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 درآمدي تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران: درس 

  جناب آقاي جباري خامنه: استاد 

نمونه سواالت 
 امتحانی

 مهدي امینی

 دانشگاه آزاد اسالمی سردرود
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  ؟ انقالب از نظر شهید مطهري- 1

  عبارت است از طغیان و عصیانی که مردم علیه نظام حاکم موجود براي ایجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می دهند 

  ؟  مورد را نام ببرید   4از ویژگی هاي انقالب- 2

  گسترش روحیه انقالبی-3  ظهور و گسترش ایدئولوژي هاي جدید جایگزین-2  نارضایتی عمیق از وضع موجود-1

  وجود عنصر خشونت-6      )مردمی بودن(شرکت توده ها-5  هاي بسیج گرارهبري و نهاد  -4

  تغییر ساختار هاي اجتماعی و سیاسی جامعه-7

  ؟پدیده از پدیده ها  و مفاهیم مرتبط با انقالب را نام ببرید  4- 3

  کودتا-3    جنبش یا نهضت-2    رفرم یا اصالح-1

  جنگ هاي داخلی-5  شورش یا طغیان یا اختشاش-4

  ؟اصالح را تعریف کنید رفرم یا- 4

  به تغییرات تدریجی و جزئی که از سوي حاکمان یا زمامداران به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام پذیرد گفته می شود

  چهار مورد از موارد اهمیت نهضت تنباکو را نام ببرید ؟- 5

  در جریان نهضتغیاب روشنفکران  -4نفوذ مرجعیت شیعه  - 3وحدت در حرکت  - 2گستره جغرافیایی -1

  دو پیامد قیام تنباکو را نام ببرید ؟- 6

  نمایانگر قدرت مردم در مقابل حاکمان خودکامه بود-1

  ظهور سیاسی روحانیت به عنوان رهبر جنبش هاي اجتماعی-2

  در دوران استبداد صغیر دو رکن اصلی دفاع از مشروطیت کدام ها بودند  ؟- 7

  مجاهدان تبریزي-2    مراجع نجف-1

  ؟عمده دالیل شکست مشروطیت- 8

  حذف نگرش مشروطه مشروعه-1

  اختالف گسترده در میان رهبران آن-2

 مشکالت داخلی که شامل اقتصادي ، سیاسی و اجتماعی می شد-3
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  ؟ اصل ساختار سیاسی دولت رضا خان را بنویسید 3- 9   

  پشتیبانی گسترده ي دربار-3  بوروکراسی مدرن-2  ارتش -1

  ؟  سه محور اصلی اقدامات فرهنگی رضاشاه را نام ببرید   - 10

  تجددگرائی و مذهب زدائی-3    باستان گرائی-2    ناسیونالیسم -1

  ؟خرداد را بنویسید  15دو پیامد مهم قیام - 11

  .خرداد در واقع نمودار گرایش جدي تر روحانیون به فعالیت هاي سیاسی بود 15قیام -1

  . خرداد انتقال رهبري مبارزه ي سیاسی به روحانیت خاص امام خمینی بود  15قیام  -2

  ؟دو هدف عمده ي انتصاب جمشید آموزگار به جاي هویدا را نام ببرید- 12

  سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي که دچار رکود و تورم بود-1

  ادامه ي سیاست فضاي باز سیاسی-2

  لوژي ناسیونالیسم شاهنشاهی پهلوي را نام ببرید  ؟دو نکته ي بارض در ایدئو- 13

  .تاکیدي که بر سلطنت و شخص شاه به عنوان موجودي مقدس می شد-1

  تحقیر ارزش ها و نهاد هاي مذهبی جامعه-2

  بحران ها و آسیب هاي دوران پهلوي را بنویسید؟- 14

    قلمشکل نبود مطبوعات مست-3    بحران مشارکت سیاسی-2  بحران مشروعیت - 12

  بحران وابستگی بیش از حد به شخص شاه-4

  را نام ببرید   ؟ 40کانون هاي مذهبی مدرن تاسیس شده در دهه - 15

  مسجد قبا-4    مسجد هدایت-3    حسینیه ارشاد-2    کانون توحید-1

  نقش استاد شهید مطهري در انقالب اسالمی  ؟- 16

  .شبهات و دفاع از حقانیت اسالم به رشد اسالم گرائی کمک کرد مطهري با نقد ایدئولوژي شرقی و غربی و پاسخ گوئی به 

با معرفی اسالم به عنوان مکتبی جامع انقالبی و ظلم ستیز به گسترش روح انقالبی و مبارزه ي سیاسی در جامعه ي مذهبی ایران مدد 
  .رساند 
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  ؟ را نام ببرید 40عامل قدرت روحانیون در دهه  3- 17 

  رهبري امام خمینی-3    انسجام و سازماندهی-2    اجتماعینفوذ -1

  ؟  اندیشه هاي سیاسی امام خمینی را نام ببرید   - 18

  نظر به حکومت اسالمی و والیت فقیه-3    نقد مشروطیت-2  نفی سلطنت-1

  ؟مهمترین روش هاي مبارزه سیاسی امام خمینی را بنویسید - 19

  حفظ اتحاد و انسجام-4    پرهیز از مشی مسلحانه-3  کردن مبارزهمذهبی -2  مردمی کردن مبارزه ي سیاسی-1

  ؟حکومت اسالمی و والیت فقیه از دیدگاه امام خمینی را شرح دهید - 20

دین از سیاست جدا نیست ایدئولوژي . والیت دارندو امام در طول جلسات گوناگون کوشید تا اثبات کند فقها و علماي مسلمان حکومت 
  .سیاسی و اجتماعی است   -عبادات است و اسالم واقعی دینی اسالمی فرا تر از 

  ؟  دست آورد انقالب اسالمی را نام ببرید 4- 21

  ترویج فرهنگ استقالل خواهی و استکبار ستیزي-2    ترویج فرهنگ مردم ساالري دینی-1

  فرهنگ سازي درباره وحدت تمدن جهان اسالم-4  بازخیزي اسالم در عرصه هاي حیات اجتماعی-3

  احیاي نقش جنبش هاي آزادي بخش-5

  

 

 


