
 

 
 

 کالس:        :                  یشماره صندل                                      یباسمه تعال                    نام : ....................                                                              

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

                    امتحان :   /  یختار                                    نام پدر : .........

                                                                                                                          یقهدق   70مدّت   امتحان :                                 : یهپا

 (                9: ) صفحه         2تعداد صفحات :                               تاریخ معاصر :درس دومامتحان نوبت  

 امام هادی)ع( «مردم دردنیا به وسیله مال شناخته می شوند و در آخرت به وسیله اعمال»
9 ) 

 در انقال ب اسالمی بودند. ای ضد انقالب خواستار تغییر در زمینه های..................و...................گروه ه

 

.بودند شامل.................و................. 65تا  24مخالفان رژیم پهلوی در فاصله سالهای 

.............به منظور نوعی حس تفاخر برگزار می کردشاه جشنهای................... وجشنهای .......

 در شرایط انتخابات انجمن های ایالتی ووالیتی شرط.....................و...................  از شرایط انتخاب شوندگان حذ ف شد.

 .................و........................استوار بودبر پایه های.............. 0341حرکت مردم ایرا ن پس از شهریور ه( 

 .و( از مهمترین ویژگیهای حکومت رضا شاهی می توان به......................و..................اشاره کرد

        ....به ایران راه یافتدر دور ه قاجار اندیشه های جدید از طریق.....................و................. ر( 

معاهده فین کن اشتاین بین دو کشور...............و....................منعقد گردید. 

                                                                         حق کاپیتوالسیون یعنی ؟................................................................................               

چه اختیاراتی به دست اورد؟                                                                                            0341اسفندماه6محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در -3

 امام خمینی چه وظایفی را به دولت موقت محول کردند؟-2

توضیح دهید 0361شهریور  01عکس العمل دولت آمریکا را نسبت به کشتار مردم ایران در  

ازهاری برای برقراری آرامش در کشور به چه اقداماتی دست زد؟ 



 هر مدرسهمُ



 

 
 

     چه دستاوردهایی برای ملت ایران در بر داشت؟ 0324خرداد   06قیام  -7

دند؟خمینی ودیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه )انقالب سفید(چه موضعی انتخاب کر امام-8  

                                 اجتماعی در ایران را ضروری می دانست؟ -چرا دولت آمریکا انجام اصالحات اقتصادی -1

تاسیس ساواک ازچه جنبه هایی برای آمریکا اهمیت داشت؟ -01

 تا در ایران را جلب کرد؟انگلستان از چه راههایی همکاری آمریکا را برای انجام کود -00

        مهاجران در مهاجرت صغری چه خواسته هایی داشتند؟                                                                               -92

                                                         چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد)چهارمورد(؟               

                          رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه رفتاری در پیش گرفت؟                                                                      

دارت خود چه اصالحات و اقداماتی انجام داد)چهارمورد(؟                                                                 امیر کبیر در دوره ص 

 دولت شوروی برای بدست آوردن امتیاز نفت ،ازچه راههایی ایران را تحت فشار گذاشت؟-91

 بود؟ مفاد عهدنامه گلستان چه

 

«با آرزوي موفقيت شما عزيزان»
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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