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  دوم و جهان پس از آن یجنگ جهان : هشتم درس 
 متن سواالت ردیف

 مسائل جهان در فاصله دو جنگ بزرگ چه بود؟ نیمهم تر 1
 راگ یو نظام یحزب کت  خودکامه یها و ظهور حکومت اقتصادی ملل،بحران ٔ  ضعف جامعه ،یصلح ورسا یاز قراردادها یو ناخشنود داریناپا صلح

 داربود؟یصلح در جهان ناپا تی،وضعیصلح ورسا یها مانیپ یاول و امضا یجنگ جهان انیپس از پا چرا 2
ات، صلح، از ثب یحال ورود به عصر در اینقاط دن ریکه اروپا و سا دیرسیبه نظر م نیچن ،یصلح ورسا مانیپ یاول و امضا یجنگ جهان انیاز پا پس

 مانیپ ها که ینکرد. آلمان یاز دول تها را راض یلیمذکور خ یمانهای. پخورد رقم یگردی  به گونه خیهستند، اما تار یالملل نیو آرامش ب یدوست
 لغو آن برآمدند ای رییدانستند، از همان ابتدا درصدد تغ یم ناعادالنه و زیرآمیرا تحق یصلح ورسا

 بود؟ فیملل به چه منظور شکل گرفته بودو چرا ضع جامعه 3
 یآمده بود، فاقد قدرت کاف وجود ها به دولت انیو جنگ م یاز دشمن یریکمک به حل و فصل اختالفات کشورها و جلوگ یملل که برا  جامعه

در  ینقش مهم یالملل نینهاد ب نیاز کشورها در ا ینداشتن برخ حضور الزم را نداشت. ییضمانت اجرا ماتشیهدف بود و تصم نیتحقق ا یبرا
از  یروشو اخراج زیو ن ایتالیخروج ژاپن، آلمان و ا امدیآن درن تعضوی به بود، داده را ملل  جامعه سیتأس شنهادی که خود کایآن داشت. آمر یناکام

 شد یالملل نینهاد ب نیا شتریب یاعتبار یملل، موجب ب  جامعه

 ؟ دیسیدوم را بنو یاز جنگ جهان یریجامعه ملل در جلوگ یضعف و ناتوان عوامل 4
 یبرا یآمده بود، فاقد قدرت کاف وجود  دولتها به انیو جنگ م یاز دشمن یریکمک به حل و فصل اختالفات کشورها و جلوگ یملل که برا  جامعه

 یناکام در ینقش مهم یالملل نینهاد ب نیاز کشورها در ا ینداشتن برخ حضور الزم را نداشت. ییضمانت اجرا ماتشیهدف بود و تصم نیتحقق ا
  جامعه از یشورو اخراج زیو ن ایتالیخروج ژاپن، آلمان و ا امدیآن درن تعضوی به بود، داده را ملل  جامعه سیتأس شنهادیپ که خود کایآن داشت. آمر

 شد یالملل نینهاد ب نیا شتریب یاعتبار بی موجب ملل،

 فاصله دو در یالملل نیجامعه ب نیا یاعتبار یدر جامعه ملل باعث ب تیلغو غضو ای تیکدام کشورها باعدم عضو 5

 جنگ شدند؟

 .امدیآن درن تعضوی به بود، داده را ملل  جامعه سیتأس شنهادیکه خود پ کایآمر

 ی شدالملل نینهاد ب نیا شتریب یاعتبار بی موجب ملل، ٔ  از جامعه یشورو اخراج زیو ن ایتالیژاپن، آلمان و ا خروج

 شدند ؟ یاز کشورها از جمله انگلستان بعد از جنگ دچار بحران اقتصاد یبعض چرا 6
با  گرید یاریاما بس برآمدند برآمدند کار نیاز عهده ا یمنابع خود و ثروت مستعمراتشان تا حدود یاز کشورها، مانند انگلستان، به اتکا یبرخ

 مانند رکود و تورم روبه رو شدند یدیمشکالت شد

 شدند ؟ یاقتصاد یبعد ار جنگ دچار چه بحرانها ییاروپا یکشورها 7
 بود یرونق و رفاه اقتصاد جادیاز جنگ و ا یناش یهای رانیو یبازساز

 قرار گرفت ؟ یمیوخ یاقتصاد عتیاول در وض یآلمان بعد از جنگ جهان چرا 8
ل از حاص یهای عالوه بر خراب رایز داشت؛ یمیوخ یاقتصاد طیاول شرا یپس از جنگ جهان یسا لها نیبود که در نخست ییاز جمله کشورها آلمان

 شده بود نیسنگ یجنگ، مستعمراتش را از دست داده و محکوم به پرداخت غرامت ها

 شدند؟ یدچار بحران اقتصاد کایاول آمر یبعد از حنگ جهان چرا 9
کرد اما ناگهان خود گرفتار بحران  آلمان، جملهکشورها، از  گریوام به د یبود، اقدام به اعطا دهید بیمتحده که اقتصادش در جنگ کمتر آس االتیا

 به وجود آمد یو مشکالت فراوان ختیبه هم ر زین جهان آن، اقتصاد یکه در پ (1932 – 1929 )شد یمیعظ یو رکود اقتصاد

 د؟یده حیجهان در فاصله دو جنگ توض یمورد بحران اقتصاد در 10

 داشت؟ مهم یریتاث یکزرم یبخصوص در اروپا یکتاتورید یکار آمدن حکومتها یعامل بعد از جنگ در رو کدام 11
 یو مشکالت اقتصاد مسائل

 د؟یاول را نام ببر یجنگ جهان انیگرا پس از پا یو نظام یحکومت خود کامه تک حزب سه 12
  ینیاستال یشورو- 1
 ایتالیتها در اسیفاش دنیبه قدرت رس -2
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 در آلمان تلریظهور ه- 3 

 نی.استال شد یو رهبر شورو ستیکل حرب کمون ری.............................دبنیاز مرگ لن پس 13

 .دیده حیرا توض ،یداخل نهیدر زم نیاستال اقدامات 14
ان ارتش، افسر شمندان،یاند ،یمیقد یها کیاز بلشو یادیگذاشت. او عده ز یکتاتورید ریخود، قدم در مس یاسیس تیموقع میبا تحک نیاستال
کار  یبه اردوگاه ها ایکردند، به مرگ محکوم کرد و  یکه در برابرش مقاومت و مخالفت م را یها و مردم عاد پلماتید ست،یحزب کمون یاعضا

ا اعمال که ب بود یکردن مزارع کشاورز یطرح اشتراکبرنامه ها،  نیاز ا یکیگاه از آنجا باز نگشتند.  چیفرستاد که ه یبریس در یاجبار

 به اجرا درآورد کشورع یکردن سر یرا با هدف صنعت یبرنامه ا ن،ی. عالوه بر اافتیادامه  اریقدرت و خشونت بس

 ؟برداشت  یکتاتورید ریخود ، چگونه گام در مس یاسیس تیموقع میباتحک نیاستال 15
که در برابرش مقاومت و  را یها و مردم عاد پلماتید ست،یحزب کمون یافسران ارتش، اعضا شمندان،یاند ،یمیقد یها کیاز بلشو یادیعده ز او

 گاه از آنجا باز نگشتند چیفرستاد که ه یبریس در یکار اجبار یبه اردوگاه ها ایکردند، به مرگ محکوم کرد و  یمخالفت م

 کرد ؟  ایجاد شوروی در چشمگیر تحولی و تغییر فرهنگی و اقتصادی های برنامه کدام اجرای با استالین جکومت 16
ا هدف را ب یبرنامه ا ن،ی. عالوه بر اافتیادامه  اریخشونت بس و بود که با اعمال قدرت یکردن مزارع کشاورز یها، طرح اشتراک برنامه نیاز ا یکی

 کشور به اجرا درآورد عیکردن سر یصنعت

 با مخالفانش چگونه بود؟ نیاستال رفتار 17
را که در برابرش مقاومت و  یعاد مردم ها و پلماتید ست،یحزب کمون یافسران ارتش، اعضا شمندان،یاند ،یمیقد یها کیاز بلشو یادیعده ز او

 گاه از آنجا باز نگشتند چیفرستاد که ه یبریدر س یاجبار کار یبه اردوگاه ها ایکردند، به مرگ محکوم کرد و  یمخالفت م

 بر چه استوار بود؟ نیاستال یبرنامه صنعت اساس 18
 یجنگ یو سالح ها یا هیسرما یکاالها دیتول بر

 چگونه بود؟ یدر بعد روابط خارج نیاستال استیس 19
و  یاعتماد یبود. با وجود ب یشرق یاروپای ها نیکشورها و سرزم یبه دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخ خارجیدر عرصه  نیاستال حکومت

 .(م 1939 )عدم تجاوز امضا کردند  مانیپ گریکدی و آلمان وجود داشت، دو کشور با یشورو انیکه م یا یدشمن

 عدم تجاوز امضاء کرد ؟ مانیبا کدام کشور پ 1939در سال  نیاستال 20
 المان

 مواجه بود ؟ یبا چه مشکالت یبعد از جنگ اول جهان ایتالیا 21
 یکارگر یها یاعتصاب و ناآرام ،یکاریب تورم،

 د؟یبه قدرت رس ایتالیکه بود و چگونه در ا ینیموسول 22
شور به استفاده کرد و قدرت را در آن ک فرصت بود از ستیموسوم به فاش یکه رهبر حزب کوچک ینیموسول توینام بن یمدار استیروزنامه نگار و س

 دست

 ؟منصوب کرد  یریرا به نخست وز ینیو چرا موسول یچه گروه ها قیبا تشو ایتالیا پادشاه 23
 مقتدر بودند یدولت جادیکه خواستار ا ان،یداران و نظام نیزم ع،یصاحبان صنا قیبه تشو ایتالیا پادشاه

 بودند؟ رهبر آنان که بود؟ یها چه گروه ستیفاش 24

و  یآزاد یکنند. آنها برا جادیا ایتالیدر ا یقدرتمند و متمرکز یخواستند دولتِ تک حزب یبودند که م یافراط یگرا یگروه مل کی ها ستیفاش

 ینیموسول قائل نبودند/ یارزش و اعتبار یدموکراس

 ؟مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل خود درآورد یبا کمک چه ابزار ایتالیرهبر ا ینیموسول 25

سازمان  کیبود و با استفاده از   در آورده گوناگون، مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل حکومت یغاتیتبل یو شگردها یارتباط جمع لیوسا کمک
 کرد یمعترضان و مخالفان را سرکوب م ،یسیو پل یتیامن

 زد ؟ یدر انتخابات ،دست به چه اقدامات یروزیبعد از پ ینیموسول 26
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ه ب کتاتورهاید ریهمچون سا زی. او ندینام ،رهبر ی، به معنادوچه  کرد و خود را  کپارچهیقدرت را  ب،یبردن احزاب رق نیبا از ب یمدت کوتاه در

ازمان س کینظارت و مراقبت کامل حکومت درآورده بود و با استفاده از  تحت گوناگون، مردم را یغاتیتبل یو شگردها یارتباط جمع لیکمک وسا
 کرد یرا سرکوب م مخالفان معترضان و ،یسیو پل یتیامن

 خود عمل نمود ؟ یاز وعده ها کیبه کدام ینیموسول 27
 کرد دادن به اعتصاب ها عمل انیو تورم و پا یکاربی کاهش  درباره شیخو یبه وعده ها یادیتا حدود ز ینیموسول

 بودند؟ ینیموسول فتهیش ایتالیدوم مردم ا یتا قبل از وقوع جنگ جهان چرا 28
 ایتالیکه ا یتا زمان رو، نیازا  .کرد  دادن به اعتصاب ها عمل انیو تورم و پا یکاربی کاهش  درباره شیخو یبه وعده ها یادیتا حدود ز ینیموسول

گ قرار بزر یقدر تها فیاو کشورشان در رد یبا رهبر نکهیو از ا بودندی و فتهیکشور ش نیاز مردم ا یاریدوم نشده بود، بس یجنگ جهان ریدرگ
 دندیبال یگرفته است، به خود م

 درکدام راستا صورت گرفت؟ قایدر آفر(.م 1935 ) یوپیبه ات ایتالیا ینظام تجاوز 29
 پروراند یم  را در سر قایو شمال آفر ترانهیمد یایروم باستان و تسلط بر در امپراتوری  دوباره یایاح یسودا ینیموسول

 چگونه بود؟ یدر بعد روابط خارج ینیموسول استیس 30

روراند. پ یرا در سر م قایآفر شمال و ترانهیمد یایروم باستان و تسلط بر در امپراتوری  دوباره یایاح یسودا ینیموسول ،یروابط خارجبُعد  در

 گرفت صورت  تفکر نیبر هم هیبا تک قایدر آفر(م 1935 ) یوپیکشور به ات نیا یتجاوز نظام

 بودند؟ یآن ناراض یاول،چرا مردم آلمان از جمهور یاز خاتمه جنگ جهان پس 31
 بودند ناخشنود یکاریو گسترش رکود و ب یورسا زیرآمیتحق مانیپ یحکومت به سبب امضا نیها از ا یاز آلمان یاریبس

 شود؟ شعار آنان چه بود؟ یاطالق م یها بر چه گروه یناز 32

 ر المانشعاگذاشت،  ها یبر آلمان یادیز ریآنان که تأث یاز شعارها یکیو نژادپرست بودند و  یافراط یانیگرا یها،. مل ستیها همچون فاش یناز

 ،بود شو داریب

 د؟یبه قدرت رس یطیکه بود و در چه شرا تلریه 33
احساسات مردم و  یختگیدر برانگ یفراوان که مهارت یبه قدرت جزم کرد. و دنیرس یداشت، عزم خود را برا اریرا در اخت یحزب ناز یرهبر

 غرور و دیو تجد یورسا مانیداد و بر لغو پ یم حیآن توض یهمراه راه حل ها به مشکالت آلمان را اریداشت، با شور و حرارت بس ینیجنجال آفر
 کردیم دیتأک یاقتدار مل

 داشت؟ دیتاک یاش بر چه نکات یانتخابات یها یدر سخنران تلریه 34
احساسات مردم و  یختگیدر برانگ یفراوان که مهارت یبه قدرت جزم کرد. و دنیرس یداشت، عزم خود را برا اریرا در اخت یحزب ناز یرهبر

 غرور و دیو تجد یورسا مانیداد و بر لغو پ یم حیآن توض یهمراه راه حل ها به مشکالت آلمان را اریداشت، با شور و حرارت بس ینیجنجال آفر
 کردیم دیتأک یاقتدار مل

 آلمان شد؟ یشوایچگونه صدر اعظم و بعد پ تلریه 35
او  (م 1933 )صدراعظم آلمان شد  ارتش، و افسران نداریاشراف زم ع،یصاحبان صنا تیبا حما تلریها در انتخابات مجلس، ه یناز تیاز موفق پس

 خواند شوایپبرقرار کرد و خود را  کشور را در یتک حزب یکتاتوردی نظام قدرت، کامل  سپس با قبضه

 ؟به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شد یچه کسان لیبا تما تلریها در انتخابات مجلس ،ه یناز یروزیاز پ پس 36
 و افسران ارتش نداریاشراف زم ع،یصاحبان صنا تیحما با

 انجام دادند؟ یها پس از به دست گرفتن زمام امور چه اقدامات یو ناز تلریه 37
 تیشدند. مسئول یپاک ساز یرنازیغ از افراد یدولت یو سازمان ها سیپل یرویمنحل و ن یبه جز حزب ناز یاسیس یزمان، تمام حزب ها نیادر 

 دیپا گرد مخالفان بر یبرا یکار اجبار یشد و اردوگاه ها گذاشته «گشتاپو »موسوم به یمخوف یمخف سپلی سازمان  به عهده یداخل تیامن نیتأم

 وگشتاپ    گرفت موسوم به.......... قرار یمخوف یمخف سیبرعهده سازمان پل تلریدر دوره ه یداخل تیامن تیمسئول 38

 داد؟ انیدر آلمان پا یکاریبه بحران رکود و ب تلریاقدامات ه کدام 39
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  را به اجرا در آورد. ساخت شبکه یگوناگونی و عمران یاقتصاد یرا لغو کرد و برنامه ها یپس از به دست گرفتن زمام امور، قرارداد ورسا تلریه
و  یعمران یاز جمله طر حها یحاتیتسل عیبزرگ به خصوص صنا یکارخانه ها یانداز و راه یمؤسسات عموم جادیاز جاده ها و راه آهن، ا یعوسی

 داد انیدر آلمان پا یکاریدرآمد و به بحران رکود و ب اجرا بود که به یاقتصاد

 انجام داد ؟ ی،چه قدامات یداخل نهیدر زم تلریه 40
  هشبک را به اجرا در آورد. ساخت ی گوناگونیو عمران یاقتصاد یرا لغو کرد و برنامه ها یپس از به دست گرفتن زمام امور، قرارداد ورسا تلریه

و  یعمران یها از جمله طر ح یحاتیتسل عیبزرگ به خصوص صنا های کارخانه یانداز و راه یمؤسسات عموم جادیاز جاده ها و راه آهن، ا یعوسی
 ددا انیدر آلمان پا یکاریدرآمد و به بحران رکود و ب اجرا بود که به یاقتصاد

 ؟ دیکن انیرا ب یدر بعد نظام تلریه اقدامات 41

 مجهز کرد یجنگ شرفتهیپی ها یرا گسترش داد و به سالح ها و فناور ینظام التیبه سرعت ارتش و تشک تلریه زین ینظامبُعد  در

 .دیقرارده یمورد بررس یرا در بعد روابط خارج تلریاقدامات ه 42

و  یتوسعه طلبانه سرحد یها برنامه کشورها، یدو و چندجانبه با برخ ینها مایعالوه بر بستن پ تلریه یبه رهبر هایناز  ،یروابط خارجبُعد  در

 بردند شیخود را به پ ینیسرزم

 د؟یده حیدر چهار سطر توض یجیمورد انقالب م در 43

 نقالبدوره، که به ا نی. در اکردند اقدام یغرب دیو اخذ تمدن جد یمحکم به اصالحات اساس یم با عزم و اراد ه ا 19دوم قرن  مهیدر ن ها یژاپن

 مشروطه زمام یحکومت د،یجد یشد. در چارچوب قانون اساس متحولی و فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیژاپن از نظر س د،یمعروف گرد یجیم

 کرد تیهدا یو تحول اقتصاد کشاورز صنعتی  توسعه ریبه سرعت در مس را کشور نیامور را به دست گرفت و ا

 ؟ دیکن انیدر ژاپن را ب یجیانقالب م یامدهایپ 44
ر کشور ب نیا یروزیگرفت. پ شیپ در یتهاجم یخارج استیشد و س لیتبد رومندین یم به کشور 20سده  یتحوالت، ژاپن در ابتدا نیا جهینت در

 کرد تیکشورها تقو گریحمله به د یرا برا هایژاپن و جسارت زهی، انگ(م 1905 - 1904جنگ ) هیقدرتمند روس یامپراتور

 م به انقالب..................معروف است 19دوم قرن  مهیژاپن در ن تحوالت 45
 یجیم

 نان داشت ؟آ یبرا یامدیپ ه،چهیقدرتمند روس یژاپن بر امپراطور یروزیپ 46
 کرد تیکشورها تقو گریبه د حمله یرا برا هایو جسارت ژاپن زهی، انگ(م 1905 - 1904جنگ ) هیقدرتمند روس یکشور بر امپراتور نیا یروزیپ

 ؟کرد یلشکرکش نیدر فاصله دوجنگ ژاپن به چ چرا 47
 داشت یتنگاتنگ ارتباط یانوردیو در یکشور با قدرت نظام نیا یآنجا که اقتصاد ژاپن وابسته به واردات مواد خام بود، رشد صنعت از

 محور یکشورها ؟  وستیدوم به کدام گروه پ یدر جنگ جهان ژاپن 48

 خروج ژاپن از جامعه ملل چه بود؟ علت 49
 نیعلت اعتراض جامعه ملل به حمله ژاپن به چ به

 در ژاپن چرا قدرت را در دست داشتند ؟ انیفاصله دو جنگ نظام در 50
 ادندسوق د یتوسعه طلبانه نظام اهداف کشور را در جهت نیگرفتند و ا اریژاپن را در اخت یو خارج یداخل استیس تیهدا انینظام ،یجنگ جهان دو

ژاپن  خارجیو یداخل تیدر هدا یداشتند ؟چه اقدامات اریدر ژاپن قدرت را در اخت یچه کسان یفاصله دو جنگ جهان در 51

 ؟انجام دادند 
 دادند سوق نظامی  توسعه طلبانه اهداف کشور را در جهت نیگرفتند و ا اریژاپن را در اخت یو خارج یداخل استیس تیهدا انینظام ،یجنگ جهان دو

 به همراه داشت ؟ ییامدهای،چه پ یبر ژاپن در فاصله دو جنگ جهان انینظام تسلط 52
 دادند سوق نظامی  توسعه طلبانه اهداف کشور را در جهت نیگرفتند و ا اریژاپن را در اخت یو خارج یداخل استیس تیهدا انینظام ،یجنگ جهان دو

 چه بود؟ ییاروپا یها به حمالت آلمان به کشورها یسیواکنش انگل 53
 شدند، به آلمان اعالن جنگ کردند یشناخته م نیانگلستان و فرانسه، که با عنوان متفق بالفاصله

 دول محور به حضور کدام کشورها شکل گرفت ؟ یکشورها 54
 ایتالیا -المان -ژاپن

https://konkur.info



        
_____________________________________________________________________________________ 

 

""   

 

 دادند لیمحور را تشک یدر فاصله دوجنگ به همراه آلمان و ........................ کشورها ژاپن 55
 ایتالیا

 و چگونه آغاز شد ؟ یخیدوم در چه تار یجهان جنگ 56
 ، ارتش آلمان برق آسا به لهستان 1318 وری/ شهر 1939اول سپتامبر  در

 دوم وارد شد ؟ یهانجبه حمله به کدام کشور به جنگ  ایتالیا 57
 حمله به فرانسه با

 را تصرف کردند؟ یدوم چه مناطق یمحور در آغاز جنگ جهان یروهاین 58
 با .درآوردند خود  سلطه ریبه ز ای کردند، آن منطقه را اشغال یهجوم بردند و کشورها زین یشرق یبالکان و اروپا رهیمحور به شبه جز یروهاین

 شد کارزار  صحنه هم منطقه نیسرتاسر ا قا،یبه شمال آفر یو آلمان ییایتالیا یروهانی تهاجم

 دوم چگونه بود ؟ یدر جنگ جهان سیلآلمان و انگ نبرد 59
 رگذاریو تأث جیقاطع، مه یها یسخنران انگلستان، با دیجد رینخست وز ل،یشوند اما چرچ میخواست که تسل هایسیاز انگل س،یپس از فتح پار تلریه

 فراخواند های خود مردم کشورش را به مقابله با ناز 

 حمله کردند؟ یها به شورو یآلمان چرا 60
با  یارتش ناز نرو،ی. ازا دیبگشا شرق در یگردی  گرفت جبهه میتصم د،رسی بست بن به انگلستان با جنگ در و غرب  پس از آنکه در جبهه تلریه

 مانده بود، هجوم برد طرفیکه تا آن زمان در جنگ ب کشور، نیبرق آسا به خاک ا ،یعدم تجاوز به شورو مانیگرفتن پ دهیناد

 ها را متوقف کنند؟ یها چگونه توانستند حمالت آلمان یشورو 61
 د،یرسیبه آنها م رانیخاک ا قیطر که از کا،یانگلستان و آمر یحاتیو تسل یتدارکات یزود هنگام زمستان و کمکها یاز سرما یریگ با بهره آنان

 را متوقف و حمالت متقابل خود را آغاز کردند یآلمان یروهاین یشرویپ

 قبل از حمله ژاپن به ناوگان آن و ورود آن به جنگ چگونه بوده است ؟ کایآمر استیس 62
 کردیم یزاتیو تجه یتدارکات ،یمال یحال، به انگلستان و فرانسه کمک ها نیطرف بود اما در ع یدر جنگ ب یتا آن زمان به طور رسم کایآمر

 وارد جنگ شود؟ نیبه نفع متفق کایباعث شد آمر یحادثه ا چه 63

 آرام انوسیواقع در اق  پرل هاربردر  کایمتحده آمر االتیژاپن به ناوگان ا حمله

 به دنبال داشت ؟ ییامدهایدوم چه پ یبه جنگ جهان کایآمر ورود 64
کنون متفق که ا یروهایداد. ن رییتغ نیمحور شکل گرفت و اوضاع را به سود متفق یدر برابر کشورها قدرتمندی  به جنگ، جبهه کایورود آمر با

 یگبزر یها تیمحور آغاز کردند و به موفق یارتش ها هیو اروپا عل قایآفر را در شمال یکرده بودند، حمالت متقابل دایپ یو توان دوچندان هیروح
 افتندیدست 

 .دیقرار ده لیو تحل هیدوم مورد تجز یرا در جنگ جهان کایو ورود آمر حضور 65
 با کرد یم یزاتیو تجه یتدارکات ،یمال یحال، به انگلستان و فرانسه کمک ها نیطرف بود اما در ع یدر جنگ ب یتا آن زمان به طور رسم کایآمر

 هیون روحمتفق که اکن یروهایداد. ن رییتغ نیو اوضاع را به سود متفق گرفت محور شکل یدر برابر کشورها قدرتمندی  به جنگ، جبهه کایورود آمر
 ستد یبزرگ یها تیمحور آغاز کردند و به موفق یارتش ها هیو اروپا عل قایرا در شمال آفر یحمالت متقابل بودند، کرده دایپ یو توان دوچندان

 افتندی

 ؟ دیقرار ده لیتحل هیرا مورد تجز 1943در سال  نیمتفق یتهایموفق 66

 ؟ نورنبرگ چه بود دادگاه 67

حاکمه و م یجنگ تکاریبه عنوان جنا دادگاه نورنبرگو سپس در  ریز دستگیرا ن یاز فرماندهان و سران حکومت ناز یتعداد نیمتفق یروهاین

 مجازات کردند

 جنگ در اروپا چه شد؟ ن،سرانجامیبه برل یشورو یروهایبا ورود ن 68
آلمان را  یمت غربقس ییکایو آمر یسیانگل یروهایو ن یبخش شرق یکرد. ارتش شورو یخودکش تلریه ن،یبه برل نیمتفق یروهایبا ورود ن سرانجام،

 ( 1945مه )به اشغال خود در آوردند 

 دوم چگونه شد ؟ یآلمان بعد از جنگ جهان سرنوشت 69
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آلمان را  یمت غربقس ییکایو آمر یسیانگل یروهایو ن یبخش شرق یکرد. ارتش شورو یخودکش تلریه ن،یبه برل نیمتفق یروهایبا ورود ن سرانجام،

ه ب دادگاه نورنبرگو سپس در  ریدستگ زیرا ن یو سران حکومت ناز فرماندهان از یتعداد نیمتفق یروهاین ( 1945مه )به اشغال خود در آوردند 

 و مجازات کردند محاکمه یجنگ تکاریعنوان جنا

 جنگ در ژاپن چه بود؟ انیپا تیوضع 70
 یماهایآشکار شده بود، هواپ ها یشدن ژاپن میشکست و تسل یکه نشانه ها ی. در حالافتیجنگ با ژاپن ادامه  ها،یاز به زانو درآمدن ناز پس

 دیرس نایوحشتناک به پا.  حادثه نیدوم با ا یو جنگ جهان کردند رانیو یاتم یژاپن را با بمب ها یناگاساکو  مایروشیهدو شهر  ییکایآمر

1945 

 ؟ افتی انیدوم چگونه پا یجهان جنگ 71

 به وحشتناک.  حادثه نیبا ا دوم یکردند و جنگ جهان رانیو یاتم یژاپن را با بمب ها یناگاساکو  مایروشیهدو شهر  ییکایآمر یماهایهواپ

 (1945) دیرس انپای

 .دیقرار ده یدوم در جهان را مورد بررس یجنگ جهان جیو نتا آثار 72
جنگ کشته شدند. تلفات  نیا نفر انسان بر اثر ونیلیم 50تا  40بشر است. حدود  خیدر تار دادیرو نیتر و مخرب نیتر دوم مُهلک یجهان جنگ
 شیا بجنگ شده بودند، کم ریکه درگ ییقایو آفر ییایو آس ییاروپا یاز کشورها یاریکشورها بود. بس ریاز سا شیجنگ ب نیو آلمان در ا هیروس

 گریاز د زین یو روان یروح یها و اختال ل یآوارگ ،یمسر یها یماریب ،ی. گرسنگدیآنها رس به یفراوان یاقتصاد یها بیو آس دندیصدمه د
 از مردم جهان را به شدت آزارداد یاریاز جنگ بود که بس یناش یها بتیمص

 ؟ دیکن انیدوم را ب یدر قبال جنگ جهان رانیا استیس 73
 کرد یطرفی اعالم ب رانیدوم درگرفت، دولت ا یجنگ جهان یوقت

 دیقرارده یدوم را مورد بررس یدر جنگ جهان رانیا تیوضع 74

با آلمان داشت و تعداد  یا ه گسترد یکرد. در آن زمان، کشور ما روابط بازرگان یطرفیاعالم ب رانیدوم درگرفت، دولت ا یجنگ جهان یوقت

 مشغول کار بودند رانیدر ا یاز کارشناسان آلمان یادیز

 دوم چه بود؟ یاعتراض حکومت رضاشاه به انگلستان در جنگ جهان علت 75
 طرفیب یاز داد و ستد آلمان با کشورها یریجلوگ یانگلستان برا یشهاتال

 در آمد؟ نیدوم به اشغال متفق یکشور ما در جنگ جهان چرا 76
 یتایح تیاهم ها یسیانگل یبرا رانیها و منابع نفت جنوب ا رو س یحفاظت از منابع نفت باکو برا ،یبه خاک شورو یهجوم ارتش ناز یپ در
 بود یشورو یروهایبه ن نیمتفق یو تدارکات یحاتیتسل یرساندن کمکها یبرا ریمس نیتر بمناس رانیخاک ا گر،ید ی. از سوافتی

 رضاشاه چه شد؟ ن،سرانجامیمتفق یروهایتوسط ن رانیاز اشغال ا پس 77

 شد دیهند تبع انوسیدر اق سیمور رهیحکومت برکنار و به جز از

 شد؟ میتقس ییدوم آلمان به چه بخش ها یاز اتمام جنگ جهان بعد 78
ته بود، صورت گرف ی(شورو انگلستان و کا،یآمر) نیسران متفق انیم شیکه از پ ییها توافق هیدوم، بر پا یجنگ جهان انیپس از پا بالفاصله

 ریو سا یشرق مهیها ن شد؛ رو س میتقس یو غرب یبخش شرق دو به زیاعمال کرد. آلمان ن یشرق یخود را بر اروپا ینظام یاسیتسلط س یشورو
 آن را تحت سلطه خود گرفتند یغرب مهیمتفق ن یدولتها

 دیسیدوم را بنو یسران متفق بعد از جنگ جهان ماتیتصم از 79
 یو شرق یالمان به دوقسمت غرب میتقس - 1
 سازمان ملل لیبه تشک میتصم - 2 

 شد؟ لیسازمان ملل به چه منظور تشک 80
 دار شود کشورها را عهد ه انیم یصلح و همکار تیمسئول

 اتخاذ شد ؟ یماتیصورت ،گرفته بودندچه تصم نیمتفق انیکه قبال م یتوافقات هیاز اتمام جنگ ،برپا پس 81
ته بود، صورت گرف ی(شورو انگلستان و کا،یآمر) نیسران متفق انیم شیکه از پ ییها توافق هیدوم، بر پا یجنگ جهان انیپس از پا بالفاصله

 ریو سا یشرق مهیشد؛ رو سها ن میتقس یو غرب یبخش شرق دو به زیاعمال کرد. آلمان ن یشرق یخود را بر اروپا ینظام یاسیتسلط س یشورو
 گرفتند سازمان ملل متحد یلبه تشک میآن را تحت سلطه خود گرفتند و تصم یغرب مهیمتفق ن یدولتها
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 ست؟یاز بلوک غرب و بلوک شرق چ منظور 82

 را برعهده گرفت. (بلوک غرب) یدار هینظام سرما یدارا یکشورها ای جهانِ غرب یرهبر امریکا 

 شد (بلوک شرق) یستیکمون یکشورهارهبر  زین یشورو

 شود؟ یگفته م یجنگ سرد به چه دوره ا عصر 83
 تیتحت حما یو کشورها کایسو، و آمر کی از آن یاقمار یو کشورها یشورو انیم یدیشد یاعتماد یرفتن دشمن مشترک، رقابت و ب انیبا ازم

 معروف عصر جنگ سردبه  خیدوره از تار نیا (م 1989 ) افتیادامه  سمینظام کمون یو فروپاش نیبرل وارید درگرفت و تا سقوط گرید یآن از سو

 شده است

 د؟پرداختن یم ییارویآنها چگونه به رو تیتحت حما یو کشورها یو شورو کایدوران جنگ سرد، آمر در 84

،  شوناتو و ورمانند  ینظام یاسیس نهایمایاتحادها و پ یبرقرار ،یو علم یحاتیتسل یمسابقه ها قیاز طر یو شورو کایدوران جنگ سرد، آمر در

 ردندک یم زیپره گریکدیبا  میمستق یو از برخورد نظام یی پرداختندارویبه رو گریکدیبا  یاقتصاد یو رقابتها دیشد یغاتیجنگ تبل

 اروپا چگونه بسرعت انجام شد؟ یو رونق اقتصاد یدوم بازساز یاز اتمام جنگ جهان بعد 85
 یزیدرنگ با کار سخت، برنامه ر یب جنگ، انیپس از پا یغرب یاروپا یو اقتصاد آن را نابود کرد اما کشورها رانیاز اروپا را و یعیبخش وس جنگ

 رشد و رونق ریرا آغاز کردند وبه سرعت در مس یبازساز کا،یاز آمر یاقتصاد یکمکها افتیو در یمؤثر و هوشمندانه، انجام دادن اصالحات اجتماع
شد. از نظر  لیتبد جهان در یبزرگ یو اقتصاد یسال به قدرت صنعت 20در کمتر از  یقرار گرفتند؛ از جمله، آلمان غرب یقتصادا و یفناور ،یعلم

 افتندیگسترش  یآزاد و مردم یکرد و حکومتها دایتوسعه پ یدموکراس زین یاسیس

 دیده حیدوم توض یبعد از جنگ جهان نیژاپن و چ تیمورد وضع در 86
و  تیقورا ت یآن کشور،دموکراس دیجد یدرآمد. قانون اساس کایدوم به اشغال آمر یپس از شکست در جنگ جهان ا،یکشور آس نیتر یصنعت ژاپن،

 قیدق یزیه رو برنام یبا سخت کوش زین هایمنتخب ملت سپرد. ژاپن ندگانینما به خارج کرد و یامپراتور و فرماندهان نظام اریرا از اخت یاسیقدرت س
 شدند لیدر جهان تبد یاقتصاد شرویقدرت پ نیموفقتر زود، به یلیخ
در  یژاپن، جنگ داخل میو تسل شکست بود. پس از نیها در چ ستیکمون دنیدوم، به قدرت رس یاز تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهان یکی
 گرفت شدت ها ستیو کمون انیگرا یمل انیم نیچ

 افتیو................شدت  انیگرا یمل انیم نیدر چ یشدن ژاپن ،جنگ داخل میاز شکست و تسل پس 87
 ها ستیکمون

 کردند سیتأس را نیخلق چ یشدند و جمهور روزیگراها پ ی............................... بر ملیها به رهبر ستیکمون سرانجام 88
 مائو

 دیده حیدوم توض یسلطه استعمار بعد از جنگ جهان ریاستقالل کشورها از ز درمورد 89

 یگاند  مهاتما .............................. خواستار استقالل کامل شدیبه رهبر یهندوستان حزب کنگره مل در 90

 ست؟یچ ستمیو جهان اسالم در قرن ب انهیاز مسائل مهم خاورم یکی 91
 لیغاصب اسرائ میرژ سیو تأس نیکشور مسلمان فلسط اشغال

 ست؟یبالفور چ هیاعالم موضوع 92

نظر  بالفور هیاعالمصدور  با م 1917 سال در انگلستان. شد آغاز م 1880دهه  لیدر اوا نیبه فلسط انیهودیاز  یکوچک یها گروه مهاجرت

 کرداعالم  نیدر فلسط یهودی نیسرزم جادیمساعد خود را با ا

 مسلط شدند؟ نیچگونه بر فلسط ستیونیصه انیهودی 93
و تصرف  دیمهاجرت کردند و با خر کشور نیا به یشتریب انیهودیاول،  یپس از جنگ جهان یدر سا لها نیانگلستان بر فلسط تیمومیدوران ق در
 بر اقتصاد آنجا مسلط شدند ع،یوس ینهایزم

                                                                                                                          دیده حیچگونه شکل گرفت ؟توض لیاسرائ 94
شکل  لیسرائا یستیونیصه دولتکرد، بیرا تصو یو عرب یهودیبه دو کشور  نیفلسط نیسرزم میتقس شنهادیاز آنکه سازمان ملل متحد پ پس

 .(م 1948 )گرفت 

 سازمان ملل متحد کرد؟ بیرا تصو یو عرب یهودیبه دو کشور  نیفلسط نیسرزم میسازمان تقس کدام 95
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                                                                                         وارد جنگ شدند؟ لیبا اسرائ انینیاز فلسط تیدر حما یعرب یکشورها کدام 96
 و اردن هیمصر، سور مانند

 عرفات اسری. ...................................نام داشت نیفلسط بخشیسازمان آزاد سیرئ 97

 .دیسیآن بنو یدارد در جلو یکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباط هر 98
 

 موسولینیی / در جنگ جهان ایتالی.رهبر ا 1 تلرهی– الف

 چرچیل/  سیانگل ری.نخست وز 2 نیلن-ب

 هیتلری/ حزب ناز یاز اعضا یکی.  3 / ناستالی– ج

 لنینی/ شورو یکی.رهبر انقالب بلشو 4 ینیموسول -د
  چرچیل -ه

 ید سیآن بنو یدارد در جلو یاز کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباط هرکدام 99

 

 ستی. فاشالف بلوک شرقی /ستیکمون ی.کشورها 1

 سمیبرالی. لب بلوک غربی/ دار هینظام سرما یدارا ی.کشورها 2

 . بلوک غربج فاشیست ی /توجه به دموکراس یب یافراط یگرا ی.مل 3

  .بلوک شرقد 
  

  

 

 رانیشدن صنعت نفت ا ینهضت مل : نهم درس 
 متن سواالت ردیف

 ه بود؟چ ما هنیو از جمله م انهیبه خاورم یالدیم ستمیسده ب لیدر اوا عیاستعمارگر و صاحبان صنا یعلت توجه کشورها 1
منطقه و از  نیاز گذشته به ا شیرا ب بزرگ عیاستعمارگر و صاحبان صنا یتوجه کشورها انهخاورمی  منطقه در نفت منابع کشف م، 20  سده لیاوا در

 نفت جهان را دارد، جلب کرد ریذخا نیجمله کشور ما که سوم

 دربرداشت؟ یجیچه نتا رانیدر ا اهیس یبه طال یابیدست 2
ثار مثبت نفت و آ تیبا وجود اهم ی شد.و اجتماع یاسیس ،یدر امور اقتصاد نیادیبن یو تحوالت رییباعث تغ زین رانیدر ا اهیس یبه طال افتنی دست

 کنند یاشاره م یاسیو س یآن در ابعاد اقتصاد یمنف راتیتأث به برخی از کارشناسان یبعض ز،ینفت خ یمردم کشورها یدر ابعاد مختلف زندگ

   ..............در  حلقه چاه نیبا فوران کردن نخست ران،یمنابع نفت در مناطق مختلف ا افتنی یها برا یسیانگل یها تیفعال 3

 مانسلی مسجد ٔ  منطقه دیرس جهیبه نت

 .دیده حیتوض سیمورد شرکت نفت پارس و انگل در 4
 ) دیرس جهیبه نت انمسلی مسجد  منطقه در نفت چاه  حلقه نیبا فوران نخست ران،یا منابع نفت در مناطق مختلف افتنی یبرا هایسیانگل یها تیفعال

 دمسج  در منطقه یادیز یشرکت چاه ها نیشد. ا لیتشک سیبه نام شرکت نفت پارس و انگل یدیشرکت جد آن، پس از (م 1908ش/  1287
 یروین یآن برا تیو اهم رانینفت ا میعظ . دولت انگلستان پس از آنکه از ارزش منابعدیهم از آنجا تا آبادان کش یحفر کرد و خط لوله ا مانیسل

 کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد یداریخر س رایسهام شرکت نفت پارس و انگل درصد 51، خود آگاه شد ییایدر

ان مدار ی سیاستاز گذشته برا شیبه منابع ............ را ب یو ارزش تسلط و دسترس تیاول و دوم اهم ی،جهان یها جنگ 5

 نفت  قدرتمند آشکار ساخت یو رهبران کشورها

 فراهم آورد؟ رانیها را در ا یسیانگل شترچه عواملی زمینه فعالیت بی  6
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