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   ایران تاریخ معاصر

کنید و پاسخ دهید :فکر   

کاپیتوالسیون ، آمرحیکاحیی های مقیم احیران را از چ  امتیازاتی برخوردار می کرد حیه  ال

 نها از پیگرد قضاحیی در صورت ارتکاب جرم معاف می شدند همچنین از پرداختآ؟

 کلی  عوارض شخصی و مالی و مملکتی معاف بودند. 

                                                       

                                     

   دهم جه  پرسشهای آخر درس

مل  ب  مدرس  فیضی  قم و مدرس  طالبی  تبرحیز چ  ح-1

؟پیامدهاحیی ب  دنبال داشت   

کردن روحانیون اعتصاب  –ترشدن و آشکار تر شدن مبارزه با رژحیم پهلوی دی ج

در اعالمی  معروف امام  –  منظور پشتیبانی از حوزه علمی  قم شهرهای مختلف احیران ب

و اظهار حقاحیق را  شاه دوستی حیعنی غارتگری ، شاه را مورد خطاب مستقیم قرار دادند

.ب  هر قیمتی واجب اعالم کردند  

؟ چ  واکنشی در جامع  احیجاد کرد 1342ستگیری امام خمینی در خرداد د -2  
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عظیم از اعتراضات مردمی در قم ب  پا خاست و ب  دنبال آن در تهران و وجی م

تور شاه کشتار شهرستان های مختلف تظاهرات اعتراض آمیز ب  راه افتاد و دولت ب  دس

خرداد داشت .  15بیرحمان  را انجام داد ک  معروف ب  حوادث   

–شدن توده مردم ب بسیج  –لف ا؟چ  دستاوردهاحیی داشت  1342خرداد  15یام ق-3

اسالم راهنمای  -دانشگاهیان ب  دحین دگراحیش –ه علمی  ج رشد سیاسی حوزافزاحیش 

.با اساس سلطنت مبارزه  –شدن رهبری امام خمینی مطرح  –مبارز   

؟ ودحیه  کاپیتوالسیون چگون  ب  تصوحیب رسید و مااد آن چ  بال -4  

حیک جلس  شبان  وبا تهدحید نماحیندگان بی سروصدا ب  تصوحیب رسید ب  موجب احین ر د

کردند. الحیه  مستشاران آمرحیکاحیی و خدمتکاران آنها مصونیت قضاحیی پیدا  

س  مورد از آثار و نتاحیج نهضت بیدارگری اسالمی ب  رهبری امام خمینی )ره( را  -5

  وحیسید ؟بن

آشکار مرجعیت شیع  بر عرص  مبارزه با استبداد داخلی و وابستگی رژحیم پهلوی ورود 

و حوزه علمی  ها و مخالت هردو گروه با  دانشگاهیانوحدت  –ب  آمرحیکا و اسرائیل 

.اندحیش  حکومت اسالمی برپاحی  نظرحی  والحیت فقی  طرح  –اقدامات دحین ستیزان    


