
 قاطع نقشی که دهد می شکل کشور یک افراد در خاص اعتقاداتی و باورها با همراه ذهنیتی یک کدام

 ؟کند می ایفا انقالبی حرکت پیشبرد و وقوع در

 دموار همه د( آموزش ج( فرهنگ ب( تاریخ الف(

 اعتقاداتی و باورها با همراه ذهنیتی آموزش و فرهنگ ، تاریخ کتاب. ۰۳ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

 .کند می ایفا انقالبی حرکت پیشبرد و وقوع در قاطع نقشی که دهد می شکل کشور یک افراد در خاص

  

 

  .………………….در باید را انقالب وقوع از اطالعاتی های سازمان و نویسندگان گیری غافل

 دکر وجو جست اسالمی انقالب یعنی آن نوع الف(

 دکر وجو جست مشروطه در طلبی تجدد ب(

 دکر وجو جست ایران در پهلوی رژیم پایانی های دهه ج(

 جو الف گزینه د(

 انقالب وقوع از اطالعاتی های سازمان و نویسندگان گیری غافل کتاب. ۰۳ ص به شود رجوع الف. گزینه : جواب

 .کرد وجو جست اسالمی انقالب یعنی آن نوع در باید را

  

 

  …………باید را اسالمی انقالب پیروزی و وقوع رمز خمینی امام نظر از 

 یخواه اسالم و ایمان ، مردم های نفس تغییر یا درونی تغییر در الف(

 یطلب شهادت خداوند به اتکلب اسالمی حکومت تشکیل درخواست ب(

 دکر جستجو نفس به اعتماد و اسالم مبنای بر ملت وحدت ج(

 دموار همه د(

 در باید را اسالمی انقالب پیروزی و وقوع رمز خمینی امام نظر به کتاب. ۰۳ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

 اتکال اسالمی، حکومت تشکیل درخواست ، خواهی اسالم و ایمان یعنی ، مردم های تغییرنفس یا درونی تغییر

 .کرد وجو جست نآنا نفس به اعتماد و اسالم برمبنای ملت وحدت طلبی، شهادت خداوند، به

  

 



 گرد و گردیده مایوس سیاسی های گروه شد باعث که است عواملی از یک کدام محمدی دکتر نظر از 

 ؟زدند حلقه خود رهبران

 هبیگان های قدرت بر تکیه الف(

 یادار نظام در خواری رشوه و فساد ب(

 اآنه بردن بین از در تالش و جامعه اعتقادات و ها سنت ها ارزش به توجهی بی ج(

 دموار همه د(

  بکتا ۱۵ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

  

 

 ؟است کدام اسالمی انقالب درباره محمدی دکتر اثر سومین 

 اپیامده و ها زمینه ، اسالمی انقالب الف(

 یاسالم انقالب بر تحلیلی ب(

 هروسی و فرانسه های انقالب با مقایسه در اسالمی انقالب ج(

 یاسالم انقالب جهانی بازتاب و وقوع عوامل و علل ، ها زمینه د(

 است کتابی اسالمی انقالب درباره محمدی دکتر اثر سومین کتاب. ۱۵ ص به شود عرجو الف. گزینه : جواب

 .است جدید مطالب مقداری و قبلی کتاب دو جمع که پیامدها و ها زمینه ، اسالمی انقالب عنوان تحت

  

 

 ؟کدامند شاه ناصرالدین دوران مشکالت و مسائل

 نآ آموزش و بهداشت وجود عدم ب( بودن ارتش فاقد الف(

 دموار همه د( کافی ذخیره و اسلحه نداشتن ج(

  بکتا ۰۳ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

  

 

 ؟بود چه آوردند دست به ها انگلیسی با رقابت در ها روس که هایی امتیاز جمله از 

 رکشو شمال در جاده ساختن حق – انزلی مرداب در کشتیرانی الف(

 دش تمدید سال۵۱ مدت به بعدا که سال۱ مدت به دیگران به آهن راه امتیاز اعطای عدم بر ایران تعهد ب(



 لسا۰۱ مدت به استقراضی بانک تاسیس ج(

 دموار همه د(

  .بکتا ۰۰ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

  

 

 ؟باشد می تنباکو قیام پیروزی تاثیرات و نتایج از یک کدام

 اعلم سیاسی قدرت افزایش و نمایش الف(

 نخارجیا و شاه بر مردمی های حرکت پیروزی امکان ب(

 متجدد و مذهبی جناح دو اختالفات شدت از که شدند می دیده غیرمذهبی متجدد نیروهای از تعدادی ج(

 تداش نقش مشروطه انقالب جریان پیشبرد در که شد کاسته

 دموار همه د(

 .کتاب ۰۳ ص به شود وعرج د. گزینه : جواب

  

 

 ؟باشد می صنعت بخش های برنامه نتایج و مشکالت از گزینه کدام

 تنادرس دهی سازمان و مدیریت عدم و ماهر کار نیروی فقدان الف(

 درسی می پایان به موعد از دیرتر ها طرح ب(

 دنبو تقاضا پاسخگوی عرضه آن روزافزون افزایش و تقاضا بودن باال ج(

 دموار همه د(

 .کتاب ۵۳۱ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

  

 انقالب به لالمل بین نظام واکنش و الملل بین روابط تاریخ دوم جهانی جنگ از بعد دلیلی چه به

 ؟شد خالصه

 دآور وجود به قطبی دو نظام برای مبنایی و پایه انقالب الف(

 دش قدرتها ابر بین رقابت موجب بارها و زد دامن تسلیحاتی مسابقه به ب(

 دقراردا تهدید معرض در را بزرگ های قدرت داخلی سیاسی ثبات ج(

 دموار همه د(

 .کتاب ۵۳۱ ص به شود رجوع د. گزینه : جواب

 


