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 دلیل اهمیت انقالب اسالمی چیست؟  .2
 ایدئولوژیک بودن انقالب اسالمی (ب الف( توجه گسترده جهانی به آن 

  ترس از قدرت گرفتن شیعیان در منطقه (د ارائه الگوی جدید زندگی توسط ایران (ج
 منظور از روحیه انقالبی چیست؟  .1
 حس پرخاشگری علیه نظم سیاسی حاکم (ب الف( نارضایتی از وضع موجود 

  گزینه ب و ج (د عقب نشینی نکردن در برابر تهدید و تطمیع نظام حاکم (ج
 ؟استکدام جمله صحیح   .0
 نیستالف( وجود رهبر برای وقوع یک انقالب ضروری  

 انقالبی در گسترش یافتن روحیه انقالبی مؤثر است نوع ایدئولوژی ب(
 نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی جامعه نقش مهمی در وقوع انقالب دارد (ج
  نارضایتی مردم از شرایط فرهنگی جامعه نقش مهمی در وقوع انقالب دارد (د

 شباهت شورش و انقالب عبارت است از:  .1
 در هر دو خشونت وجود دارد (ب هستندالف( هر دو دارای رهبر  

  هر دو به دنبال تغییر در هیئت حاکمه هستند (د های مسلط جامعه هستند ش هر دو به دنبال تغییر در ارز (ج
 نیست؟های رنگی صحیح  کدام عبارت در مورد انقالب  .5
 الف( در تمامی آنها از یک رنگ و نماد خاص استفاده شده است 

 تمامی آنها در اثر یک تخلف در حکومت مانند تقلب در انتخابات بوده استجرقه  (ب
 همگی آنها با خشونت همراه بوده است (ج
  نقش دانشجویان و نهادهای غیردولتی در تمامی آنها پررنگ بوده است (د

 اولین همکاری مردم و علما در مقابل حکومت در تاریخ معاصر ایران کدام است؟  .6
  خرداد 51قیام  (د ملی کردن صنعت نفت (ج نهضت تنباکو (ب الف( نهضت مشروطه 

 نقطه شروع و جرقه حرکت انقالبی در ایران چه تاریخی بود؟  .9
  5511آبان  55  (د 5511شهریور  51  (ج 5511دی  51  (ب 5431خرداد  51الف(   

 اولین موضع گیری امام خمینی در برابر رژیم پهلوی در کدام مورد بود؟  .1
 اعتراض با رابطه شاه با اسرائیل (ب الف( اعتراض به الیحه کاپیتوالسیون 

  های ایالتی و والیتی اعتراض به الیحه انجمن (د اعتراض به رفراندوم انقالب سفید (ج
 .نیستگزینه صحیح  کدام  .3
 دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، ماهیت انقالب ایران اقتصادی استالف( به  

 های مشروع نبودند، ماهیت انقالب ایران سیاسی نیست از آنجا که مردم ایران فقط به دنبال آزادی (ب
 ترین مشخصه انقالب اسالمی این است که هم مذهبی و هم سیاسی و اقتصادی است مهم (ج
  انقالب ایران، اعتقادی و ایدئولوژیک استماهیت  (د
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 های انقالب، ..... انقالب دنیا بود انقالب اسالمی، هم به لحاظ گستره بسیج مردمی و هم از نظر گستره اهداف و آرمان  .23
  گراترین آرمان د( ترین سیاسی (ج فراگیرترین (ب ترین الف( مردمی 

 علت تبعید امام خمینی به ترکیه چه بود؟  .22
 اعتراض به رفراندوم انقالب سفید (ب الف( سخنرانی علیه رژیم پهلوی در مدرسه فیضیه 

  اعتراض به الیحه کاپیتوالسیون (د های ایالتی و والیتی اعتراض به الیحه انجمن (ج
 در میان شعارهای اقتصادی مردم، کدام دسته بیشترین فراوانی را داشت؟  .21

 حمایت از طبقات محروم (ب الف( نفی فقر و محرومیت اقتصادی 
  کاری نفی بی (د داری نفی سرمایه (ج

 نارضایتی عمیق از وضع موجود به چه معناست؟  .20
 های زیادی از مردم تودهنارضایتی  (ب الف( نارضایتی از هیئت حاکمه 

  ب و ج  (د های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  نارضایتی در جنبه (ج
 یکی از آثار قیام پانزده خرداد عبارت است از:  .21

 نهادینه شدن رهبری علما در مبارزات سیاسی ـ اجتماعی (ب های اصالح طلبانه گردانی انقالبیان از راه الف( روی 
  تأسیس عدالتخانه (د بردن مردم به قدرت عظیم اجتماعی خودپی  (ج

 ؟نیستکدام گزینه در مورد دلیل شکست نهضت ملی شدن نفت صحیح   .25
 الف( اختالفات دو جناح ملی و مذهبی با یکدیگر  

 عدم توجه دکتر مصدق به تأثیر چشمگیر نیروهای مذهبی در به قدرت رسیدن او (ب
 طالهای ایران در اتحاد جماهیر شورویبلوکه شدن  (ج
  الله کاشانی با انگلیس و توطئه وی علیه مصدق همکاری آیت (د

 الگوی سیاسی ارائه شده توسط جمهوری اسالمی چیست؟  .26
  مردم ساالری (د دموکراسی (ج مردم ساالری دینی (ب لیبرال دموکراسی (الف 

 وجوه اشتراک الگوی نظام شرق و غرب عبارتند از:  .29
 هر دو الگو معتقد به سکوالریسم بودند (ب الف( هر دو الگو اعتقادی به خداوند نداشتند 

  مورد ب و ج (د محوری در عالم بودند هر دو الگو معتقد به اومانیسم یا انسان (ج
 منظم و بادوام برای رسیدن به هدف اجتماعی   .21

ً
 شود سیاسی معین و بر اساس نقشه مشخص، .... نامیده می -حرکت یا رفتار گروهی نسبتا

  اصالح (د جنبش (ج شورش (ب الف( کودتا 
 هر قدر تعداد ایدئولوژی ارائه شده برای انقالب بیشتر باشد ....  .23

 احتمال ثبات پس از انقالب کمتر است (ب کاهد انقالبی میاز وحدت نیروهای  (الف 
  رسد تر به پیروزی می د( انقالب سریع شود ها می موجب بسیج توده (ج
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 های اجتماعی پهلوی دوم عبارت است از: یکی از علل ناکامی برنامه  .13
 رژیمالف( ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و فعالیت بیش از اندازه احزاب ضد  

 های قومی و مذهبی و اثرپذیری فرهنگی مردم و طبقات مختلف از روحانیت و شعائر دینی وجود ریشه (ب
 ها او را بر سر قدرت آورده بودند و اینکه آمریکایی 5551عدم مشروعیت سیاسی شاه پس از کودتای  (ج
  ب و ج (د

 دلیل اصلی طرح مسئله ملی شدن صنعت نفت چه بود؟  .12
 الف( سقوط رضاشاه و باز شدن فضای سیاسی در کشور 

 درصد سود خالص خود را به ایران پرداخته 51افشای میزان درآمد شرکت نفت و اینکه این شرکت کمتر از  (ب
 پیشنهاد عقد قرارداد الحاقی گس / گلشائیان از طرف انگلستان (ج
  رهبری دکتر مصدق به مجلسای از طرفداران جبهه ملی به  راهیابی عده (د

 رو چه اعتقادی در برخورد با رژیم داشتند؟ روحانیون مخالف میانه  .11
 های حکومت را تعدیل کنند دادند همچنان با شاه ارتباط داشته باشند تا از این طریق بتوانند سیاست الف( ترجیح می 

 کامل قانون اساسی بودندخواستار سرنگونی سلطنت نبودند و فقط خواهان اجرای  (ب
 معتقد بودند که روحانیون باید از سیاست دوری کرده و به مسائل معنوی و تبلیغ کالم خداوند بپردازند (ج
  الف و ب (د

 نگرانی از تضعیف ایمان دینی و گسترش عقاید و اخالقیات غیردینی در جامعه، جزو خصوصیات کدام حزب بود؟  .10
  روحانیت مبارز (د فدائیان اسالم (ج حزب ملل اسالمی (ب مؤتلفه اسالمیهای  الف( هیئت 

 های جریان فقاهتی والیتی عبارتست از: یکی از اصول تفکر و اندیشه  .11
 دانست الف( مشکل جامعه را ناشی از تخریب مبانی فرهنگی و نابودی آموزش اسالمی می 

 دانست تمامی مشکالت بشری می داری جهانی وامپریالیسم را علت سرمایه (ب
 معتقد بودند که پادشاه باید به جایگاه تشریفاتی خود بازگردد و انتخابات آزاد و پارلمانی شکل بگیرد (ج
  های علمی بود معتقد به عدم تباین بین باورهای مذهبی و یافته (د

 دانستند از لحاظ استراتژی و شیوه مبارزه، .... مبارزه مسلحانه را تنها راه شکستن سد یأس و ترس و شکستن جو پلیسی می  .15
  های فدایی خلق سازمان چریک (د حزب توده (ج سازمان مجاهدین خلق (ب الف( نهضت آزادی 

 چه بود؟ 27علت دستگیری امام در پانزده خرداد سال   .16
 مخالفت با رفراندوم انقالب سفید (ب سخنرانی علیه رژیم پهلوی در مدرسه فیضیهالف(  

  مخالفت با الیحه کاپیتوالسیون (د های ایالتی و والیتی مخالفت با الیحه انجمن (ج
 یک از متفکران بیان شده؟ تأکید بر اراده آگاهانه و یکپارچه ملت برای سرنگونی نظام حاکم در تعریف کدام  .19

  هانا آرنت (د شهید مطهری (ج اسکاچپول (ب الف( هانتینگتون 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


