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 مرداد به تدريج نفوذ و سلطه   آمريكا   بر ايران بيشتر شد .  81* پس از كودتاي  - 

 * هدف آمريكا از ايجاد تغييرات در امور اجتماعي و اقتصادي ايران :  از بين بردن زمينه ي قيام هاي مردمي و حفظ حكومت پهلوي  - 

لغو سوگند   * اساسي ترين تغييرات در تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي :  لغو شرط مسلمان بودن براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان  /    
م در فعاليت مرد به قرآن از سوي انتخاب شوندگان و تبديل آن به سوگند به كتاب آسماني اين تغييرات در ظاهر به بهانه ي زمينه سازي براي مشاركت بيشتر  

 هاي اجتماعي است. 

 * دليل مخالفت علما با تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي در حقيقت تهاجم آشكاري به هويت ديني جامعه ي اسالمي ايران بود  -

تضعيف اسالم و ، دليل مخالفت امام خميني با تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي:  امام خميني مي دانست كه هدف حكومت از اين تغييرات    -*  
 تخريب ارزش هاي اسالمي است 

وري هدف شاه از برگزاري همه پرسي اصول شش گانه)انقالب سفيد( :   زيرامحمدرضا شاه پيروي از سياست هاي آمريكا را براي حفظ حكومت خود ضر  -*  
 مي دانست 

زيرا از اهداف و پيامدهاي واقعي اين اصول آگاه بودند و يقين داشتند كه  -امام خميني و ساير علما ؟ * مخالفت با اصول شش گانه توسط چه كساني و چرا  - 
 موجب تحكيم سلطه ي امريكا بر ايران و وابستگي سياسي و اقتصادي كشور ما به بيگانگان مي شود  ، اجراي اين اصول 

كمك به دشمنان اسالم است و از ، يادآوري كرد كه سكوت در برابر حكومت ستمگر     8438* توصيه ي امام خميني به مداحان و سخنرانان در محرم :    -
 آنان خواست كه خطر اسرائيل را به مردم گوشزد كنند 

 همكاري با اسرائيل و وابستگي به آمريكا به شدت محكوم كرد ، شاه را به دليل ستمگري  8438* سخنان امام خميني در عصر عاشوراي سال :  - 

يم شبانه به خانه ي امام ريختند و ايشان را دستگير و پس از انتقال به ژدو روز بعد مأموران ر  38يم با امام خميني بعد از سخنراني عاشوراي : ژ* برخورد ر  -
 تهران د ريكي از پادگان هاي نظامي زنداني كردند 

 ورامين  -تهران  –* شديدترين اعتراض ها به دستگيري امام خميني در شهرهاي :  قم 

يم ژموجب خشم و اعتراض گسترده ي مردم مسلمان ايران درشهرهاي مختلف شد. ر ، دستگيري امام خميني  38خرداد :  81* چگونگي شكل گيري قيام   -
 كه از حركت سريع مردم به وحشت افتاده بود به مأموران خود دستور داد كه تظاهر كنندگان را به گلوله ببندند و قيام را سركوب كنند  

دادگاه هاي ايران حق رسيدگي به جرم آنها را ، * منظور از مصونيت قضايي يا حق كاپيتوالسيون  اگر آمريكايي ها در ايران مرتكب جرمي مي شدند    -
 نداشتند . امام خميني با آن به مخالفت برخاست 

بنابراين ايشان را به تركيه تبعيد كرد . حدود يك ، حكومت پهلوي دريافت كه امام اهل سازش و سكوت نيست   8438آبان :  84* تبعيد امام خميني در   - 
 در آن شهر ساكن بودند  8411تبعيد گاه امام از تركيه به نجف در  عراق تغيير يافت و تا مهر ، سال بعد 

مردم را به مبارزه با شاه و ، * شكل مبارزات امام خميني در تبعيد :   امام به مناسبت هاي مختلف با صدور اعالميه و فرستادن پيام به گروه هاي سياسي    - 
نامه  اقدامات يب اسرائيل دعوت مي كرد ادامه مبارزه در   مخالفت با كاپيتوالسيون و   سخنراني تاريخي ايشان   مخالفت با اصول شش گانه   مخالفت با تصو
    امام خميني در مبارزه با حكومت پهلوي دوران تبعيد   دستگيري امام   در مدرسه فيضيه قم   )انقالب سفيد(   انجمن هاي ايالتي و واليتي 

نوشتن كتاب و مقاله و برگزاري كالس هاي تفسير قرآن و نهج البالغه در مساجد و ، * نحوه ي مبارزه ي آيت اهللا مطهري و دكتر علي شريعتي : سخنراني  -
 حسينيه ها و دانشگاه ها حكومت پهلوي به فرهنگ و ارزش هاي اسالمي توجهي نداشت وابستگي سياسي حكومت پهلوي به بيگانگان و نفوذ و دخالت

 كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا 

 به نام خدا

 دبیرستان دوره اول امام هادی)علیه اسالم(

 دبیر مطالعات اجتماعی: امین جواهری

......................................نام:   

 نام خانوادگی: ......................................

.......................................پایه / کالس:   

 صفحه يک



 صفحه دو

ف ل * داليل ناراضي بودن مردم از شاه و سياست هاي او  حقوق ملت و اصول قانون اساسي مشروطه را ناديده مي گرفت به دليل مسائل و مشكالت مخت   -
اه و ز ش سياسي و نمايندگان مجلس شوراي ملي و هئيت وزيران در برابر شاه هيچ استقاللي نداشتند روزنامه ها نيز آزادي نداشتند و نمي توانستند ا ، فرهنگي 

 مقا م هاي حكومتي انتقاد كنند 

به تظاهرات پرداختند و ، در اعتراض به انتشار مقاله ي توهين آميز روزنامه اطالعات    8411دي    81مردم قم : مردم قم در    8411دي ماه    81* قيام    - 
 مأموران حكومت اين تظاهرات را به خاك و خون كشيدند 

 بهمن قيام كردند و تعداد زيادي از آنها شهيد و زخمي شدند  81در روز ، دي قم  81مردم تبريز: مردم تبريز به مناسبت چهلم شهداي  8411بهمن  81* قيام  -

پي درپي نخست وزيران خود را عوض مي كرد و به مردم ، :  از يك سو براي فريب ملت 11* عكس العمل شاه در برابر اعتراض و تظاهرات ملت در سال   - 
 وعده مي داد كه پيام انقالب آنان را شنيده است

 و به 

 به مأموران خود دستور مي داد كه تظاهر كنندگان را سركوب كنند ، خواسته هايشان توجه خواهد كرد . از سوي ديگر  

يم به طرز بي رحمانه اي تظاهرات مردم را در ژمأموران ر ، جمعه ي سياه( : در آن روز كه به جمعه ي سياه معروف شد    8411شهريور (    81* واقعه ي    -
 اله )شهداي كنوني( به خاك و خون كشيدند و عده ي زيادي را شهيد و زخمي كردند ژميدان 

 جمهوري اسالمي " ، آزادي ، * پيروزي انقالب اسالمي ايران با شعار :  با شعار محوري " استقالل  - 

پس از آنكه قيام ملت عليه * هدف انقالب اسالمي :  بين بردن وابستگي كشور به بيگانگان و تأمين حقوق ملت در چارچوب قوانين و ارزش هاي اسالمي :  - 
گزيد. با حضور  امتحكومت پهلوي، گسترش يافت، دولت عراق امام را وادار  "كرد كه آن كشور را ترك كند. امام ناچار به فرانسه رفت و در محله شهر پاريس اق

در حومه پاريس، بسياري از مبارزان توانستند با ايشان مالقات و گفت  و گو كنند. همچنين اين امكان براي خبرنگاران سراسر جهههان  «نوفل لوشاتو»امام در " 
 فراهم آمد تا پيام امام را به گوش مردم ايران و جهان برسانند. 

 يني* سه عامل موثر در موفقيت انقالب اسالمي ايران:  ايمان و اعتقاد به اسالم /  وحدت و استقامت ملت  / رهبري قاطع و هوشيارانه ي امام خم 
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