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دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)
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نمره به حروف :

تجدید نظر

نام پدر .......................................................

پایه  :سوم

مدت امتحان  95دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :کاظم یادگاری فرد نمره به عدد :
تاریخ و امضاء :

1

چْار هَرد از ٍیسگی ّای حکَهت رضاشاُ را بٌَیسیذ؟

2

الف) در دٍراى رضاشاُ ..................با ّذ ف بِ حاشیِ کشاًذى اسالم شذت گرفت.

نمره به حروف :

1
0/5

ب)رضا شاُ بِ علت رٍحیِ ی ًظاهی گری ............را رکي ٍاساس حکَهت خَد قرار داد.
3

جٌگ جْاًی دٍم چِ زهاًی ٍ چگًَِ ایجاد شذ؟

1

4

دٍ هَرد از پیاهذ ّای پیواى سعذاباد را بٌَیسیذ؟

1

5

سیاست هَازًِ ی هٌفی چِ بَد؟ تَسط چِ کسی هطرح شذ؟

1

6

در قاًَى اساسی جذیذ چِ اختیاراتی بِ شاُ دادُ شذُ بَد؟  4هَرد

1

7

رزم ارا برای جلَگیری از هلی شذى صٌعت ًفت دست بِ چِ اقذاهاتی زد؟

1

8

علت استعفای دکتر هصذق در تیرهاُ  1331چِ بَد؟

1

9

چِ کساًی در دربار شاُ با دکتر هصذق هخالف بَدًذ؟ دٍهَرد

0/5

 10تبلیغات خاکستری چِ بَد؟ تَضیح دّیذ

1

 11عَاهل ًظاهی در کَدتا علیِ دکتر هصذق چِ هٌاطقی را تصرف کردًذ؟ 4هَرد

1

 12سرًَشت دکتر هصذق چِ شذ؟

1

1

 13اّویت تاسیس ساٍاک از دیذگاُ اهریکا را بٌَیسیذ؟  2هَرد

 14جوالت زیر درست ّستٌذ یا ًادرست:
الف)اٍلیي رییس ساٍاک سپْبذ تیوَر بختیار بَد( .

0/5
)

ب)در جریاى کَدتا علیِ هصذق لَیی ٌّذرسَى سفیر اهریکا در ایراى بَد( .

)

 15چرا اجرای سیاست اتحاد برای پیشرفت در هَرد ایراى از اّویت زیادی برخَردار بَد؟

1

 16شاُ بِ چِ بْاًِ ای علی اهیٌی را برکٌار کرد؟ چِ کسی را جاًشیي ٍی ًوَد؟

1

 17چِ عَاهلی باعث شذ رزین شاُ اهکاى سرکَب قیام  15خرداد  42را بیابذ؟

0/5

 18دٍ هَرد از دست اٍردّای قیام  15خرداد  42را بٌَیسیذ؟

1

 19دٍ جشي از جشي ّای زهاى شاُ را ًام بردُ ٍ بٌَیسیذ ّذف شاُ از اجرای اًْا چِ بَد؟

1

 20کارتر با چِ شعارّایی ٍارد عرصِ ی اًتخابات اهریکا گردیذ؟

0/5

 21علت خرٍج اهام از عراق چِ بَد؟ ایشاى از عراق بِ کجا رفتٌذ؟

1

 22اهام خویٌی چِ ٍظایفی رابرای دٍلت هَقت تعییي کردًذ؟ دٍ هَرد

1

 23در اٍایل اًقالب دٍ جٌاح سیاسی در ایراى تشکیل شذ اًْا را رکر کٌیذ؟

0/5

 24کذام خَاستِ ّای ایراى در قطع ًاهِ ی  598هَرد تَجِ قرار گرفتِ شذُ بَد؟

0/5

 25دٍ هَرد از دست اٍردّای سیاسی اًقالب اسالهی ایراى را بٌَیسیذ.

0/5

