
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه               نام و نام خانوادگي :                                       

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 98-99 دومپاياني                                                      حسيني مهر   نام دبير : آقای

 1/4/99 تاريخ امتحان :                   رياضي فيزيک         رشته تحصيلي:

 صبح 10اعت شروع امتحان : س           تاريخ معاصر            نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت                       دقيقه 45  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 کشورهایی چه در و عنوانی چه با اصالحات این و بود چه نیافته توسعه کشورهای در اصالحات انجام از آمریکا هدف 1

 شود؟ می اجرا

1/5 

 1/5 بود؟ چه نفت کنسرسیوم قرارداد 2

 1 داد؟ می انجام اقداماتی چه باید دولت نفت، شدن ملی طرح اساس بر 3

 تصویب به دولت هیئت در 1341 مهرماه در که والیتی و ایالتی های انجمن انتخابات قانون اصالح الیحه براساس 4

 گردید؟ حذف قانون ماده کدام رسید

1/5 

 1 بود؟ چه وزیری نخست از 1331 تیرماه در مصدق استعفای علت 5

 1/5 بود؟ چه خرداد 15 قیام در مردم کشتار و سرکوب از پس پهلوی رژیم اقدامات 6

 1/5 مورد(3بود؟ ) چه مرداد 2۸ کودتای دستاوردهای 7

 1/5 بود؟ چه شاهنشاهی ساله 25۰۰ هایجشن برگزاری از شاه هدف ۸

 1/5 دهید. شرح را 57 سال شهریور 17 حادثه 9

 1 بازگشت؟ ایران به تاریخی چه در و شرایطی چه در)ره(  خمینی امام 1۰

 1/5 کرد؟ استعفا چرا و تاریخی چه در موقت( دولت وزیر )نخست بازرگان مهندس 11

 مطرح مردم های توده توسط مبارزه دوران شعار ترین محوری عنوان به ایران انقالب عمده و اصلی های هدف 12

 کدامند؟ شد،می

5/۰ 

 1/5 یافت؟ پایان نتیجه چه با سرانجام و کشید درازا به 59۸ قطعنامه پیرامون عراق و ایران مذاکرات چرا 13

 1/5 شد؟ برکنار جمهوری از ریاست چگونه و چرا صدربنی 14

 1/5 مورد(4بنویسید. ) را ایران اسالمی انقالب های آرمان 15

  حسینی مهر موفق و پیروز باشید. 

 


