
 

 

 

 امتحانات
 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: آموزشی واحد نام 

  مهر محل

 مدير امضاء يا

 پاسخنامه

 97/ 31/  11 امتحان :تاريخ  گرافیك-معماريرشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 صبح13      :امتحان ساعت يازدهم:پايه :خانوادگی نام و نام

 دقیقه 73      امتحان: وقت تاريخ معاصرپاسخنامه درس: بهرامن-دولتخواه-خانم ها صدوقیدبیران :

   

 بارم  رديف

  (52/3)هر مورد  ص-د    غ -غ    ج -ص    ب -الف 1

  آيت اله بهشتی) هر كدام نیم نمره( -جزيره ثبات   د   -ج         مستشاران امريکايی -ب                          رزم آرا   -الف 5

  ) هر كدام نیم نمره(هويدا -امام خمینی د -علم  ج -دكتر مصدق  ب -الف 1

  شاه و دربار)نیم نمره(-مطبوعات -شبکه بدامن -: امريکا و انگلیس  عوامل داخلی : حزب تودهخارجیعوامل  4

ئ  انقالب سفید به معنی اصالحات اجتماعی و اقتصادي براي جلوگیري از خطر كمونیسم و همچنین جلوگیري از گسترش فعالیت هاي مردمی علیه شاه 2

 )يك نمره(امريکا

 

  ) هر كدام نیم نمره(27بهمن  15 -امام خمینی  د -علیه شاه  ج 45خرداد  11سخنرانی در  -ب  اجراي اصالحات از باال به پايین -الف 6

  خريد صالح هاي نظامی و سرمايه گذاري در شركت هاي ورشکسته امريکا و اروپا)يك نمره( 7

  به خاطر حفظ و تثبیت امريکا در ايران)يك نمره(-همسايگی شوروي با ايران 8

  نبود رهبر مقتدر) هر مورد نیم نمره(-اختالفات داخلی -سیسه بیگانگاند 9

  ) هر مورد نیم نمره(حذف شرط سوگند به قران و مسلمان بودن -اسد اهلل علم ب -الف 13

 محاكمه هايی كه در انها محکومان اغلب به تیرباران و زندان هاي طوالنی محکوم بودن به صورت علنی برگزار شد و تشکیل كمیسیون شاهنشاهی 11

 )هر مورد نیم نمره(با فساد براي مبارز

 

  ) هر مورد نیم نمره(درصدي 98برگزاري همه پرسی و كسب راي  -ب   فروردين 15 -الف 15

  بنی صدر) نیم نمره( 11

  چون می حواهند اين دانش در انحصار اين دانش در اختیار خودشان باشد و ديگران به ان دسترسی ندارند)يك نمره( 14

  )نیم نمره(29شهريور  11 12

  ) هر مورد نیم نمره(تعیین متجاوز-5اي بین المللی پس از اتش بس عقب نشینی به مرزه-1 16

 بمب گزاري در دفتر حزب رياست جمهوري 17

 بمب گزاري در محل هیات دولت

 ) هر مورد نیم نمره(تیر 6ترور ايت اهلل خامنه اي در 

 


