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خزداد را تایذ در عولکزدّای ضذ دیٌی ضاُ جست ٍ جَ کزد کِ در قالة .................... ٍ تا ًام  15ریطِ ّای قیام اسالهی  .1

 ........................ اًجام هی پذیزفت.

 ّیچ کذام  د(         ج( اصالحات، اًقالب سفیذ         ب( استقالل، اصالحات      الف( اصالحات، استقالل ٍ آسادی

 خزداد چِ تَد؟ 15سهیٌِ ّای آغاس قیام  .2

 د( ّوِ هَارد          ج( حولِ تِ هذرسِ فیضیِ                       ب( رفزاًذٍم                    الف( اصالحات ارضی

 صَیة رساًذ؟چِ کسی قاًَى اصالحات ارضی را تا ّذف ًاتَدی کطاٍرسی ایزاى ٍ خطٌَدی کاخ سفیذ در ّیات دٍلت تِ ت .3

 د( علی اهیٌی                          ج( اسذاهلل علن             کٌذی  ب( پزسیذًت                                  الف( ضاُ 

قیذ اسالم اس ضزایط اًتخاب کٌٌذگاى ٍ اًتخاب ضًَذگاى حذف ٍ تِ جای سَگٌذ تِ قزآى سَگٌذ تِ کتاب   تِ هَجة کذام الیحِ .4

 گٌجاًذُ ضذ؟آسواًی 

 د( الف ٍ ج  ج( الیحِ اًجوي ّای ایالتی ٍ ٍالیتی            ب( الیحِ اصالحات              الف( الیحِ کاپیتَالسیَى

 چِ کسی رفزاًذٍم را تحزین کزد؟ .5

 د( ّیچ کذام                                 ج( الف ٍ ب        ب( هزدم هثارس ٍ هذّثی                  الف( اهام خویٌی )رُ(

تقیِ حزام است ٍ اظْار حقایق ٍاجة ... هي اکٌَى قلة خَد را تزای سز ًیشُ ّای هاهَریي ضوا  "هثٌی تز )رُ(  فتَای اهام خویٌی .6

 حاٍی چِ ًکتِ ای است؟ "حاضز کزدُ ام ٍلی تزای قثَلی سٍرگَیی ّا ٍ خضَع در هقاتل جثاری ّای ضوا حاضز ًخَاّن کزد

 ب( آضکارا اعالم کزد کِ ها آهادُ ضْادتین                              ًطیٌی را هزدٍد داًستٍ عقة الف( تسلین 

 د( الف ٍ ب                                       ج( اظْار حقایق ٍاجة ضزعی است

 اهام خویٌی )رُ( تشرگتزیي خطز جْاى اسالم را ..................... هعزفی کزدُ است. .7

 د( ب ٍ ج                                 ج( صْیًَیسن                           ب( هٌافقاى                            لف( اهزیکاا

 خزداد چِ تَد؟ 15علل آغاس قیام  .8

 د( ّوِ هَارد           یج( تالش رصین تزای دیي سدای           ب( ٍاتستگی تِ تیگاًگاى                          الف( استثذاد

 ........................ یکی اس ضیَُ ّایی تَد کِ رصین ضاٌّطاّی تزای تضعیف رٍحاًیت ٍ رٍضي فکزاى دیٌی ٍ اس هیاى تزدى هثاًی دیٌی .9

 ٍ اعتقادی هزدم تِ راُ اًذاخت.

 د( الف ٍ ج          ج( الیحِ اصالحی قاًَى اًتخاتات               ب( الیحِ اصالحات                     الف( سپاُ داًص

 خزداد ضکل تگیزد چِ تَد؟ 15اس دالیل هْوی کِ سثة ضذ قیام هزدهی  .11

 ب( آگاّی هزدم اس اٍضاع کطَر ٍ سیاست ّای جْاًی       الف( تاال رفتي آگاّی ّا ٍ اطالعات سیاسی، اجتواعی هزدم

 د( الف ٍ ب                    اّی ج( ٍاتستگی تِ تیگاًگاى در حکَهت ضاٌّط
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 خزداد ...؟ 15اس اّذاف هْن قیام  .11

 د( الف ٍ ج                    ج( حاکویت اسالم                       ب( آسادی                          الف( اصالح جاهعِ

 س آًاى چِ درخَاستی داضتٌذ؟رصین ساٍاک عالٍُ تز ّطذارّا ٍ تْذیذّای دستگاُ سٍر ًسثت تِ هثارساى، ا .12

 ب( علیِ اسزائیل سخٌی تِ هیاى ًیاٍرًذ                             الف( علیِ ضخص اٍل هولکت سخٌی ًگَیٌذ

 د( ّوِ هَارد                ج( پیَستِ تِ گَش هزدم ًخَاًٌذ کِ اسالم در خطز است

 خزداد چِ تَد؟ 15اس ٍیضگی ّای قیام  .13

 جف ٍد( ال                        دیٌی تَدىج(                  اصالح جاهعِ ب(                     زی الف( استقالل فک

 اس کیست ؟؟ "کزد  یش را تا رًگ ٍ تَی اسالهی طلة هیجولِ: ًْضت ها ٍاقعا یک ًْضت اسالم تَدُ است ... ًْضت ها ّوِ چ .14

 د( آیت اهلل هذرط                      ج( ضْیذ هطْزی              ویٌی )رُ(اهام خب(    اهام خاهٌِ ای )هذظلِ العالی(الف( 

 خزداد تا دیگز قیام ّا در چِ چیشی چِ تَد؟ 15تفاٍت اساسی قیام  .15

 درٍى هایِ ٍ ًگزش حاکن تز هثارسات هزدمب(                               الف( حزکت هزدهی ٍ خَدجَش تَدى آًاى

 حاکویت اسالمد(                                                              ج( استقالل فکزی
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 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 تحصیالت :

 تلفي تواط: 

 ًام هذرسِ علویِ:

  karkehabadi@لطفا تصَیز پاسخٌاهِ را تِ آیذی: 

 ارسال ًواییذ.morsalat@gmail.com1یا ایویل:   

 1411خزداد  31آخزیي سهاى ارسال : 

mailto:1morsalat@gmail.com

