
   

  درست یا نادرست بودن گسینه های زیر را مشخص کنیذ. *

 5/0 ؽ     ص                ترگسار شذ.  1342خرداد15رفراًذٍم)ّوِ پرسی( هَسَم تِ اًمالب سفیذ، در  1

 5/0 ؽ        ص            پس از حسٌؼلی هٌصَر، اهیر ػثاس َّیذا تِ ًخست ٍزیری هٌصَب شذ.        2

 خست ٍزیر دٍلت هَلت اًتخاب شذ، اتَالحسي تٌی صذر تِ ػٌَاى ً(1357)تْويتا پیشٌْاد شَرای اًمالب 3

 ص           ؽ                                                                                                       

5/0 

  گسینه درست را انتخاب کنیذ. *

 را تِ لتل رساًذ..رزم آرا ًخست ٍزیر ............................ تِ ًام ......................یکی از اػضای  4

 خلیل عْواسثی-خلیل عْواسثی                   ب(فذائیاى اسالم-الف(ّیأتْای هؤتلفِ

 هحوذتخارائی-هحوذتخارائی                         د(فذائیاى اسالم-ج(ّیأتْای هؤتلفِ

5/0 

 )محمدرضا رفت و رضاشاه برگشت(          از کیست؟ 1332هرداد28ایي تؼثیر درتارُ کَدتای  5

 الف(آیت اهلل کاشاًی          ب(ًَاب صفَی         ج(آیت اهلل ترٍجردی     د(اهام خویٌی

5/0 

 تشکیل شذ را چِ کسی ترػْذُ داشت؟1330رّثری حسب هردم)اللیت( کِ در ًیوِ دٍم دِّ  6

 اهیٌی       د(اسذاهلل ػَلَنالف(هٌَچْر الثال        ب(تیوَر تختیار         ج(ػلی 

5/0 

 ...... شرٍع شذ.................. ٍ از هٌغمِ........(در دٍرُ ًخست ٍزیری....1340اجرای لاًَى اصالحات ارضی)سال 7

 خَزستاى-د(شریف اهاهی   گیالى -لائٌات      ج(هٌَچْر الثال-ب(اسذاهلل ػَلَن  آررتایجاى -الف(ػلی اهیٌی

5/0 

 شؼار کذام دستِ از هخالفیي رشین پْلَی تَد؟ ها راه رهایی: جنگ مسلحانه()تنشؼار  8

 الف(چپ گراّا)هارکسیست ّا(   ب(هلی گرایاى        ج(هسلواًاى اًمالتی    د(احساب ًاسیًَالیست

5/0 

 هر تَط تِ دٍرُ کذام ًخست ٍزیر رشین پْلَی است؟ آشتی ملیشؼار  9

 الف( جوشیذ آهَزگار      ب(شاپَر تختیار      ج(جؼفر شریف اهاهی      د(ػلی اهیٌی    

5/0 

 پس از پیرٍزی اًمالب اسالهی، در هرحلِ اٍل ترٍر شخصیت ّا، گرٍُ ............. ًمش تیشتری داشت. 10

 الف(فذائیاى خلك         ب(هجاّذیي خلك          ج(ًْضت آزادی       د(فرلاى

5/0 

 ......... داًستِ اًذ.........اهام خویٌی)رُ( شرط اٍل استمالل را استمالل........ 11

 د(التصادی         ج(سیاسی              ب(فرٌّگی             الف(ًظاهی  
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  تشریحی: کوتاه پاسخ *

 5/0 اًگلستاى از ًخست ٍزیر شذى حسیي ػالء چِ ّذفی را دًثال هی کرد؟ 12

 5/0  ًْاد را ًام تثریذ.پس از پیرٍزی اًمالب اسالهی کذام ًْادّا ٍ ارگاًْای اًمالتی شکل گرفتٌذ؟ دٍ  13

 5/0 صذام رئیس جوَْر ػراق، چِ هَلغ ًذای صلح خَاّی تا ایراى را سرداد؟ 14

  تشریحی: به سؤاالت به صورت کامل پاسخ دهیذ. *

 1 دٍم ًخست ٍزیری از حوایت هردم هحرٍم تواًذ؟ چِ ػَاهلی هَجة شذ کِ هصذق در دٍر 15

 1 تر چِ پایِ ّایی استَار تَد؟ 1320حرکت هردم ایراى پس از شْریَر  16

 1 تأسیس ساٍان از چِ جٌثِ ّایی ترای آهریکا اّویت داشت؟ 17

 1 ػلی اهیٌی در دٍرُ ًخست ٍزیری خَد چِ الذاهاتی اًجام داد؟ 18

 1 ػَلَن چِ تغییری در شرایظ اًتخاتات اًجوٌْای ایالتی ٍ ٍالیتی ایجاد شذ؟در دٍرُ ًخست ٍزیری  19

 1 دٍ هَرد از آثار ٍ ًتایج ًْضت تیذارگری اسالهی تِ رّثری اهام خویٌی)رُ( را تٌَیسیذ. 20

 1 ( اشارُ کٌیذ.1357-1343تِ دٍ هَرد از فؼالیت ّای سیاسی ٍ فرٌّگی اهام خویٌی)رُ( در دٍراى تثؼیذ) 21

 1 چِ تغییر ٍ تحَالتی در ایراى ایجاد کرد؟  1356هحوذرضاشاُ، ترای ّواٌّگی تا ترًاهِ حمَق تشر کارتر، در سال 22

 1 ّذف از تشکیل شَرای اًمالب تِ دستَر اهام خویٌی چِ تَد؟ 23

 1 اهام خویٌی)رُ( چِ ٍظایفی را تذٍلت هَلت هحَل کرد؟ )دٍ هَرد( 24

 1 اسالهی، هٌظَر از اًمالب فرٌّگی چیست؟در تاریخ اًمالب  25

 1 ًتیجِ پیرٍزی ّای پی درپی ایراى در جٌگ ّشت سالِ ػراق ػلیِ کشَرهاى چِ تَد؟ 26

 1 دٍ ًوًَِ از دستاٍردّای سیاسی ٍ دٍ ًوًَِ زا دستاٍردّای فرٌّگی اًمالب اسالهی ایراى را تٌَیسیذ. 27



  



 




