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 در دوره حکومت رضاشاه رانی: ا هفتم درس 
 متن سواالت ردیف

 زد؟ یدست به چه اقدام 1299 یکودتا یکه بود وجهت اجرا دیسا رونیآ 1

 نیاءالدیدضیس کمک قزاق پرداخت و به یروهاین انیبه جست و جو در م ران،یدر ا یسیانگل یروهاین ی، فرمانده نظام دیسا رونیآ

 داد صیمنظور، مناسب تشخ نیا یرا برا رضاخان به نام یاز فرماندهان نظام یکیوابسته به انگلستان بود،  استمدارانیکه از س  ییطباطبا

 انجام دا د؟ یچه اقدامات رانیدولت در ا رییانگلستان به منظور تغ دولت 2

 زد ینظام یدست به کودتا رانیدر ا

 پنج ریرضاخان م..................بود 1299 یکودتا ینظام مهره 3

 ییطباطبا نیائالدیض دیس  ..................................بود 1299 یکودتا یاسیس مهره 4

 ؟ را القا گرد یزیکودتا ،به احمد شاه چه چ یبعد از آماده کردن رضاحان برا دیسا رونیآ 5

 ی استحفظ کشور و سلطنت ضرور یتهران، برا یرضاخان به سو یالقا کرد که حرکت نظام نیاحمد شاه چن به

 چگونه اتفاق افتاد ؟ 1299 کودتا 6
 تختیرو شوند، نقاط حساس پا روبه یآنکه با مقاومت جد یوارد تهران شدند و ب 1299قزاق در بامداد روز سوم اسفند  یقوا ط،یآماده شدن شرا با

 کردند ریرا تسخ

 صادر کرد؟ یکودتا احمد شاه چه دستورات یدر پ 7

به عنوان  ود،ب کودتا نظامیمهره  که زیمنصوب کرد. رضاخان ن یرینخست وزرا به  ییطباطبا نیالد اءیدضیها به ناچار س یسیفشار انگل تحت

 را گرفت « سردار سپه »فرمانده ارتش

 . به عنوان فرمانده ارتش، لقب ............................... گرفت 1299 یکودتا یمهره نظام رضاخان 8

 سپه سردار

 کرد ؟ تیخود را تثب تیچگونه موقع 1302تا  1300در  رجنگیدر مقام وز رضاحان 9
 کرد تیرا تثب خود خود را تیانگلستان، موقع تیو حما ینیچ سهیش، با دس 1302تا  1300در سمت وزارت جنگ از سال  رضاخان

 سلطنت رییتغ ؟رضاخان جهت قدرت چه بود یینها قدم 10

 چه شد؟ شنهادیپ نیداد؟و سرانجام ا شنهادیرا پ یحکومت جمهور یریرضاخان در دوره نخست وز چرا 11
را  شنهادیپ نیاز جمله مدرس ا ندگانینما یمخالفتهاثرو در ا درا دا یحکومت جمهور شنهادیپ (سلطنت رییتغ)به هدف خود  یابیدست یخان برا رضا

 پس گرفت

 مدرس رضاخان که بود؟ یجمهور مخالف 12

 زد؟ یم یغاتیاحمد شاه دست به چه تبل ابیدر غ رضاخان 13
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 اعتنا نشان دهد یاحمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت ب هیگسترده عل یغاتیبا تبل تا

 برگردد واکنش دولت انگلستان چه بود؟ رانیگرفت به ا میاحمد شاه تصم یوقت 14
مطلع  رانیه اب متیعز یشاه برا ار تصمیم  که یها وقت یسیو حفظ سلطنت گرفت. انگل رانیبه بازگشت به ا میتصم ،ی. احمد شاه پس از مدتدهد

ضاخان چشم بپوشد تا ر رانیاز رفتن به ا یدانستند که مدت نیدر ا صالح او را  ران،ای  در اوضاع آشفته ییشدند، نزد او رفتند و ضمن مبالغه گو
 در کشور فراهم آورد حضورشی الزم را برا تیبتواند امن

 زدند؟ یحذف احمد شاه دست به چه اقدامات یوطرفدارانش برا رضاشاه 15

 توسط مجلس مطرح شد در مورد چه بود؟ 1304که در سال  یواحده ا ماده 16
به صورت طرح در مجلس  یواحده ا ماده ش، 1304اذهان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند، سرانجام درسال  سیاز آنکه عمّال انگل پس
شده  ینیب شیماده واحده، پ نیموقت به رضاخان خواسته شده بود. در ا حکومت از سلطنت و سپردن هیمطرح شد که در آن، خلع قاجار یمل یشورا

 خواهد لیتشک یچند ماده از قانون اساس رییتغ یمؤسسان برا مجلس ه،یبود که پس از خلع قاجار

 مثبت ندادند ؟ یرا هیحکومت وخلع قاجار رییبا تغ ندگانیاز نما کی کدام 17

 مصدقو دکتر مدرس  هاللّ تیجمله آ از

 (اول یپهلو)رضاشاه  ؟آغاز استعمار نو است رانیکدام حکومت در ا آغاز 18

 سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟ یقطع فیموسسان،تکل مجلس 19
 1304شد. در آذر سال  برگزار مؤسسان یشیبه عمل آمد، انتخابات مجلس فرما یبزرگ خارج یدولت ها یکه از سو یهمه جانبه ا تیحما با

 انتخاب و سلطنت را در خانواده رانیا یگو، رضاخان را به پادشاه و مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفتمجلس 

 اعالم کرد موروثی او 

 مهمترین اقدامات رضاشاه در زمینه داخلی و خارجی را بیان کنید ؟ 20
 یبازگشت به حکومت استبداد -1
 ارتش منظم  جادیا 2 
  یاحداث خط آهن سراسر 3
 شکل کی ریاسکان عشا 4
 لباس ها و کشف حجاب کردنیک شکل  -5

 گرفت؟ شیرا در پ یشاه با کدام اقدامات حکومت استبداد رضا 21
 یردف یو رأ یحکومت استبداد وهیش اقدام کرد و گانگانیخواه، مستقل و مخالف با نفوذ ب یآزاد یها تیکار، به حذف شخص یاز همان ابتدا یو

 آورد یخود را به اجرا درم یفرد ماتیتصم داد و ینم تیو قانون اهم یگرفت. او به مجلس قانون گذار شیرا پ

 کرد؟ جادیارتش منظم را ا یشاه به چه منظور رضا 22
به عنوان  ،یو در مواقع ضرور کرد یرا سرکوب م یمردم یها امیساخت، ق یرا در کشور ممکن م یاسیتمرکز قدرت س نکهیارتش ضمن ا نیا

 گرفت یانگلستان مورد استفاده قرار م نظامی اهداف  کننده نیتأم

 ارتش چه بود؟ نهیرضاشاه در زم اقدامات 23

 فهی، قانون نظام وظش 1304سال  در ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت و یسیانگل تهدای با را ارتش  سه گانه یروهایشاه ن رضا

 رساند بیرا به تصو یعموم

 کردیبود که بندر ترکمن را به بندر ........................ متصل م یجمله اقدامات رضاشاه، احداث راه آهن از 24
 بندر شاهپور به

 از احداث راه آهن در دوره رضا شاه چه بود؟ هدف 25
 داز جنوب به شمال بو یسیانگل یروهاین عیانتقال سر یبرا یسراسر یراه جادیآن ا هدف

 داشت ؟ یامدیاقدام چه پ نیچه بوده است ؟ا ریو عشا التیا یشاه از اسکان اجبارارض هدف 26

کشور کاست و  یرونق دامدار از اقدام، نیبود. ا ریعشا یرزم یرویمهار کردن نبود. هدف آن،  ریعشا یاقدامات رضا شاه، اسکان اجبار گرید

 شود ازمندین گانهیبه ب یباعث شد که کشور ما از نظر دام
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 شکل کردن لباس وکشف حجاب پرداخت؟ کیبه  یبا چه نام رضاشاه 27
 یشاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرست رضا

 ؟ودب چه در برابر آن رانیبود و واکنش مردم مسلمان ا یاقدام رضاشاه به نام تمدن وتجدد ومبارزه با کهنه پرست کدام 28
 شکل کردن لباس ها و کشف حجاب کی

 مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد امیق. ...................................در مبارزه با کشف حجاب بودامیق 29

 دانست؟ یکشور را در چه م شرفتیراه پ نیمهم تر رضاشاه 30
 غربی است فرهنگ  از غرب و اشاعه دتقلی کشور  و توسعه شرفتیراه پ نیکرد مهم تر یکه تصور م رضاشاه

 صادر کرد ؟ یو اسالم چه دستورات تیروحان فیتضع یدر دوران حکومت برا رضاشاه 31
شدند و دخالت  لیتعط یشرع یها دفترخانه ،یمخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور و یلباس ها زین ونیدستور داد که روحان ت،یروحان
 یریبه شدت جلوگ یاز آداب مذهب یاریبس رفتنیشد و از انجام پذ قدغن دالشهدایس یا ممنوع اعالم شد. عزادار دیاک یدر مسائل اجتماع ونیروحان

 به عمل آمد

 حسن مدرس دی.سدشمن سرسخت رضا خان...................................بود گانهی 32

 کرد؟ دیرضاشاه مدرس را تبع چرا 33
تواند مدرس را  یدانست که نم یم رضاشاه گر،ید یآمد. از سو می حساب به رضاشاه حکومت  ادامه یبرا یجد یمدرس در تهران خطر وجود

 ببرد نیاز ب یمخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم به راحت گریمانند د

 چه شد؟ یشد؟وسرانجام و دیمدرس در ابتدا به کجا تبع 34

او را در همان جا مسموم  1316 آذر 10در  ،یبردند و پس از مدت کوتاه کاشمررا از خواف به  یو نه،یسرانجام پس از فراهم شدن زم /خواف

 کردند و به شهادت رساندند

 کند؟ تیدر صدد برآمد آلمان را تقو سیزمان با حکومت رضاشاه چرا انگل هم 35
از  یماوّل بود، ک یجهان جنگ کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب تیگرفتند با تقو میها تصم یسیبا آغاز سلطنت رضاشاه، انگل همزمان

 شوند سمیها به دام کمون یآلمان مانع از افتادن ،یهمکار نیشده بکاهند و با ا ادیکشور  یمشکالت اقتصاد

 دانست؟ یراه مساعدت به آلمان را در چه م نیبهتر سیانگل 36
کان دستور دهند تا ام شیخو  سلطه تحت یکشورها یبه رؤسا یسیانگل استمدارانیبود که س نیراه مساعدت به آلمان ا نیبهتر ط،یآن شرا در

 کشورها فراهم سازند نیآلمان را در ا یو صنعت یتجار یها تیفعال

 گرفت ؟ شیبه آلمان را در پ شیگرا استیچرا رضاشاه س دیده حیتوض 37
از  یماوّل بود، ک یجهان جنگ کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب تیگرفتند با تقو میها تصم یسیبا آغاز سلطنت رضاشاه، انگل همزمان

اعدت به راه مس نیبهتر ط،یآن شرا در شوند سمیها به دام کمون یآلمان مانع از افتادن ،یهمکار نیشده بکاهند و با ا ادیکشور  یمشکالت اقتصاد
آلمان را در  یو صنعت یتجار یها تیدستور دهند تا امکان فعال شیخو  سلطه تحت یکشورها یبه رؤسا یسیانگل استمدارانیبود که س نیآلمان ا

 کشورها فراهم سازند نیا
 

 دیسیآن بنو یدارد در جلو یهرکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباط 38
 

 دیسا رونی. آ 1 سید ضیاء / 1299 یکودتا یاسی.چهره سالف

 .مدرس 2 رضاخان /1299 یکودتا ی. چهره نظامب

 ایض دی.س 3 مدرس/ یرضاخان ی.مخالف سرسخت جمهورج

 یی. محمد طباطبا 4 

  .رضاخان 5 
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