
 بسمه تعالی 
 نمونه سواالت تشریحی و تستی واحد انقالب اسالمی ایران 

سواالت طرح شده از کتاب: در آمدي تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران تالیف محمدرحیم عیوضی و محمدجواد 
 هراتی/نشرمعارف/ویراست دوم می باشد.

5-3-2سواالت تستی  فصل هاي   
  می باشد5 مربوط به فصل 82تا 31/ 3 مربوط به فصل 30تا 21/ 2 مربوط به فصل 20تا 1توضیح: سواالت 

   می باشد. 4 و 1سواالت تشریحی از فصل 
  نمره می باشد.10 و بارم سواالت تشریحی نیز 10/بارم سواالت تستی 103مجموع سواالت : 

 
 فصل اول:

- انقالب را از نظر واژگانی وسیاسی تعریف کنید؟1  
- استاد مطهري چه تعریفی از انقالب ارائه داده اند؟2  
- انقالبها به چند دسته تقسیم می شوند یکی را به دلخواه توضیح دهید؟3  
- ویژگیهاي انقالبهاي اجتماعی را نام ببرید؟4  
- تفاوت انقالب را با کودتا و اصالح بیان کنید؟5  
- کودتا چیست و هدف از کودتا چه می باشد؟6  
- کدام مفهوم از حیث معنایی به انقالب نزدیکتر است توضیح دهید؟7  
- هدف از شورش چیست و در چه زمانی حرکت شورشیان جنبه انقالب به خود می گیرد؟8  
- انقالب در چه مکان وزمانی امکان موفقیت دارد؟9  

- چه شرایط اجتماعی و روان شناختی در پیدایش انقالب موثر است نام ببرید؟10  
- رهبري و نهادهاي بسیج گر یکی از شرایط وجود انقالب است توضیح دهید؟11  

 فصل چهارم :
- نوسازي رضاشاه در عرصه هاي اقتصادي واجتماعی را توضیح دهید؟1  
- عصر پهلوي اول را به شبه مدرنیسم یاد می کنند ویژگیهاي شبه مدرنیسم را بنویسد؟2  
- اقدامات اصالحی رضاشاه در حوزه فرهنگ را توضیح دهید؟3  
- فرایند هویت خواهی دوره پهلوي اول با دوره قاجاریه بر اساس چه محورهایی بود؟ و اقدامات فرهنگی رضاشه برچه 4

 محورهایی قرار داشت؟
- چرا تجددگرایی وباستان گرایی در راس برنامه هاي نوسازي فرهنگی رضاشاه قرار گرفت؟5  
- چه عواملی نمود عدم پذیرش فرهنگی است که رضاشاه بر ایرانیان تحمیل کرد؟6  
؟- برنامه ریزان کشور در دوره پهلوي دوم در راستاي پیشبرد اهداف توسعه چه معیارهایی را مدنظر قرار دادند7  
- از نگاه جامعه شناسان توسعه جامعه مدرن چه زمانی به وجود می آید؟8  
- چرا برنامه هاي پیشنهادي غرب براي تغییر در ساختار اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی ایران در دوره پهلوي دوم ناموفق 9

 بود؟
- ویژگیهاي اصلی حوزه سیاست ایران در دوره پهلوي دوم را به اختصار توضیح دهید؟10  
- چه پارادوکس هاي هویت فرهنگی در عصر پهلوي وجود داشت که موجب تشدید بحران هویت نظام حاکم می شد؟11  
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-چرا بررسی تطبیقی ایران قرن نوزدهم و بیستم  داراي اهمیت می باشد؟1  

 الف) به آن علت که می توان محیط نظام بین الملل و محیط داخلی را مورد واکاوي تاریخی قرار داد
 ب)میتوان به ماهیت پرسش از عقب ایران پی برد

 ج)زمینه ها و بسترهاي تاریخی انقالب را بیشتر شناخت
 د)ب و ج

-انقالب صنعتی در کدام کشور آغاز شد؟2  

 الف)فرانسه      ب)انگلیس        ج)آلمان        د)ایران

-کشور انگلیس براي حضور مستمر در منطقه خاورمیانه به دنبال چه اهدافی بود؟3   

 الف)سلطه بر نفت خاورمیانه       ب) هدف سیاسی و نظامی
 ج) هدف سیاسی و اقتصادي       د) اقتدار سیاسی و نظامی 

- کشورهاي استعمارگر از کدام روش براي تحت سلطه قرار دادن کشورها بهره بردند؟4  

 الف) فرقه سازي               ب) مستعمره کردن کشور مورد نظر
 ج) تغییر در فرهنگ           د) همه موارد

- ظهور کدام جنبش ها به عنوان نماد تغییر در ساختار سیاسی کشورهاي جهان 5

 مهمترین مسائل سیاسی در جهان به شمار می رفت؟

 الف) ظهور جنبش هاي مشروطه خواهی                ب) ظهور جنبش هاي مذهبی 
 ج) ظهور جنبش هاي عدالتخانه                           د) الف و ب

- از نظر تاریخی در کدام دوران براي نخستین بار هویت ایرانی در قالب مذهب تشیع 6

 احیا شد؟

 الف) قاجاریه              ب) زندیه       ج) صفویه                  د) پهلوي

- مهمترین ویژگی دولت قاجاریه عبارت بود از:7  

الف) ملوك الطوایف بودن دولت قاجار ب) نبود امنیت اجتماعی   ج) عدم تفکیک قوا  د) سلطنت 
 مطلقه و فرد محوري

- الگوي دیوانساالري در نظام قاجار به چه چیز منتهی می شد؟8  

 الف) اشراف و شاهزادگان  ب) نخبگان حاکم  ج) شخص شاه   د) دولت و مستوفیان 

  بر کدام شاخصه ها استوار بود؟19- اقتصاد ایران در قرن 9

 الف) سیاسی اقتصادي  ب) صنعتی اقتصادي ج) کشاورزي صنعت   د) ب و ج

- کدام موضوع در دوره قاجار تاثیرات فکري بسیاري بر ایرانیان نهاد؟10  
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الف) گسترش روابط سیاسی و اقتصادي با جهان خارج    ب) جنگ ایران و روس و شکست ایران از 
روس                                                                                                                   

 ج) شکل گیري مفاهیم تازه چون ترقی قانون احزاب در ذهن روشنفکران
            د) تسلط کشورهاي غربی بر ایران

- اولین انحراف در فرایند توسعه در ایران در کدام نگرش شکل گرفت؟11    

 الف) فراموش شدن سنت هاي خودي و بهره گیري از مبانی معرفت شناسی غربی
 ب) شبه ترقی توام با غرب زدگی     ج) باستان گرایی 

 د) ب  و ج   

- دو الگوي فکري ترقی خواهی و تعالی اسالمی در عرصه تحوالت ایران کدام مولفه ها 12

 را با چالش روبه رو ساختند؟

 الف) هویت و غرب گرایی  ب) هویت و استقالل  ج) استقالل و آزادي    د) هویت و ازادي

- کدامیک از افراد زیر در دوره قاجار راه عالج را تنها مراجعه به علم غربی می 13

 دانستند؟

 الف) اخوندزاده      ب) اقاخان کرمانی   ج) تقی زاده       د) همه موارد

- اساس مبانی معرفت شناسی غرب محسوب می شود؟14  

 الف) سلطه دین  ب) سکوالریسم   ج)فئودالیسم      د) کاپیتالیسم

- الگوي ترقی در اواخر عصر قاجاریه در کدام قالب مطرح شد؟15  

 الف) مشروطه مشروعه     ب) مشروطه غرب گرا  ج) توسعه غرب گرا    د) نوسازي اجتماعی

-در کدام دوره مفهوم نوسازي اجتماعی و باستان گرایی در قالب غربی شدن نگرش 16

 ترقی غربی دنباشد؟

 الف) دوره مشروطه     ب) دوره رضاخان ج) دوره محمدرضا پهلوي      د) دوره مظفرالدین شاه

-جریان فکري شبه ترقی غرب گرا با وقوع .......................به شدت تضعیف شد؟17   

 الف) جنگ جهانی اول      ب) انقالب اسالمی  ج) انقالب مشروطه     د) هیچکدام

- الگوي تعالی اسالمی زمینه پیشرفت را معلول چه چیز می داند؟18  

 الف) بهره گیري از مبانی اموزه هاي اسالمی 
قانون گرایی و رهایی از استبداد  –ب) پیشرفت فناوري و رفاهی   

 ج) معرفت شناسی غربی
 د) الف و ب

- عصر طالیی تمدن اسالمی در کدام قرن می باشد؟19  

7                          د) قرن 11          ج) قرن 10        ب) قرن4الف) قرن   
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- الگوي تعالی اسالمی ناشی از چه چیز می داند؟20  

 الف) سیطره روحانیون    ب) بیداري اسالمی  ج) اراده ملت ایران   د) فرهنگ و اموزه هاي اسالمی

- کدام عامل در شکل گیري نگرش پیشرفت و تعالی در دوه قاجار موثر بود؟21  

 الف)حفظ اساس اسالم و به کار بستن قاعذه نفی سبیل
 ب) تحوالت فکري مراجع تقلید و نیروهاي مذهبی در مقابله با دشمن خارجی

 ج) تفکر نوین انقالبی شیعه
 د) همه موارد

-کدامیک از اصالح طلبان دوره قاجار نهاد دینی را تضعیف نمود؟22  

 الف) ملکم خان     ب) اخوندزاده  ج) میرزاحسین خان سپهساالر       د) قایم مقام فراهانی

-کدام موردرا می توان یکی از گام هاي مهم در روند شکل گیري و تکامل الگوي 23

 پیشرفت و تعالی می دانست؟

 الف) نهضت مشروطیت    ب) جنبش عدالتخانه ج) نهضت تنباکو    د) رویارویی ایران با غرب

- مدت امتیازقرارداد تنباکو چند سال بود؟24  

  سال60 سال             د) 10 سال  ج)20 سال          ب) 50الف)

-کدام روحانی فتواي تحریم تنباکو را صادر کرد؟25  

 الف) حاج مالعلی کنی   ب) میرزاحسین نایینی ج)میرزاي شیرازي      د) امام خمینی 

- مهمترین نگرش الگوي شبه ترقی غرب گرا در اواخر عصر قاجار چه بود؟26  

 الف) مشروطه خواهی-ناسیونالیسم-سکوالریسم
 ب)نفی فرهنگ حودي

 ج)ازفرق سر تا نوك پا فرنگی شدن
 د) وابستگی سیاسی به غرب

- متمم قانون اساسی را جه کسی تدوین کرد؟27  

 الف) عبداهللا بهبهانی      ب) مرحوم نایینی ج)شیخ فضل ا..نوري    د) ایت ا..مدرس

-کدامیک از موارد زیر از دالیل شکست مشروطه محسوب می شود؟28  

الف) تسلط غرب بر ایران   ب) ضعف الگوي تعالی اسالمی ج) حذف نگرش مشروطه مشروعه         
 د) الهام گرفتن اندیشه مشروطه از تفکر غربی

  ش جه چیزي بوذ؟1299- علت انتخاب رضاخان در سال 29

الف) حمایت انگلیس از او    ب) قدرت خشونت امیز- قلدري و کم سوادي او   ج)اصالحات او         
  د) همه موارد

ش به شمار می رود؟1299-عامل اجراي کودتاي 30  
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 الف) سیدضیا طباطبایی  ب) ژنرال ایرون ساید ج) محمدعلی فروغی   د) روزولت

ش در چه مقامی روي کار امد؟1299-رضاشاه در 31  

 الف) نخست وزیر   ب) شاه ایران  ج) وزیرجنگ     د) فرماندهی نیروي قزاق

-اقدامات رضاخان بر چه پایه اي اعمال گردید؟32  

 الف) در راستاي تمایالت انگلیس    ب) اعمال استبدادي ج)اعمال روشنفکران د) احزاب سیاسی

- دولت رضاخان برپایه چه اصولی از ثبات سیاسی برخوردار بود؟33  

 الف) حمایت دولتهاي غربی-دربار-مردم      ب) ارتش-بوروکراسی مدرن-دولتهاي غربی
 ج)ارتش-بوروکراسی مدرن-حمایت گسترده مردم      د) حمایت مردم-ارتش-بوروکراسی مدرن

-کدام روشنفکر به مفهومی به نام استبداد منور اعتقاد داشت؟34  

 الف) میرزا حسین نایینی   ب) طالبوف   ج)تقی زاده      د) ملکم خان

- عصر پهلوي اول در ایران مقارن با چه چیزي بود؟35  

 الف) رواج نظریه هاي غربی و تقلید غرب  ب) برون رفت جامعه از بحران
 ج)نوسازي و رواج نظریه هاي غربی                     د) برون رفت از فرهنگ خودي

-کدام عامل بیش از هر عامل دیگر سبب رویکرد پهلوي اول به مدرن سازي کشور به 36

 شیوه غربی شد؟

 الف) حضور طبقه حاکم                                     ب) فضاي باز سیاسی و بین المللی ان روز
ج) تبلیغ نوسازي توسط روشنفکران                   د) حضور طبقه جدید تحصیل کردگان غرب در 

 کنار طبقه حاکم

-کدام مورد از نخستین اقدامات رضاخان بود که به کمک کارشناسان المانی محقق 37

 شد؟

 الف) تاسیس دانشگاه تهران       ب) احداث راه اهن  ج) بانک ملی  د) همه موارد

- برخی نویسندگان چون جان فوران از انچه در عصر پهلوي اتفاق افتاد................یاد 38

 می کنند.

 الف) مدرنیسم     ب) تجددگرایی   ج) مذهب زدایی               د) شبه مدرنیسم

-ویژگیهاي شبه مدرنیسم می باشد؟39  

 الف) با فرهنگ و تاریخ جامعه سازگاري دارد
 ب) به ندرت از اندیشه ها ارزشها و رو شهاي اروپایی شناختی واقعی دارد

 ج) تغییر در حوزه فرهنگ می باشد
 د) همه موارد

- یکی از اقدامات مخرب پهلوي اول در حوزه فرهنگ تلقی می شود؟40  
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 الف)ناسیونالیسم باستان گرایی   ب) مذهب زدایی  ج) کشف حجاب  د) سرمایه گذاریهاي صنعتی

=فرایند شبه ترقی غرب گرا در دوره پهلوي اول با تاکید بر کدام الگو استمرار یافت؟41  

 الف) الگوي ترقی خواهی  ب) الگوي تعالی اسالمی ج)الگوي ناسیونالیسم  د) الگوي باستان گرایی

- اقدامات فرهنگی رضاشاه بر کدام محورها استوار بود؟42   

 الف) تجددگرایی-مذهب زدایی-ترقی خواهی               ب)ترقی خواهی-باستان گرایی-تجددگرایی
 ج) ناسیونالیسم-ترقی خواهی-باستان گرایی             د) باستان گرایی-تجددگرایی-مذهب زدایی

-کدام موارد بخشی از برنامه هاي فرهنگی دولت رضاشاه به شمار می امد؟43  

 الف) باستان گرایی و تجددگرایی                 ب) تضعیف ارزشهاي دینی و رواج بی قیدي 
 ج) غربی سازي ایران                            د) تجددگرایی و تضعیف ارزشهاي دینی 

- چارچوب الگوي ترقی در عصر پهلوي دوم در قالب................مطرح شد؟44  

 الف) برون رفت از بحران   ب) ترقی غرب گرایی ج) توسعه    د) وابسته شدن به غرب 

- کدام کشور در دوره پهلوي دوم تالش کرد تا بتواند ایران را به کشوري حامی غرب و 45

 دشمن کمونیسم بدل کند؟

 الف) انگلیس    ب) شوروي ج)امریکا   د)المان 

غاز می شود؟46 م دوره ا کا از کدا سترده و جدي امری - نفوذ گ  
1320    د) شهریور1332  مرداد28 خرداد ج) کودتاي 15  ب) قیام1331الف) تیر  
1342 

- نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون چه الگویی را براي توسعه کشورهاي جهان سوم 47

 پیشنهاد دادند؟

 الف) کشورهاي جهان سوم مسیري را که غرب پیموده اغاز کننذ
 ب)جامعه سنتی زوال پیدا کند و جامعه مدرن جایگزین ان شود

 ج) برنامه توسعه اقتصادي در کشورهاي جهان سوم اجرا شود
 د) همه موارد

- برنامه مدرنیزاسیون غربی در ایران با پنج برنامه توسعه اقتصادي اجتماعی از چه دهه 48

 هایی در ایران اجرا شد؟

  70 تا 60           د) 40 تا 30        ج) 56 تا  20   ب) 50تا40الف) دهه هاي 

  این سمت را داشت؟56-1342- کدام نخست وزیر محمدرضاپهلوي از سال 49

 الف) اسد علم                      ب) حسنعلی منصور
 ج) امیرعباس هویدا               د) حسین فردوست 

-روند توسعه و نوسازي در جوامع جهان سوم به چه صورتی پیش می رود؟50  
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الف) تقلیدي و تحمیلی   ب) بدون توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی    ج) تحت تاثیر جوامع 
 سکوالریسم     د) الف و ب

- در ترویج باستان گرایی در دوره پهلوي کدام عنصر مغفول ماند؟51  

 الف) ارکان سنتهاي باستانی  ب) مبدا تقویم شاهنشاهی ج) مذهب    د) نماد حاکمیت

- انقالب سفید شاه و رفراندوم پهلوي دوم و ملت براي.....................بود.52  

 الف) ایجاد شکوه ملت ایران                        ب) هویت سازي پهلوي
 ج) دوام سلطنت محمدرضاپهلوي                   د) نفی مظاهر مذهبی

- فرایند تکاملی الگوي پیشرفت و تعالی براساس................و........................ اغاز می 53

 گردد.

 الف) اعتراضات و قیامهاي مردمی          ب) جنبشهاي استقالل طلبانه و ساختار مبانی اعتقادي
 ج) مبانی دینی وبا نفی استعمار                د) مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی اسالمی

- کدام الگو تالش می کند تا راه پیشرفت ایران را بر مبناي مقتضیات و فرهنگ داخلی 54

 تعریف نماید؟

الف) الگوي ترقی غربی   ب) الگوي استقالل طلبانه و هویت خواهی ج) الگوي پیشرفت و تعالی 
 اسالمی        د) الگوي شبه ترقی خواهی 

- تعارض بین کدام رویکردها به پیروري انقالب اسالمی یا غلبه نگرش تعالی خواهانه 55

 اسالمی انجامید؟

 الف) ترقی خواهی از جنس غرب گرایی- باستان گرایی- تعالی خواهی اسالمی
  گرایش به غرب–ب) قانون گرایی- نفی استبداد 

 ج) شبه ترقی خواهی از جنس غرب گرایی- با ستان گرایی- تعالی خواهی اسالمی
 د) خصومت شدید علیه فرهنگ اسالمی- نهادهاي دینی- استبداد دستگاه حاکمه

- از کدام دوره در تاریخ معاصر به عنوان دوره خصومت شدید علیه فرهنگ اسالمی یاد 56

 می شود؟

 الف) پهلوي اول  ب) دوره قاجار  ج) پهلوي دوم     د) صفویه 

- حوزه علمیه قم را چه کسی تاسیس کرد؟57  

 الف) امام خمینی       ب) ایت ا....بروجردي  ج) عبدالکریم حایري یزدي        د) ایت ا.... طالقانی 

- عمده ترین نتیجه تاسیس حوزه علمیه قم می باشد؟58  

الف) تاثیر بر افکار جامعه ایران                  ب) انتقال مرکزیت مرجعیت شیعه از حوزه علمیه نجف 
 به قم

ج) مبارزه با افکار کمونیستی                   د) پی ریزي حرکت فرهنگی حوزوي و اصیل شیعی در 
 برابر امواج غرب گرایی 

 7 



- ایت اهللا حایري در پی ریزي حرکت فرهنگی حوزوي شیعی در برابر امواج غرب گرایی 59

 کدام بعد توجه کرد؟

 الف) بعد استبداد و استعمار     ب) الیتیسم  ج) سکوالریسم   د) ناسیونالیسم

- قیام مسجدگوهرشاد در چه سالی و در زمان حکومت چه کسی اتفاق افتاد؟60  

1304  د) رضاشاه- 1314 ج) رضاشاه- 1285   ب) مظفرالدین شاه- 1332الف) محمدرضا شاه-  

- قیام مسجد گوهرشاد در اعتراض به چه مساله اي بود؟61  

الف) اعتراض به ترویج کاله پهلوي   ب) مساله کشف حجاب ج) انتخابات مجلس سیزدهم             
 د) زندانی شدن ایت ا.... حسین قمی

- حکومت رضاخان چندسال طول کشید؟62  

سال10سال    د) 14سال   ج) 16 سال   ب) 20الف)   

- کتاب کشف االسرار از چه کسی است؟63  

 الف) مرتضی مطهري   ب) ایت ا... نایینی   ج) امام خمینی  د) احمدکسروي

 کدامیک از ارکان زیر به فعالیت جنبش بیداري گري 1330-1320- در دهه هاي 64 

 اسالمی افزوده شد؟

 الف) مطبوعات دینی- افزایش دانش اموختگان حوزه هاي علمیه
 ب) جنبش دانشجویی- جریانات سیاسی متنوع

 ج) مطبوعات دینی- تحول حوزه علمیه قم
 د) مطبوعات دینی- جنبش دانشجویی

- یکی از بارزترین صحنه هاي پیروزي جنبش بیداري اسالمی در کدام مساله نمودار 65

 شد؟

                1332مرداد 28الف) جنبش تنباکو     ب) جنبش ملی شدن صنعت نفت ج) کودتاي 
1342خرداد 15د) قیام   

  با فتواي چه کسی صورت گرفت؟1331 تیر 30- قیام 66

 الف) امام خمینی  ب) ایت ا.... بروجردي  ج) ایت ا....کاشانی  د) ایت ا.....طالقانی

- در موج جدید احیاي تفکر دینی کدام روحانی می کوشید سیاست را به محور 67

 مرجعیت برگرداند؟

 الف) امام خمینی  ب) ایت ا....بروجردي  ج) مرتضی مطهري   د) ایت ا... کاشانی 

- کدام مساله در دیدگاه امام خمینی فرایند تکامل الگوي تعالی را رونق بخشید؟68  

الف) ضرورت تشکیل حکومت اسالمی  ب) نفی صریح نظام سلطنت    ج) والیت فقیه                  
     د) لغو الیحه انجمنهاي ایالتی و والیتی
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- کتاب غرب زدگی از کدام مولف می باشد؟69  

 الف) علی شریعتی    ب) جالل ال احمد ج) علی اکبر والیتی     د) امام خمینی 

 خرداد 15- کدام نویسنده مطرح زیر توجه نداشتن روشنفکران به ابعاد و علل قیام 70 

  را مورد انتقاد قرار می دهد؟1342

 الف) دکتر شریعتی   ب) جالل ال احمد ج) علی فردید   د) محمدشادمان

- از نظر جالل ال احمد چه مساله اي ایدئولوژي مناسبی براي بسیج سیاسی است؟71  

الف) وجود روحانیون و روشنفکران                   ب) فعالیتهاي فکري روشنفکران   ج) مذهب 
 شیعه  د) تحرك اسالمی در دانشگاه

- کدام نویسنده طرح گفتمان بازگشت به خویشتن را مطرح کرد؟72  

 الف) ال احمد     ب) شریعتی  ج) شادمان   د) فردید

- بیداري اسالمی و روند تکاملی تعالی از چه سالی و با طرح کدام نظریه وارد مرحله 73

 تازه اي شد؟

-نظریه ایدئولوژي اسالمی            1348-نظریه حکومت اسالمی                      ب) 1348الف) 
- فضاي مساعد جنبش 1356- نظریه حکومت اسالمی                                  د) 1349 ج) 

 بیداري اسالمی

-  حزب توده در چه سالی منفعل و منزوي گردید؟74  

1346        د) 1357            ج) 1332       ب)1342الف)   

- کدام عامل در عدم تحقق اهداف حزب توده در جذب نیرو نقش داشته است؟75  

 الف) فراگیر شدن گفتمان اسالم گرایی  ب) به کارگیري اصطالحات خاص اسالمی
 ج) پیروزي انقالب اسالمی                د) همه موارد

؟نکرد- کدام سازمان در جریان پیروزي انقالب اسالمی ایفا 76  

 الف) حزب توده   ب) سازمان مجاهدین خلق ج) چریکهاي فدایی خلق د) جبهه ملی ایران 

- جبهه ملی ایران از اتحاد کدام احزاب تشکیل شده بود؟77  

 الف) مجاهدین خلق- فداییان خلق- نیروي سوم- پان ایرانیسم
  پان ایرانیسم–ب) حزب ایران- مردم ایران- نیروي سوم 

 ج) پان ایرانیسم- حزب ایران- فداییان خلق- نیروي سوم
 د) نیروي سوم- مردم ایران- پان ایرانیسم- مجاهدین خلق 

- هدف تاسیس جبهه ملی ایران چه بود؟78  

الف) ایجاد عملکرد غیرمذهبی  ب) رها کردن ایران از سیطره انگلیس  ج) ملی کردن صنعت نفت    
    د) دفاع از حقوق بشر
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- امام خمینی چه کسی را با پیشنهاد شوراي انقالب به نخست وزیري منصوب کرد؟79  

 الف) مهندس بازرگان  ب) مرتضی مطهري ج) هاشمی رفسنجانی   د) سیدجالل مدنی

=کدامیک از موارد زیر در حیطه تغایر دیدگاه و عملکرد نهضت ازادي با جریان انقالب 80

 محسوب نمی شود؟

الف) علم زدگی   ب) وابستگی به قدرتهاي جهانی ج) نداشتن شم سیاس  د) به کارگیري اقدامات 
 نظامی

- هئیت موتلفه اسالمی ارکان خود را بر چه اساسی تنظیم کرد؟81  

 الف) عضویت جمعی از روحانیون- دین شناسی
 ب) کمیته مرکزي و شوراي روحانی- عضویت جمعی از روحانیون

  راهپیمایی ها و اعتصابات–ج) هئیت هاي مذهبی 
 د) کمیته مرکزي و شوراي روحانی- هئیت هاي مذهبی

- سازمان مجاهدین خلق در چه سالهایی دچار تحول در درون شد؟82  

56-54           د) 56-57     ج) 54-    52     ب) 57-54الف)   
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