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 6نکات و سواالت مهم درس                           

 تهیه و تدوین: حسن نظری                                   

 

 چه علل و زمینه هایی باعث بروز جنگ جهانی اول شد؟

 تداوم و گسترش رقابت های استعماری -1زمینه های              

 گرایی ) ناسیونالیسم( به خصوص در آلمان و ایتالیا رشد اندیشه ملی -2جنگ جهانی          

 ظهور قدرت های جدید مثل کشور ایتالیا و آلمان -3اول                     

 

 چند نمونه از مقاومت کشورهای مختلف در برابر استعمار را بیان کنید.

 در سودان در برابر انگلستان قیام مهدیون        مقاومت

 ضد فرانسویان امیرعبدالقادردر               مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی 

 برابر             اتحاد مسلمانان و هندوها در هند علیه استعمارگران به خصوص انگلستان

 سیمون بولیوارجنبش استقالل طلبانه مردم آمریکای التین به رهبری استعمار         

 

 کشور قدرتمند تبدیل شد؟ آلمان چگونه به یک

م، یک کشور ضعیف و فاقد انسجام سیاسی و نظامی بود. مناطق مختلف در یک  11آلمان تا پیش از قرن 

، ملی گرایان و جوانان آلمان  11اتحادیه ضعیف به نام اتحادیه آلمانی در کنار یکدیگر قرار داشتند. در قرن 

ک که قوی ترین ایالت بود به کم ایالت پروسند. در نهایت، خواهان یگانگی آلمان و تشکیل کشور واحد بود

، سرزمین های آلمانی را متحد و امپراتوری آلمان را تشکیل داد. این امپراتوری بیسمارکصدراعظم خود یعنی 

به سرعت در مسیر پیشرفت گام نهاد و با تاسیس دانشگاه، کارخانه ها و تجهیز نیروهای نظامی، با کشورهای 

 خصوص انگلستان به رقابت برخاست.   دیگر به
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 جنگ جهانی اول چه کشورهایی را شامل می شد؟ آغازاتحاد و اتفاق مثلث در 

 ایتالیا،  مجارستان-اتریش، آلماناتحاد و                  اتحاد مثلث ) متحدین( : 

 روسیه، انگلستان ،فرانسهاتفاق مثلث           اتفاق مثلث )متفقین( : 

 ایتالیا در جنگ جهانی اول در کدام گروه قرار داشت؟

 الف( ابتدا جزء اتفاق مثلث بود و در میانه جنگ به اتحاد مثلث پیوست

 ب( از ابتدا تا انتهای جنگ در صف متحدین بود

 ج( از ابتدا تا انتهای جنگ در کنار متفقین بود

 لث پیوست *د( ابتدا جزء اتحاد مثلث بود و در میانه جنگ به اتفاق مث

 

 انقالب روسیه چه تاثیری بر جنگ جهانی اول داشت؟

مردم روسیه که از اختالف طبقاتی بین حاکمان و خودشان به ستوه آمده بودند، دست به اعتراضات گسترده 

زدند. تزار روس اصالحاتی را انجام داد اما کافی نبود. یکی از گروه های مخالف حکومت، مارکسیست ها 

و در  دست به انقالب زدند لنینکه اکثریت مارکسیست ها را شامل می شد به رهبری  بلشویکبودند. حزب 

تزار را دستگیر و اعدام کردند و حکومت کمونیستی شوروی تشکیل شد. کمونیست ها پس از  1111سال 

 پیروزی، نیروهای خود را از جبهه جنگ فرا خواندند و بسیاری از متصرفات خود را به متحدین دادند.

 

 جنگ جهانی اول چه پیامدهایی داشت؟

 الزام آلمان برای پرداخت غرامت جنگ –: تجزیه بخش هایی از خاک آلمان یمان صلح ورسایپپیامدهای        

 هسوریه و لبنان به فرانس -عراق،اردن و فلسطین به انگلیس : تجزیه عثمانی و تغییر نقشه خاورمیانهجنگ             

  نتوانست جلوی جنگ جهانی دوم را بگیرد. ل. در عملشکل اولیه سازمان مل »:جامعه ملل » تشکیل            جهانی

 : آسیب های روانی، قحطی، بیماری، آوارگی، از بین رفتن صنایع مادرتلفات و خسارت انسانی و اقتصادی             اول
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 سیاست ایران در جنگ جهانی اول چگونه بود؟ چه نتایجی داشت؟

طنت رسید. همزمان با روی کار آمدن وی، پس از فرار محمدعلی شاه، پسر خردسال وی احمد شاه به سل

ش آغاز شد. ایران در این جنگ اعالم بی طرفی کرد اما نا خواسته  1213م /  1111جنگ جهانی اول در سال 

امپراتوری عثمانی که همسایه ایران بود به گروه متحدین پیوست. بنابراین  از شد.پای کشور ما به این جنگ ب

کرد. زیرا آذوقه و مهمات از طریق کشور ما به نیروهای متفقین می رسید. در  کشور ما اهمیت بسزایی پیدا

جریان این جنگ، اکثر مناطق ایران توسط نیروهای متفقین اشغال شد و منابع کشور به غارت رفت. به دنبال 

 کمبود غذا و قحطی و گسترش بیماری، بسیاری از ایرانیان جان خود را از دست دادند.

 ی در کدام شهر تشکیل شد؟ نتیجه اش چه شد؟دولت موقت مل

 دستگیری سران دولت موقت و تبعید آن ها توسط انگلستان –الف( اصفهان 

 برکناری احمدشاه قاجار و معرفی رضا خان به عنوان پادشاه ایران –ب( همدان 

 به دلیل شکست عثمانی از متفقین، دولت موقت فروپاشید * –ج( کرمانشاه 

 توسط نیروهای روسیه دستگیر و اعدام شدند –د( مشهد 

 چه عاملی باعث شد انگلیسی ها در ایران یکه تاز میدان شوند؟

م در روسیه یک انقالب درگرفت و طی آن نظام پادشاهی برچیده شد و کمونیست ها روی  1111در سال 

ا بیرون کشیدند. با خروج کار آمدند. آن ها که سرگرم جنگ داخلی بودند، نیروهای خود را از دیگر کشوره

نیروهای روسیه از ایران، انگلیسی ها در عرصه سیاست ایران بی رقیب ماندند و نفوذ خود را در سراسر کشور 

 گسترش دادند.

 

 بین چه کسانی و با چه هدفی بسته شد؟ چه سرانجامی داشت؟ 9191قرارداد 

م بین وثوق الدوله، نخست وزیر ایران و سِر  1111در سال « کاکس -وثوق الدوله » این قرارداد با نام دیگر 

پِرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس، بسته شد. طی این قرارداد ایران از لحاظ مالی، سیاسی و نظامی به طور 

کامل تحت نفوذ انگلستان قرار می گرفت. این قرارداد با مخالفت مردم و علما روبرو شد و با تالش آیت اهلل 

 توقف شد.مدرس، اجرای آن م
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