سرما س،یشعب بانک انگل یلیبا تعط رانیا یاقتصاد دیتهد

 شدن نفت چه بود؟ یاز مل یریجلوگ یبرا سیانگل یو نظام یاسیس اقدام 29

 ن؛العاده دستمزد آنا ق فو  از پرداخت سیو انگل رانیمنع شرکت نفت ا قیکارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طر کیتحر 

 ؛ینظام دیو تهد رانیفارس و بنادر ا جیخود به خل یجنگ یها یکشت فرستادن 

 ؛یالملل نیدر مجامع ب رانیاز ا تیشکا طرح 

 انجام داد؟ یانگلستان چه اقدامات یاقتصاد یها میو تحر داتیمقابله با تهد یدکتر مصدق برا دولت 30
 کرد اقتصاد بدون نفت را اجرا  انگلستان، برنامه یاقتصاد یها میو تحر دهایمقابله با تهد یدکتر مصدق برا دولت

 با لندن کرد؟ یاسیچرا دولت مصدق اقدام به قطع رابطه س 31
 را بپردازد و چون رهیو غ ریاز تأخ یناش یشرکت نفت و خسارت ها یها یدر دادگاه الهه، از انگلستان خواست که بده یروزیپس از پ رانیا دولت

 کرد لندن با یاسسی  اقدام به قطع رابطه رفت،یتقاضا را نپذ نیا سیدولت انگل

وزارت جنگ و  اراتیخواست اخت یچرا دکتر مصدق از محمد رضاشاه پهلو)   استعفاداد؟ 1331ماه  ریمصدق در ت چرا 32

                                                          (                                                                                       ارتش را به او بسپارد ؟ یفرمانده

اه فت، از محمدرضاشگر یصورت م کشورکه در اداره امور ییها یکاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکن یدکتر مصدق برا 1331 ریت در

 دتقاضا مخالفت کرد، از مقام خود استعفا نمو نیبسپارد و چون شاه با ا او ارتش را به یوزارت جنگ و فرمانده اریخواست که اخت یپهلو

                                                                                                            دربر داشت؟ یا جهیچه نت امیق نیچه بود و ا ریت 30 امیق علت 33

 یریبرکنار و مصدق را به نخست وز را شاه دوباره مجبور شد قوام -قوام صورت گرفت یریودر مخالفت با نخست وز انیاله کاش تیبه دعوت ا نیا
 انتخاب کند

 انجام داد؟ یچه اقدامات شیریمصدق در دور دوم نخست وز دکتر 34

                                                                                                      ؟سران نهضت اختالف افتاد نیب 30 امیق یروزیبعد از پ چرا 35

 ییو منفعت جو یقدرت طلب ،یخودمحور لجاجت، هروحی  دست اندرکار نهضت بر اثر غلبه یاحزاب و گروه ها تها،یو اتحاد رهبران، شخص یهمکار
 شد لیتبد یبه تفرقه و دشمن یو گروه یفرد یها

                                                                                                                          مرداد شد؟ 28 یساز کودتا نهیزم یعوامل چه 36
 نیا انکیو نزد ارانیو  یاهلل کاشان تیآدکتر مصدق و انیاز تداوم و گسترش اختالف و نزاع م یریآنان با بهره گ یو عوامل داخل یخارج دشمنان

 دولت دکتر مصدق افزودند یسرنگوننهضت و ینابود یبرا شانیبر تالش ها ،یو مذهب یمل تیخصدو ش

                                                                                                                                                  دیمرداد را شرح ده 28 یکودتا حادثه 37

فضل اهلل  یبه فرمانده 1332مرداد 28آنان، در  یو عوامل داخل کایانگلستان و آمر یدو لت ها یو مال یاسیس تیبا نقشه و حما سرانجام،

از طرف داران شاه و دربار برخوردار  ییشده گروهها یسازماندهی بانیکه از پشت انیدولت دکتر مصدق اقدام به کودتا کردند. کودتاچ هیعل یزاهد
 و دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند ریتسخ تختیرا در پا یبودند، مراکز مهم دولت

 یاله زاهد فضل. شد ریمرداد.......................... نخست وز 28 یکودتا تیاز موفق پس 38
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                                                            گرفته شد؟ یمیچه تصم رانیمرداد،در مورد نفت ا 28 یپس از کودتا یسال و اند کی 39
و  دیتول ،یو به موجب قرارداد دیرس توافق به نفت مسئله  درباره کایباانگلستان و آمر یمرداد، حکومت پهلو 28 یپس از کودتا یسال و اند کی

رارداد مقرر شد ق نیواگذار کرد. بر اساس ا یو فرانسو یهلند ،ییکای،آمریسیانگل ینفت یازشرکت ها یومیکنسرسرا به  رانیفروش نفت ا

 ما بپردازد کشور از سود خالص خود را به یمیرا استخراج کند و به فروش برساند و در مقابل، ن رانینفت ا سال 25مدت  به ومیکه کنسرس

 یهلند.و ..........................بود س،فرانسهیکا،انگلیآمر یاز کشورها ینفت ینفت شامل شرکت ها ومیکنسرس 40

                                                                                                                    .دیمرداد را ذکر کن 28 یمورد از مبارزات پس از کودتا سه 41
                                                                                                                                                           یت مقامت ملهضن لیتشک - 1
 کایامر ران بایبط دوباره اوار یبه بر قرار 32اذر  16در  انیاعتراض دانشجو -2

    ؟بود یچه تشکل یمقاومت ملنهضت  42

با  کردند و یگذار هیرا پا یمل نهضت مقاومتبه نام  یاز استادان دانشگاه تشکل یو از جمله تعداد یو مذهب یمل یها تیاز شخص یگروه 

 شد دانشگاهاز آنان از یبه مخالفت برخاستند که منجر به اخراج شمار ینفت دیقرارداد جد

 .دیده حیرا توض 1332آذر  16 واقعه 43

 کایجمهور آمر سیو سفر معاون رئانگستان  مجدد با یاسیروابط س یدانشگاه تهران در اعتراض به برقرار انیاز دانشجو یگروه 1332آذر  16 در
 دندیبه شهادت رس انیدانشجوتن از آن سه انیتظاهرات کردند که در جر رانیبه ا (کسونین چاردیر)

 چه بود؟ 1332آذر  16در روز  انیاعتراض دانشجو علت 44

 کسونین چاردیر) کایجمهور آمر سیو سفر معاون رئانگستان  مجدد با یاسیروابط س یبرقراربه  

45  

46  

 

 یانقالب اسالم : دهم درس 
 متن سواالت ردیف

با  رانیا  در  کایدولت آمر یاصالح یبرنامه ها 1340دهه  لیتا اوا 1332مرداد  28 یپس از کودتا یدر فاصله سال ها 1

 اجرا شد؟ یچه اهداف
 کردند یدنبال م زین را رانیدر ا یهدف مقابله با نفوذ شورو کا،آمری و تداوم سلطه یها، عالوه بر حفظ حکومت پهلوه برنام نیا

سلطه  تداوم و یحفظ حکومت پهلو یبرا کایآمر 1340دهه  لیتا اوا 1332مرداد  28 یپس از کودتا یفاصله سال ها در 2

 اجرا کرد؟ ای شنهادیرا پ ییخود چه برنامه ها

 (سنتو)بغداد  مانیبه پ رانیا وستنیپ ، 

 (ساواک)کشور تیسازمان اطالعات و امن سیتأس، 

 اصالحات در کشور ما یبعض یو اجرا رانیبه ا یو مال ینظام یکمک ها یاعطا 

 بود؟ یشد شامل چه موضوعات جادیا یتیو وال یالتیا یانجمن ها حهیکه در ال یراتییتغ ی عمده 3
 انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ طیمسلمان بودن و مرد بودن از شرا دیبرداشتن دو ق(الف
 یآن به سوگند خوردن به کتاب آسمان لیو تبد دیسوگند خوردن به قرآن مج دیحذف ق (ب

 چه شد؟ جهیبود ونت یاصالحات ارض یشاه مامور اجرا ریکدام نخست وز ابتدا 4
و مأمور  ریشاه بود، نخست وز اعتماد عَلَم، که مورد راسداهللیو ام دیانجام ینیام یوقت، سرانجام به برکنار رینخست وز ،ینیام یشاه و عل رقابت

 اصالحات شد یاجرا

آغاز  ینیام یعل وزیری ، در زمان نخست 1340با عنوان ........................ در سال  یاصالح یمرحله از برنامه ها نیخستن 5

 یاصالحات ارض  شد

 اسداله علم شد ری..................................نخست وزینیام یعل یاز برکنار بعد 6
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