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*** دين و زندگي ***

 .1از ديدگاه رسول گرامی اسالم(صلی اهلل عليه و آله) باهوشترين .......کسانی هستند که فراوان به ياد مرگاند و.....
 )1مؤمنان  -بدون گریز از مرگ آن را مالقات ميکنند

 )2مؤمنان  -بهتر از دیگران خود را براي آن آماده ميکنند

 )3مسلمانان  -بدون گریز از مرگ آن را مالقات ميکنند

 )4مسلمان  -بهتر از دیگران خود را براي آن آماده ميکنند

 .2کدام ميل درونی است که برخی افراد را به بیتوجهی و غفلت از مرگ و يا ترس و اضطراب از آن میکشاند؟
 )1ميل به جاودانگي

 )2بينهایت طلبي

 )4گرایش به کمال

 )3خداگرایي فطري

 .3اولين پيامد نگرش الهيون درباره مرگ کدام است؟
 )1آسانتر شدن دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا  )2نهراسيدن از مرگ و آمادگي براي فداکاري در راه خدا
 )3ایجاد شور و نشاط و انگيزه زهد و پارسایي در زندگي
 )4بيرون آمدن زندگي از بنبست و باز شدن پنجره اميد و روشنایي به روي انسان
 .4کدام آيه ،بيانگر ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است؟
 )2أفَحسِبْتُم أنَّما خَلَقناکم عَبَثاً و إنَّکُم إلَينا التُرجِعون

 )1ولِتُجزي کلُ نفسٍ بِما کَسَبَت و هم الیُظلمون
 )3اهللُ ال إلهَ إالّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّکُم إلي یَومِ القيامةِ الرَیْبَ فيه

 )4أمْ نَجعَلِ الّذینَ أمَنوا و عَمِلوا الصّالحاتِ کَالمُفسدین فِي األرضِ

 .5پايان دوران زندگی انسانها در اين جهان با برپايی کدام واقعه همراه است و اين واقعه در چند مرحله صورت میگيرد؟
 )2قيامت  -دو مرحله

 )1نفخ صور  -دو مرحله

 )4قيامت  -سه مرحله

 )3نفخ صور  -هفت مرحله

 .6به استناد روايات اسالمی ،اعمال  ......معيار و ميزانی برای سنجش اعمال سايرين محسوب میشود زيرا ........
 )1پيامبران و صالحان – اعمالشان عين حق و حقيقت است
 )2پيامبران و امامان – بر ظاهر و باطن اعمال انسانها نظارت دارند
 )3پيامبران و امامان – اعمالشان عين حق و حقيقت است
 )4پيامبران و صالحان – بر ظاهر و باطن اعمال انسانها نظارت دارند
 .7مطابق روايات ،کدام گزينه درباره نامه عمل انسان صحيح نيست؟
 )1گزارش دقيق و کامل از اعمال انسان است که توسط مالئکه مکتوب شده است
 )2به گونهاي است که خود عمل و حقيقت آن را در بر دارد
 )3همه اعمال انسان در قيامت حاضر ميشوند و انسان عين عمل خود را ميبيند
 )4یک واقعيت معنوي است که در برگيرنده مجموعه اعمال یا حقيقت اعمال است
 .8در پاسخ به اين سؤال که «با وجود حاکم بودن خدا در دادگاه قيامت ،چه نيازی بهه شههادت شهاهدان وجهود
دارد؟» بايد گفت..........
 )1جدا کردن بدکاران از نيکوکاران و تحقق عاليترین محکمه
 )3اثبات واقعيتها براي قاضي دادگاه

 )2مشخص شدن بهشتيان و جهنميان

 )4براي خود شخص گناهکار است تا حقيقت وضع خود را ببيند

 .9بر اساس روايات ،درجات بهشت مناسب با چيست و باالترين درجه آن کدام است؟
 )1رحمت الهي – رضوان

 )2اعمال بهشتيان – رضوان

 )3اعمال بهشتيان – فردوس
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 .10بهترين وجه چارهجويی بندگان در کارها ،چگونه حاصل میشود؟
 )1توکل حقيقي همراه با اخالص

 )2تالش واقعي همراه با صبر

 )3توکل حقيقي همراه با معرفت

 )4تالش واقعي همراه با فروتني

 .11در تفکر اسالمی ،دينداری با چه چيزی آغاز میشود و کدام يك را نيز به دنبال دارد؟
 )1دوستي با خدا – بيزاري از باطل و دشمنان خدا

 )2شناخت و معرفت خدا – مبارزه با زشتيها

 )3دوستي با خدا – مبارزه با زشتيها

 )4شناخت و معرفت خدا – بيزاري از باطل و دشمنان خدا

 .12محارم سببی مردان کدامند؟
 )1زن پسر – خواهر زن – خاله پدر

 )2زن پسر – خواهر زن – نوههاي دختر

 )3مادر زن – خاله مادر – مادربزرگ زن

 )4مادر زن – زن پسر – مادربزرگ زن

 .13زکات چگونه انفاقی است و بر چند چيز تعلق میگيرد؟
 )2واجب – یازده

 )1مستحب – یازده

 )4مستحب – نه

 )3واجب – نه

 .14نشانه وفاداری ما به عهد خويش با خدا چيست؟
 )2امانت داري

 )1احسان و نيکي

 )4نماز

 )3حج

 .15کدام گزينه ،بيانگر اعجاز لفظی قرآن کريم است؟
 )2رسایي در معنا با وجود ایجاز و اختصار

 )1هماهنگي وصف ناپذیر الفاظ قرآن و عدم وجود تعارض و ناسازگاري
 )3توجه به استفاده از الفاظ هماهنگ با فرهنگ مردم حجاز
 )4طراوت و شادابي هر چه بيشتر همراه با پيشرفت فرهنگ و دانش بشري

 .16وحدت دين الهی در جريان رسالت انبياء ناشی از وحدت در .........انسانها است.
 )1خلقت

 )2فطرت

 )4هدف

 )3هدایت

 .17از ديدگاه روايات ،اسالم بر چند پايه استوار است و مهمترين پايه آن کدام است؟
 )1سه – توحيد

 )3چهار – جهاد

 )2نه  -نماز

 )4پنج – والیت

 .18سخن گفتن قرآن کريم در مورد همه مسائل مهم و حياتی مورد نياز انسان ،بيانگر کدام ويژگی آن است؟
 )1جامعيت

 )2تازگي و شادابي

 )3تأثيرناپذیري از عقاید زمانه

 )4انسجام دروني

 .19نخستين و نيز عالیترين نياز انسان که زمينه ساز تشکيل خانواده است ،کدام است؟
 )1آرامش و انس روحي – رشد و پرورش فرزندان

 )2نياز جنسي – آرامش و انس روحي
 )4نياز جنسي – رشد و معنوي اخالقي

 )3نياز به آرامش روحي – مودّت و مهرباني

 .20طاغوت به چه معنا است و پيروی از طاغوت چه حکمی دارد؟
 )1کساني که والیت امامان(ع) را نميپذیرند – در احکام حکومتي حرام است
 )3فرمانروایاني که فاقد مشروعيت الهي هستند – حرام است

 )2کساني که به احکام الهي عمل نميکنند – جایز نيست
 )4مخالفان دعوت انبياء الهي – جز در احکام اقتصادي حرام است

 .21آيه شريفه « انّما وليکم اهلل و رسوله و الذين آمنوا »...حجتی  ..............بر واليت  ............است
 )1قرآني  -علي(ع)

 )3قرآني – پيامبر

 )2روائي – پيامبر(ص)
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 .22آيه شريفه «ولَنْ يَجْعَلَ اهلل للکافرين علی المؤمنين سهبيال» بيهانگر ضهرورت  ...............در تهممين .............
جامعه است.
 )1والیت معنوي – هدایت

 )3مرجعيت علمي – استقالل

 )2والیت ظاهري – استقالل

 )4ابالغ وحي – کماالت

 .23دعوت به تحدّی قرآن کريم ،اثبات کننده چيست؟
 )2احاطه خداوند بر هستي

 )1الهي بودن قرآن کریم
 )3شخصيت اعجاز آميز رسول خدا(ص)

 )4راه منطقي مبارزه با پيامبر(ص)

 .24مهمترين اشکال حفظ احاديث در حافظه چه بود؟
 )1فقدان منبع تشخيص صحت احادیث

 )2فراهم گردیدن شرایط جعل یا تحریف احادیث

 )3افزایش احتمالي خطا و گاه فراموشي احادیث

 )4فقدان یک منبع هدایت و ورود سليقه شخصي در احکام دین

 .25از ديدگاه ائمه(ع) عامل اساسی بوجود آمدن حکومت جباران بر مردم چيست؟
 )2جهل و ناآگاهي مردم

 )1حبس یا تبعيد امامان(ع)
 )3تفرقه و پراکندگي گروههاي اجتماعي

 )4شيوه نامناسب مبارزه

 .26کدام ويژگی ،بيانگر جايگاه ممتاز معصومين(عليهم السالم) در پيشگاه خداوند است؟
 )1مرجعيت علمي

 )3دریافت و ابالغ وحي

 )2والیت ظاهري

 )4والیت معنوي

 .27رفتار امام حسين(ع) با حکومت معاويه چگونه بود؟
 )1زیر بار بيعت با او نرفت

 )2از او تعهد گرفت براي خود جانشين تعيين نکند

 )3بر عليه او قيام نمود

 )4با انتقادهاي شدید از او ،مردم را آگاه ميکرد

 .28تفاوتهای ميان زن و مرد به چه جهت است؟
 )1توانمندي عاطفي باالي زنان
 )3وظایف مختلف براي نقشهاي خاص

 )2عدم برتري یکي بر دیگري
 )4ویژگيهاي فطري مشترك

 .29دوری از «شرك» و «حسابرسی عادالنه» در  ...............و .........................تبلور میيابد.
)1توحيد – امامت

 )3عدل – معاد

 )2توحيد – معاد

 )4عدل – امامت

 .30از کدام آيه شريفه استنباط میشود ،رسول خدا الگوی رهبری مردم بود؟
 )1لقد کان لکم في رسول اهلل اسوةٌ حسنةٌ

 )2ان الذین امنوا و عملو الصالحات اولئک هم خير البریّة

 )3یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثي و جعلناکم شعوباً و قبائل

 )4یا ایها الرسول بلّغ ما انزل إليک من ربک

*** عــربي ***

 .31كان االستعمار قَدْ سَرِقَ ثرواتِ المسلمين
 )1استعمار ثروتهاي مسلمانان را به سرقت برده بود

 )2استعمار ثروتهاي مسلمانان را به سرقت ميبرد

 )3ثروت هاي مسلمانان توسط استعمار به يغما ميرفت

 )4ثروتهاي مسلمانان توسط استعمار چپاول شد
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 .32اِنْ تَسْتَهْدِ بالقرآن يَهْدِك القرآن
 )1از قرآن طلب هدايت كن اگر ميخواهي توفيق هدايت نصيبت گردد

 )2اگر از قرآن طلب هدايت كني قرآن هدايتت ميكند

 )3اگر از قرآن طلب هدايت ميكردي قرآن هدايتت ميكرد  )4قرآن هادي و راهنماي تو خواهد بود اگر خواهان هدايت باشي

.33سَيَكمِلُ زَميلي دروسه هذا الشهر
 )1در اين ماه دوستم درسهايش كامل ميشود

 )2درسهاي همكالسيم در اين ماه پايان خواهد يافت

 )3دوستم درسهايش را به اتمام ميرساند

 )4همكالسيام در اين ماه درسهايش را كامل خواهد كرد

 .34الصيامُ واجبٌ علي الجميع
 )1بر همه ما روزه واجب است

 )2برجميع ما روزه گرفتن الزم است

 )3روزه بر همه واجب است

 )4روزهداري بر جميع ما واجب ميباشد

 .35الكَسالن لَنْ يَنجَح في حياتِهِ
 )1سست عنصر هرگز در حيات خويش به رستگاري دست نمييابد

 )2انسان سست در حيات خود پيروز نخواهد شد

 )3انسان تنبل در زندگي موفق نشده است

 )4تنبل در زندگي خويش موفق نخواهد شد

 .36لِلْمُسلمين اَعيادٌ كبيرةٌ في كُلِّ عام
 )1عيد بزرگ مسلمانان ،همه ساله وجود دارد

 )2در هر سال ،مسلمانان عيدهاي بزرگي دارند

 )3در هر سال ،براي مسلمانان عيد بزرگي وجود دارد

 )4مسلمانان ،در همه سالها اعياد بزرگي دارند

 .37قَدْ اَلزَمَ االسالم المسلمين دائماً بالتفكر و التَعلُّمْ
 )2مسلمانان دائماً توسط اسالم ،به تفكر و آموزش ملزم شدهاند

 )1اسالم همواره مسلمانان را به تفكر و تعلم ملزم نموده است

 )3اسالم هميشه مسلمانان را به فكر كردن و يادگيري پايبند ميسازد
 )4همواره اسالم مسلمانان را به حركت به سوي انديشه و علم ملزم كرده است

 .38در عبارت «حبُّ اَهلِ البيتِ عالمةُ حُبِّ اهلل» چند اسم معرفه به مضاف وجود دارد؟
 )1اِثنان

 )2ثالث

 )3أربع

 )4واحدة

 .39عيّن ما اليُناسبُ للفراغ « ...................تالميذُ لِحافِظون علي الصالة»
 )1هوالء

 )2هم

 )3هنّ

 )4اولئك

 .40ما هو الصحيح في التعريب « :من بر تهيه نان تواناترم»
 )1انا قادرٌ في تهيئَةِ الخبز

 )2انا قَدَرتُ عَلي تَهيئَة الخُبزِ

 )3اِنّي اَقْدَرُ في تَهيئةِ الخُبزِ

 )4انا اَقْدَرُ عَلي تهيئةِ الخُبزِ

 .41در عبارت مقابل ،اعراب چند كلمه نادرست است؟ « يُدافِعُ المسلمين عَن هُوِيَّتهم»
 )1سه

 )2يك

 )4چهار

 )3دو
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 .42در كدام آيه شريفه ،عالمت فرعي اعراب به كار نرفته است؟
 )1اَليسَ اهللُ بِاَعلَم بِالشاكرين

 )2رَبّنا اِغفرلنا ذنوبنا و كَفِّر عنّا سيئاتِنا

 )3و لِله غيبُ السمواتِ و االرض

 )4التُبطِلوُا صدقاتِكم بِالمَنِّ و االذي

 .43اسم منقوص:
 )1در حالت رفع اعراب تقديري دارد

 )2فقط در حالت جرّ اعراب تقديري دارد

 )3در حالت نصب اعراب ظاهري دارد

 )4الف و ج صحيح است

 .44در عبارت «ظَهَرَت اَشِعَّةُ القمرِ الفضيةُ» نقش « اَشِعَّةُ» و «القمرِ» و «الفضيةُ» چگونه است؟
 )1فاعل – صفت – مضاف اليه

 )2مضاف – مضاف اليه – صفت

 )3فاعل – مضاف اليه – مضاف اليه

 )4فاعل – مضاف اليه – صفت

 .45كدام عدد به عنوان صفت به كار ميرود؟
 )1سِتَّة

 )3خامِسة

 )2ثالث

 )4تِسعة

 .46كدام گزينه نميتواند دو فعل را در يك جمله مجزوم كند؟
 )2لَمّا

 )1اِنْ

 )4مَنْ

 )3ما

 .............. .47االشياءُ باَضدادِها
 )2تُعرَفُ

 )1يَعرِفُ

 )4تُعْرَفونَ

 )3يُعرَفُونَ

 .48در كدام گزينه ،نايب فاعل وجود ندارد؟
 )2اليُدْرِكُها

 )1سُلِبَتْ قُدرتُنا

 )3غُسِلَتْ عُقُولُهم

 )4يُطرَقُ البابُ

 .49كداميك ،از افعال ناقصه نيست؟
 )2لَيتَ

 )1كانَ

 )4صارَ

 )3لَيْسَ

 .50نقش «تلميذاً» در عبارت «ما كان يَقبَلُ تلميذاً» چيست؟
 )2خبر«كان»

 )1مفعولبه

 )4خبر

 )3مبتدا

 .51ما هو معني «الغُيُوم»
 )1ابرها

 )3ستارگان

 )2سرپرستها

 )4عيبها

 .52اسم النفي جنس .........و غالباً  ..............است.
 )1معرفه ،مبني بر فتح

 )3نكره ،مبني بر فتح

 )2نكره ،مبني بر ضم

 )4معرفه ،مبني بر كسر

 .53گزينه داراي تمييز را مشخص كنيد.
 )1انا و اُمي جَلَسنا آخِرَ القاعةِ

 )2تَعَجَّبتُ كثيراً و ما كََُنتُ استطيعُ اَنْ اُصدِّقَ اَنَّ هذا ابي

 )3الشهداء خيرُ الناس ايماناً و عمالً

 )4ذَهبتُ نحو المنبر و الحُضارُ يُصلون فَيُصفِّقونَ فرحين
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 .54اعراب «خيراً» در «فَمَن يَعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره» چيست؟
 )1مفعول به

 )2تمييز

 )4مفعول مطلق

 )3حال

 .55عَيّن الخطاء« :التَعبدوا اال اهللَ»
 )4غير از خدا را نپرستيد

 )1فقط خدا را عبادت كنيد  )2جز خدا را عبادت نكنيد  )3بي شك جز خدا را نميپرستيد

 .56نقش «المجدّين» را مشخص كنيد« :اليَفُوزُ الناس االّ المجدّين منهم»
 )1المستثني منه

 )3المستثني

 )2فاعل

 )4مفعول به

 .57عين الصحيح في التحليل الصرفي «العَجيب»
 )1مفرد مذكر – مشتق – معرف بال – صحيح االخر

 )2جامد – معرب – ممنوع من الصرف – منقوص

 )3مشتق و اسم مبالغه – معرب – منصرف – مقصور

 )4مفرد مذكر – مشتق صفت مشبهه – مبني – منصرف

 .58عيّن الصحيح في التحليل الصرفي «يُرسِلُ»
 )1فعل مضارع – للغائب – مجرد ثالثي – معرب و مرفوع

 )2مزيد ثالثي من باب افعال – مبني علي الضم – للغائب

 )3فعل ماضٍ – للغائب – مزيد ثالثي من باب افعال – معرب

 )4فعل مضارع – معرب و مرفوع – مزيد ثالثي – للغائب

 .59در عبارت «كل شيءٍ هالكٌ االّ وجهه» نقش كلمه «هالكٌ» چيست؟
 )1خبر

 )2مستثني منه

 )4مبتدا

 )3مستثني

 .60عين المنادي في اآلية الشريفه «يا ايّها الذين آمنوا ال تُحرّموا طيباتِ ما اَحَلَّ اهلل لكم»
 )1ايُّ

 )2الذين

 )4ها

 )3ايُّها

*** ادبيات فارسي ***

 .61باتوجه به مفهوم بيت « چو به دوست عهد بندد زميان پاکبازان /چو علی که می تواند که به سر برد وفا را»
کدام صفت در باب علی(عليهالسالم) صادق است؟
 )1تواناترین

 )2وفادارترین

 )3پاكبازترین

 )4دوستداشتنيترین

« .62بچههای آسمان» کدام يك از انواع ادبی محسوب میشود و نويسنده آن کيست؟
 )1نمایشنامه ،مير باقري

 )3فيلمنامه ،مجيد مجيدي

 )2نمایشنامه ،بيضایي

 . 63در کدام گزينه ،نام يکی از مشهورترين نويسندگان ادب پايدار سياهان آمده است؟
 )1اثل مانين

 )2غسّان کنفاني

 )3پابلو نرودا

 )4هریت بيچراستو

« .64زيتون» نشانه کدام کشور است و نماد چيست؟
 )1لبنان ،نماد سبزي

 )2فلسطين ،نماد سبزي

 )3فلسطين ،نماد صلح
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 .65کدام شاعر جز برای فلسطين شعر نگفته است؟
 )1حميد سبزواري

 )2قسان کنفاني

 )4محمود درویش

 )3اثل مانين

 .66با توجه به معنی ،امالی کدام کلمه درست است؟
 )1سولت :هيبت

 )2ذلت :لغزش

 )4مضموم :نکوهيدن

 )3عنودان :ستيزه کاران

 .67کدام گزينه نمادين نيست؟
 )1کشتگاه در شعر«داروگ»

 )2باغ بي برگي در شعر«باغ من»

 )3نسيم در شعر«سفر به خير»

 )4نخل در شعر «در سایه سار نخل والیت»

 .68مفهوم بيت «همان دستمالی که پولك نشان شد /و پوشيد اسرار چشم ترت را» کدام است؟
 )1همان دستمالي که صورت خود را با آن پوشاندي

 )2همان دستمالي که اشکهاي مرا با آن پاك کردي

 )3دستمالي را که با قطرههاي اشک خيس شده بود پنهان کردي

 )4اشکهایت را با همان دستمال پاك کردي تا گریهات را کسي نبيند

 .69در کدام گزينه ،به آيه «لَعَمْركَ اِنّهم لَفی سکرتهم يَعمهون» اشاره شده است؟
 )2سوگند به روي همچو ماهت

 )1افالك حریم بارگاهت

 )3شب طرّهي پرچم سياهت  )4مه طاسک گردنِ سمندت
 .70اسفنديار در بيت «بترس از جهاندار يزدان پاك /خرد را مکن با دل اندر مغاك» به کدام موضوع ،توصيهو
دعوت نشده است؟
 )1خوف از خالق

 )2تعقل و تأمل

 )3توجه به عواطف و احساسات انساني  )4بياعتنایي به مرگ

 .71کدام اثر ،از تمليفات جالل آل احمد نيست؟
 )1زن زیادي

 )2نون و القلم

 )4قمار باز

 )3غرب زدگي

 .72در متن «بانگ هزاحز و قريو برخاست .امير برخواست و هنر آن بود که کشتیهای ديگر بدو نزديك بودند».
چند غلط اماليی است؟
 )1یک

 )2سه

 )4چهار

 )3دو

« .73دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند» «م» چه نقشی دارد؟
 )1مفعول

 )2مضاف اليه

 )4نهاد

 )3متمم

 .74در عبارت «اين ندا گوش جان ها را نوازش میداد و نگاهها آرام و پر اميد به ههم گهره میخهورد و گلههای
شادی و اميد به باغ خاطر کاروانيان میشکفت» همه آرايههای ادبی زير به جز ..........وجود دارد.
 )1مراعات نظير

 )2تضاد

 )4استعاره

 )3تشبيه

 .75با توجه به مفاهيم مصراعهای « :شب دو صف از ياکريم /بال به بال نسيم /از لب ديوار دلت /پرکشيد» مقصود
شاعر از «لب ديوار دل»کدام عضو است؟
 )1قلب

 )2دهان

 )4چشم

 )3چهره

« .76خسوفهای کژخيم شکوهش را به ستيز برمیخيزند» يعنی:
 )1پژمردگي با زیبایي چهره ،ناسازگار است

 )2حوادث ناگوار ،شکوه جواني را تهدید ميکنند

 )3زیبایي ماه به هنگام ماه گرفتگي کم ميشود

 )4خورشيد گرفتگي ،دنيا را تهدید ميکند

8

سؤاالت آزمون ورودي حوزة علميه خراسان سال تحصيلي 97 – 98

«مقطع ديپلم»

«تاريخ معاصر»

« .77کاريز خوش دارد خيال کند /که رودها /تنها برای اين هستند /که به او آب برسانند» چه مفهومی را القا میکند؟
 )1خودخواهي و پرتوقعي

 )4کرم و بخشش

 )2طراوت و تازگي  )3بخل و تنگ چشمي

 .78کدام گزينه ،شاعر و عارف بزرگ قرن ششم است؟
 )1مولوي

 )3جامي

 )2عطار

 )4فخرالدین اسعد گرگاني

 .79در بيت «مردی تذرو کشته را پرواز داده /اسالم را در خامشی پرواز داده»« ،تذرو» استعاره از چيست؟
 )1اسالم

 )3دشمن

 )2پرنده زیبا

 )4ایران

 .80با توجه به بيت زير« ،آفتاب پنهانی» و «جغرافيای عرفانی» به ترتيب به چه معنا آمدهاند؟
«طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
 )1امام زمان (عج) ـ مدینه

ز سمت مشرق جغرافيای عرفانی»

 )2آفتاب عدالت ـ مکه

 )3امام زمان(عج) ـ مکه

 )4ظهور عدالت ـ دریاي عشق

*** تاريخ معاصر ***

 . 81رهبری مخالفان واگذاری امتياز رويتر به يکی از اتباع انگلستان بر عهده چه کسی بود؟
 )3آیت اهلل حاج مالّ علي کني  )4شيخ فضل اهلل نوري
 )2سپهساالر
 )1اميرکبير
 .82چه کسی نقش اساسی در گرفتن فتوای تنباکو از آيت ا ...ميرزای شيرازی برای لغهو قهرارداد تهالبوت را بهر
عهده داشت؟
 )2آیت اهلل ميرزا حسن آشتياني
 )1شيخ فضل اهلل نوري
 )4آیت اهلل مدرس(ره)
 )3سيد جمال الدین اسد آبادي
 .83مردم ايران در کدام نهضت ،برای اولين بار توانستند در برابر انگلسهتان ايسهتادگی و آن کشهور را وادار بهه
پذيرش خواستههای خود کنند؟
) 4انقالب اسالمي
 )3نهضت ملي شدن نفت
 )2نهضت تحریم تنباکو
 )1نهضت مشروطيت
 .84در دوران قاجار ،چه عواملی زمينه سلطه بيگانگان را بر مملکت ما فراهم کرده بود؟
 )2استبداد دستگاه حاکم و قرضهاي شاهان از کشورهاي بيگانه
 )1ورود اندیشههاي جدید و نارضایتي مردم
 ) 3عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا و ضعف حکومت قاجار  )4ضعف حکومت و طمعورزي و فساد مالي درباریان
 .85اولين جرقه نهضت مشروطه به رهبری چه کسی و در پی کدام ماجرا صورت گرفت؟
 )2آیت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني  -ماجراي فلک شدن بازرگانان
 )1آیت اهلل سيدمحمد طباطبائي  -ماجراي نوز بلژیکي
 )4آیت اهلل سيدعبداهلل بهبهاني  -ماجراي نوز بلژیکي
 )3شيخ فضل اهلل نوري  -مهاجرت کبري
 . 86کدام پادشاه خودکامه قاجار به مدت پنجاه سال ايران را با روش استبدادی اداره میکرد؟
 )4محمدعلي شاه
 )3ناصرالدین شاه
 )2آقا محمدخان
 )1فتحعلي شاه
 . 87کدام پادشاه قاجار ،اداره کشور را به صدراعظمی مستبد ،به نام عين الدوله سپرد؟
 )4ناصرالدین شاه
 )3احمد شاه
 )2محمد شاه
 )1مظفرالدین شاه
 . 88مردم و روحانيون در اعتراض به اذيت و آزار بازرگانان ،به پيشنهاد چه کسی در صحن حضرت عبهدالعظيم حسهنی
تحصن کردند؟
 )3آیت اهلل بهبهاني  )4عالمه نایيني
 )2آیت اهلل سيدمحمد طباطبائي
 )1ميرزا مصطفي آشتياني
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 .89پس از تالش عالمان بزرگ دينی و کوشش فرهيختگان جامعه و مجاهدت مهردم ،فرمهان تشهکيل مجلهس
شورای ملی توسط کدام پادشاه قاجار صادر شد؟
 )4محمد شاه
 )3مظفرالدین شاه
 )2محمدعلي شاه
 )1احمد شاه
 . 90چه عاملی باعث شد روسيه و انگلستان اختالف خود را کنار بگذارند و به موجب قرارداد  1907ايران را به دو
منطقه زيرنفوذ خود تقسيم کنند؟
 )2پيروزي انقالب مشروطيت در ایران
 )1شروع جنگ جهاني اول
 )4در خطر قرار گرفتن مستعمرههاي آنان توسط استعمارگر جدیدي به نام آلمان
 )3ضعف دولت قاجار
 .91چرا محمدعلی شاه ،رياست دولت را به ميرزاعلی اصغر خان امينالسلطان سپرد؟
 )2حاکم ساختن دوباره نظام استبدادي
 )1به منظور سروسامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي
 )4جذب حمایت انگلستان به کمک وي
 )3تشکيل قواي متشکل نظامي
 .92در دوره سلطنت کدام پادشاه قاجار ،مجدداً استبدادی موسوم به استبداد صغير حاکم شد؟
 )4محمد شاه
 )3فتحعلي شاه
 )2احمد شاه
 )1محمدعلي شاه
 .93پيدايش انحراف در نهضت مشروطيت چه نتيجهای را به دنبال داشت؟
 )2به وجود آمدن استبداد صغير
 )1تقسيم ایران به دو منطقه تحت نفوذ روس و انگليس
 )4تداوم عقب ماندگي کشور
 )3ظهور دیکتاتوري رضاخان و سلسله وابسته پهلوي
 .94پس از جنگ جهانی اول ،انگلستان برای سرکوب جنبشهای ضد استعماری مردم ايران و کم کردن مخهار
نظامی خود و غارت نفت ايران چه اقدامی را به عمل آورد؟
 )2انحالل پليس جنوب
 )1سرکوب مستقيم جنبشهاي انقالبي
 )4ایجاد یک حکومت مرکزي مقتدر وابسته
 )3انعقاد قرارداد  60ساله نفتي با ایران
 .95رضا شاه چه چيزی را رکن و اساس حکومت خود قرارداد؟
 )4تجدد طلبي
 )3ارتش
 )2مليت گرایي
 )1جدایي دین از سياست
 . 96کدام واقعه باعث شد قوام السلطنه که مخالف ملی شدن نفت بود ،برکنار شود؟
 )2قيام  30تير 1331
 )1کودتاي  28مرداد
 )4مخالفت نمایندگان مجلس با او
 )3انعقاد قرارداد کنسرسيوم نفت
 .97برنامهريزی کودتای  28مرداد  ،1332با هدايت کدام کشورها انجام گرفت؟
 )4آلمان  -آمریکا
 )3انگلستان  -شوروي
 )2آمریکا – شوروي
 )1آمریکا  -انگلستان
 .98کدام اقدام دکتر مصدق ،باعث هموار شدن عمليات کودتای  28مرداد شد؟
 )2ميدان دادن به عوامل حزب توده در ایجاد تشنج
 )1ممنوع کردن تظاهرات
 )4بيتوجهي به کودتاي مقدماتي
 )3انحالل مجلس هفدهم
 .99قيام مردم ايران در  15خرداد  ،1342به دنبال کدام واقعه صورت گرفت؟
 )2تصویبنامه انجمنهاي ایالتي و والیتي
 )1کشتار طالب در مدرسه فيضيه
 )3تصميم شاه بر اجراي رفراندم دیکته شده از طرف آمریکا  )4دستگيري امام خميني و انتقال ایشان به تهران
 .100اولينواکنشی که به دنبال انتشار مقاله توهينآميز در روزنامهاطالعات عليه رژيم پهلوی صورت گرفت ،کدام
واقعه بود؟
 )3قيام مردم اصفهان و شهرضا  )4قيام نوزدهم دي مردم قم در سال 1356
 )1قيام مردم تبریز  )2اعتراض مردم یزد
موفق باشيد.
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