
 

 

 

 امتحانات

 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسلامی 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

 01/96/  32  تاريخ امتحان : گرافیک-معماری رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 عصر/صبح    :امتحان ساعت يازدهم :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقیقه     61 امتحان: وقت تاريخ معاصر ايران  پاسخنامه درس: بهرامن-صدوقي-دولتخواههاخانمدبیران :

   

 بارم  رديف

 5/0 ج.سعدآباد 1

 5/0 د.پرداخت غرامت از طرف ایران 2

 5/0     الف. ایران به سه منطقه تقسیم شد 3

 5/0 الف. ترکمانچای 4

 5/0 د. رضاخان 5

 5/0 ب. انگلستان 6

 5/0 د. تدوین متمم قانون اساسی 7

  5/0 ن این قرارداد بین ایران و روسیهب. بسته شد 8

  5/0 در برابر کودتا چیانب. مقاومت  9

 5/0 الف. انگلستان 11

   الدین طباطبائی. سید ضیاء2الف. حزب اراده ملی                                                  -11

 . قوام السلطنه   4ب. حزب دموکرات                                                   

 .دکتر مصدق3ج. ملی شدن صنعت نفت                                           

 . حسین علاء1د. تلاش برای الغای ملی شدن صنعت نفت                      

2 

 الف. درست -11

 ب. درست

 ج. درست

 د. نادرست

2 

 1 جمهوری - آتاتورک)کمال پاشا( -13

 5/0 شهید نواب صفوی -14

 5/0 شوروی -15

 دعوت نکردن از نمایندگان مجلس در مراسم تاجگذاری خود .1 -16

 خودداری از امضای متمم قانون اساسی .2

1 

اقتصادی و نظامی انگلستان به شوروی، ایران بود تا ماشین جنگی هیتلر را زیرا مناسب ترین راه برای انتقال کمک های  -17

 متوقف کند.

1 

 در مراسم عزاداری امام حسین شرکت می کرد و گل بر پیشانی خود میمالید. .1 -18

 با علماء و مراجع دیدار می کرد و خود را حامی اسلامی معرفی می کرد. .2

5/1 



 ها را صادر می کرد. دستور تعطیلی مشروب فروسی ها و قمارخانه .3

 به وزارت معارف دستور داد تا بر مطالب مذهبی و شرعی مطبوعات نظارت کند. .4

 متمم قانون اساسیبه اجرا در آوردن دومین اصل  .5
 اعزام دانشجو به خارج .1 -19

 سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج  .2

 مهاجرت برخی ایرانیان به کشورهای مختلف .3

5/1 

نشینی در ایران معمول بوده و بیشتر در مساجد و زیارتگاه ها و اماکنی صورت می گرفت که مورد احترام  بستسنت  -21

 مردم قرار داشت و با باورهای دینی آن ها سازگار بود.

1 

 تهدید ایران بخاطر استخدام مورگان شوستر آمریکایی و خواهان اخراج او از ایران. .1 -21

 کار آمدن میرزا عبدالحسین  فرمانفرما به سمت رئیس الوزراییموافقت انگلیس و روسیه در سر  .2

 محاکمۀ فرمایشی محمدعلی شاه و حمایت از او. .3

 نقش آن ها در دستگیری شیخ فضل الله و اعدام ایشان .4

1 

 شخصیت سیاسی از جمله آیت الله مدرس را دستگیر و روانۀ زندان کرد. .1 -22

 را تشکیل داد.به حضور احمد شاه رفت و رسما کابینۀ خود  .2

1 

هر گاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند، دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتند، بلکۀ مراجع قضایی  -23

 دولت  روسیه باید به آن رسیدگی می کردند.

1 

 12 موفق و موید باشید 


