


 تهران شهر وپرورشآموزشاداره کل 

 91منطقه  وپرورشآموزشمدیریت 

 دوره دوم-پیام امام جواد )ع( غیردولتیدبیرستان 
 

 تاریخ معاصر نام درس:  بخشائی نام دبیر:          تجربی / ریاضی رشته:    یازدهم یه:پا.......       .................... :نام و نام خانوادگی

  2 تعداد صفحه:               صبح 01 ساعت شروع:  یقه        دق 03 مدت امتحان:          91/30/9018 تاریخ امتحان:
  

 نام مصحح :                                    نمره به عدد :  

 تاریخ و امضاء :                              نمره به حروف :              

 نام مصحح :                                    نمره تجدیدنظر به عدد :  

 تاریخ و امضاء :                              نمره تجدیدنظر به حروف :              

 بارم سؤاالت ردیف

9 

 الف. در مقابل هر عبارت کلمه صحیح یا غلط بنویسید:  

 (       )                                شاه پهلوی واگذار کرد. . آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا، ژاندارمی منطقه را به محمدرضا0

 )             (                نمود.. مجلس شورای اسالمی، قانون اساسی کشور را مبتنی بر موازین فقهی و اسالمی تدوین 2

 )             (                       . تشکیل پیمان بغداد با هدف کامل کردن محاصره شوروی و به بهانه خطر کمونیست بود.3

5/0 

2 

 ب. جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  

 ............... مطرح شد....توسط ........ 0351. قطعنامه عاشورای 0

 ................. انجام شد....توسط گروه ....... 0351. ترور شخصیت های مهم کشور در اوایل سال 2

............. را در کشورهایی کهه در معهرخ خطهر کمونیسهت     .. آمریکا در دوره ریاست جمهوری کندی، شعار ...........3

 بودند، اجرا کرد.

5/0 

3 

 پ. با توجه به متن زیر گزینۀ درست را مشخص کنید:  

 نقش فعالی داشتند؟ 0332مرداد  21. کدام کشورها در اجرای کودتای 0
 د. انگلیس و شوروی              ج. شوروی و آمریکا                       الف. آمریکا و انگلیس        ب. فرانسه و انگلیس

 چه بود؟ 0332خرداد  05. علت قیام 2
 ج. اعتراخ به انقالب سفید         د. کشتار مردم در مشهد          الف. گرانی بنزین               ب. دستگیری امام خمینی

0 

4 

 ت. پاسخ کوتاه دهید:  

 . چه کسی ایران را جزیره ثبات نامید؟0

 موضوع آن چه بود؟. قانون انجمن های ایالتی و والیتی در چه دوره ای به تصویب رسید و 2

 . ابعاد استقالل را نام ببرید؟3

 . علت با داوام بودن نخست وزیری هویدا را بیان کنید؟3

2 

5 

 مذهبی از چه زمانی افزایش یافت؟      –اتحاد نیرو های ملی 

0 

6 

 با بروز اختالف و شکاف میان رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت چه اختالفاتی روی داد؟    

0 

 محل مهر دبیرستان

 ............. شماره صندلی: 
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 نام مصحح :                                    نمره به عدد :  
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 بارم پاسخ ردیف

9 
 الف. در مقابل هر عبارت کلمه صحیح یا غلط بنویسید:  

 ( صحیح). 3) غلط (  . 2   ( غلط) . 0
5/0 

2 
 ب. جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  

 5/0 اتحاد برای پیشرفت. شعار 3فرقان   . گروه 2بهشتی    . 0

3 
 پ. با توجه به متن زیر گزینۀ درست را مشخص کنید:  

 ب. دستگیری امام  . 2        آمریکا و انگلیسالف. . 0
0 

4 

 ت. پاسخ کوتاه دهید:  

 جیمی کارتر. 0

تشکیل شورای شهر و استان بود )در دوران نخست وزیری علم ( شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید . 2

 برای انتخاب شوندگان حذف شد. 

 اقتصادی -سیاسی  –فکری . 3

 سر تقسیم نفت داشت. رشاه بود و با آمریکا و انگلیس همکاری نزدیکی بزیرا وی مطیع محض . 4

2 

 0 و ملی افزایش یافت.  آمریکا بود، اتحاد نیروهای مذهبی حمایت انگلستان و باروی کار آمدن دولت رزم آرا که مورد 5

6 

 بده  مبددل   توطئه ترین کوچک نهضت )میان آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدق( رهبران درمیان و شکاف اختالف بروز با

 در مهملدی  عامدل  که مردم پشتیبانی و حمایت های پایه و شد می صنعت نفت شدن برپیکرملی سهمگین های ضرب

 .کرد می سست رفت، شمار می به استعمارخارجی با رویارویی

0 

7 
با عده ای ازچماق داران بخش عمده ای از آشوب های خیابانی در روزکودتا راشعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ 

 خود وهمراهی گروه های دیگر اوباش و ولگرد ها انجام دادند و خیابان های تهران رایکی پس از دیگری تصرف کردند.
0 

8 

محمدرضا پهلوی که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود آزادی سیاسی روبه رو بود، برای جلب افکار 

ون( )اکثریت( به رهبری نخست وزیر، دکتر اقبا ، و )حزب مردم( )اقلیت( به ب )ملیزعمومی، دست به تأسیس دو ح

 رهبری اسداهلل علم زد.

0 

1 

زمامداران آمریکا،اصالحات اقتصادی واجتمداعی مدی توانسدت ضدمن جلدوگیری ازانقدالب سدر  وکداهش          به باور

مردمدی علیده حکومدت هدای     خطرکمونیسم،زمینه ایجادانقالب سدفید رافدراهم آوردوازگسدترش فعالیدت هدای      

 دیکتاتورودست نشانده آمریکاجلوگیری کند.

0 

91 

با انتشار اعالمیه امام  خمینی  و اعالمیه های دیگدراز سدوی سدایر علمدا و مراجدع نسدب بده غیدر قدانونی بدودن           

صدور اعالمیده  رفراندوم،مردم تهران و قم ودیگرشهرستان ها به خیابان ها ریختند.دانشجویان دانشگاه تهران نیز با 

ای اقدامات ضداسالمی و غیرقانونی رژیم را محکوم کردند. مردم به دفاع از روحانیت پرداختندد و مسدیر خدود را از    

 .جبهه ملی جدا کردند

0 

 5/0م عزای عمومی کرد؛ دیگر مراجع و علما نیز، از او پیدروی  الهای رژیم پهلوی، اع مام خمینی، در اعتراض به سیاستا 99

 محل مهر دبیرستان

 ............. شماره صندلی: 

 



ای از روحانیان را به شهادت رساندند و یدا زخمدی   عده  و کردند حمله قم  به مدرسه فیضیهکردند. نیروهای ساواک 

 .کردند

92 
بده خداطر    –ساله افتاد و از رویاهای بلندپروازانه شاه بدود   2511به پیشنهاد اسراییلی ها به فکر برگزاری جشن های 

 کسب اعتبار
5/0 

 5/0 و روش به وجود آمد و گروه چپ با حمایت بنی صدر شروع به فعالیت و اختال  در فضای جامعه نمود اختالف در اصو  93

94 

 اندان  حضدور  تیتثب موجب بس اتش وقبو  بودی بعث متجاوزان تصرف در رانیا خاک ازی ادیزی ها بخش هنوز رایز

 بده  تدا  اورد دست بهی فرصت بس اتشی ط است صدد در صدام که دانستندی م انان عالوه به شدی م رانیا خاک در

 عام قتل را انیرانیازا نفر هزاران رانیا به حملهی ط صدام گرید طرف از.بپردازند خودی روهاینی بازساز و قوا دیتجد

 .شدی م هیتنب و محکوم جنگ گر اغاز عنوان به دیبا پس.بود کرده دار داغ رای ادیزی ها خانواده و

5/0 

95 
هر کشور زمانی حاصل می شود که مردم باور کنند، بیگانگان بر آنان برتری ذاتی ندارندد و آن هدا    استقال  فکری در

 نیز با همت و پشتکار خود می توانند به سازندگی، پیشرفت، نوآوری و تعالی برسند.
0 

96 
هنگی با آمریکا،اقددام  با روز افزون شدن تظاهرات مردمی در ایران،رژیم عراق در پی یک توافق محرمانه با شاه و هما

 به اخراج امام خمینی از آن کشور کرد.
0 

 21 موفق باشید 
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