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           برگ 1:    تعداد برگ سئوال   
 

 

 در ماه رمضان ، درهای آسمان ، گشوده می شود   ) امام صادق علیه السالم( 

 

 پاسخ درست را با )د( و پاسخ نادرست را با )ن( مشخص کنید 

 یکی از عوامل بروز نهضت مشروطه از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران بود -1

به سلطه ی انگلیسی ها بر نفت  گلشائیان -گس "میالدی معروف به قراداد  1311قراداد الحاقی -2

 ایران بود 

در تایید آزادی و آزادگی که شعار انقالب اسالمی بود حضرت علی )ع( به فرزند خویش می فرمایند -1

 هرگز برده ی دیگر مباش ، در حالی که خداوند ترا آزاد آفریده است  "

--------------------------------------------------------------------- 

 بهترین گزینه را انتخاب کنید 

نوانی به روانی به چه ع سازمان سیای آمریکا سیاست حمله به دولت دکتر مصدق را از طریق جنگ-4

 جرا در آورد مرحله ی ا

 هر سه مورد  -تروریست          د -تبلیغات خاکستری        ج -کودتای نظامی         ب -الف 

 از اقدامات مهم علی امینی در دوره ی نخست وزیری کدام است ؟یکی  -5

 ارتباط برقرارکردن با روسیه  -اصالح نیروی ارتش                           ب -الف

 اجرای قانون اصالحات ارضی  -ملی کردن صنعت نفت                          د -ج

 گانه ) انقالب سفید ( چه مو ضعی اتخاذ کرد ؟اصول شش  امام خمینی )ره( در مقابل رفراندوم -6

 نه موافق بود و نه مخالف  -موافق بود                                            ب -الف

 دعوت به مبارزه برای لغو این قانون کرد  -هم نظر با علمای دیگر بود                       د -ج

هماهنگی با سیاست حقوق بشر مورد نظر کارتر ، چه سیاستی را محمد رضا شاه برای نشان دادن  -7

 برای اجرا اعالم کرد ؟

 تغییرات نظامی -فضای بازسیاسی     د -تغییرات فرهنگی       ج -تغییرات اقتصادی            ب -الف

 از هدف های اصلی و عمده ی انقالب ایران کدام مورد زیر بود ؟ -8

 هر سه مورد  -جمهوری اسالمی           د -آزادی               ج -ب         استقالل            -الف

 چه کسی موضوع حق حاکمیت ایران بر بحرین را نادیده گرفت ؟-3

 سید ضیائ -وثوق الدوله                   د -محمد رضا شاه    ج -رضا شاه                 ب -الف

 1از  1صفحه                                                   

 محل مهر یا امضاء مدیر

 



 

 

هریک از گزینه های سمت راست با کدام یک از گزینه های سمت چپ ارتباط دارد ) یک گزینه  - 11

 درچپ اضافی است

 قرادادفین کن اشتاین                             محمد علی شاه -

 استبداد صغیر                                         فرانسه -

 پیشنهاد مهاجرت صغری                        آیت اهلل شیرازی -

 تحریم توتون و تنباکو                      آیت اهلل طباطبایی  فتوای -

 اولتیماتوم روسیه                                     وثوق الدوله  -

 مورگان شوستر                                             1313قرارداد  -

 سوئد                                                               

 جاهای خالی را کامل کنید  -11

 ران روش...............به جای........... ................... در امورای 1313انگلیسی ها بعد از شکست اجرای قراداد -

 را در پیش گرفتند 

 با همت غیور مردان ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ................ از محاصره خارج و .................-

 آزاد شد 

که در احیای هویت دینی  و بازگشت به خویشتن ، تالش فرهنگی گسترده ای  از شخصیت هایی-

 .... ........ را می توان نام برد.......... و .........کردند ............

 

 ؟مجلس را بنویسید نظام مشروطه و نمایندگان  از بی اعتنایی های محمد علی شاه بهدومورد  -12 

 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چگونه تدوین شد ؟-11

 

 

 چه دستاوردهای داشت ؟ 1142خرداد سال  15قیام  -14

 

 

 

 بنی صدر چرا و چگونه از ریاست جمهوری عزل شد ؟ -15

 

 

 

 

 

 2از 2 صفحه 



 

 

 

 ؟جمهوری اسالمی به چه معنا است  -16

 

 

 

 

 ؟حوزه علمیه قم توسط چه کسی تأسیس شد ؟نتیجه ی این کار چه بود  -17

 

 

 

 ) سه مورد بیان کنید ( ؟چرا ابتدا در ایران پیشنهاد آتش بس را نمی پذیرفت  -18

 

 

 

 بیداری اسالمی را تعریف کنید ؟ -13

 

 

 

 چه وظایفی به شورای انقالب واگذار شد ؟ -21

 

 

 

 اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود ؟ توضیح دهید؟ -21

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید 

 

 

 1از  1صفحه 

 



 

 

 





 ..... از ... صفحه: ..

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
۶۹۷۹/     ۹تاریخ امتحان:        /           رشته:         دنباله سئوال امتحان درس: 

 



 ..... از ... صفحه: ..

 


