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های قدرتمند بر سر .................. در ایران با یکدیگر رقابت دولت -1 نفوذ
 کردند.می

 کردند.مردم کشور ما همواره با ................... مبارزه می -2 استعمارگران

...................... دست بیگانگان را پیروزی انقالب اسالمی به رهبری  -3 امام خمینی )ره(
 از کشور ما کوتاه کرد.

ی دخالت و نفوذ الیق در ایران به بیگانگان اجازههای ناحکومت -4 صحیح
 دادند.می

 اسفند روز ملّی شدن صنعت نفت در ایران، تعطیل رسمی است. 29 -5 صحیح

ی ز هر منطقهکروند و اهمواره با استعمارگران مبارزه میمردم ما 
کوتاه کردن  های بزرگ و فداکاری برخاستند و برایکشور ما، انسان

تالش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمّل  دست بیگانگان از کشور
 کردند و حتّی از جان خود گذشتند.

 کردند؟مردم کشور ایران در مقابل استعمارگران چه می -6

میرزا کوچک  –ئیس علی دلواری ر –د خیابانی شیخ محمّ  –امیرکبیر 
دکتر محمّد مصدق و امام خمینی  –آیت اللّه کاشانی  –خان جنگلی 

 )ره(

ی ا استعمار را در ایران، در فاصلهنام چند شخصیّت بزرگ مبارزه ب -7
ی، بنویسید. )با قاجاریّه تا پیروزی انقالب اسالم یبین تأسیس سلسله
 توجّه به خطّ زمان(
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 (میرزا کوچک خان4       (رئیس علی دلواری     3
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 پیروزی انقالب اسالمی در چه سالی اتّفاق افتاد؟ -10

 بوده است.(کشور ایران همواره مورد توجّه استعمارگران 1
 کردند.بت نمیوذ در ایران با یکدیگر رقاهای قدرتمند بر سر نف(دولت2
ی دخالت و نفوذ هناالیق در ایران به بیگانگان اجازهای (حکومت3

 دادند.می
-ه کردن دست بیگانگان از کشور رنجهای بزرگ برای کوتا(انسان4

 های زیادی را تحمّل کردند.

در مورد نفوذ استعمار به ایران و مبارزه ی مردم با آن کدام مورد  -11
 ؟نیستصحیح 
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