
 چه بود؟  15/8/1341) در تاریخ نخستین اقدام سیاسی آشکار امام (ره .1

   الف: دستور نقض حکومت نظامی

 ب: تحریم رفراندوم فرمایشی شاه 

 براي نخست وزیر دولت وقت به عنوان تصویب الیحه انجمن ایالتی ووالیتی  فج:ارسال تلگرا

 :شروع تدریس کتاب والیت فقیه در نجفد

 
  سبب دستگیري شبانه ایشان توسط ساواك شد؟ 15/3/1342در تاریخ چه اقدامی توسط امام  .2

 ساله  2500الف: سخنرانی در محکومیت جشن هاي 

 ب:سخنرانی تاریخی امام در مدرسه فیضیه در عصر عاشورا 

 : سخنرانی امام درباره طرح کاپیتوالسیون ج

 ست هاي رژیم شاه: ایجاد اجتماعی از علما در اعتراض به سیاد

 
 اه چه محتوایی داشت؟ شبه هویدا نخست وزیر  (ره)نامه سرگشاده امام .3

 خرداد 15الف: اعتراض به کشتار مردم در قیام 

 ب: مخالف با رفراندوم فرمایشی شاه 

 ج:هیچکدام

 د:هشدار نسبت به کارهاي مستبدانه رژیم

 
 ؟ دند؟کدام یک از این علما از اساتید امام(ره) شهر خمین نبو .4

 الف:آیت اهللا سید حسن مدرس

 ب: میرزا محمد افتخار العلما

 ج:حاج میرزا محمدمهدي 

 د: حاج میرزا نجفی

 
 کدام یک از اساتید امام در شهر اراك ، مهم ترین حوزه علمیه قم را تاسیس کرد؟  .5

 الف: آیت اهللا  بافقی

 ب:آیت اهللا سیدمحمد حجت

 ج:آیت اهللا سیدمحمد تقی خانساري

 آیت اهللا شیخ عبدالکریم حائريد: 



 
منتشر با موضوع ضرورت تشکیل حکومت اسالمی  1323کدام یک از کتاب هاي امام خمینی در سال  .6

 ؟شد

 کشف االسرار کتاب الف: 

 ب:آداب نماز

 ج: توضیح المسائل 

 دیثحد: چهل 
 

 بود؟چه در برابر جامعه روحانیت اولین هدف رژیم شاه پس از رحلت آیت اهللا بروجردي  .7

 الف: تبعید علما و روحانیون 

 حوزه علمیه بوجود بیاید  ازه ندهند مرجعیت در ایران خصوصااج ب: 

 ج: مخدوش کردن چهره روحانیت با تهمت و افترا 

 د: همه موارد 

ن براي نمایندگی در انجمن هاي ایالتی و والیتی به چه دلیل آود مسلمان بودن و سوگند به قریحذف ق .8

 بود؟ 

گشوده شدن راه براي بیگانگان بخصوص اعضاي فرقه بهایی که جماعتی جاسوس و وابسته به : الف

 اسرائیل بودند 

 ب: ایجاد فضاي تعامل میان ادیان 

 ج: نمایش آزادي بیان و مذهب در جامعه 

 د: اولویت دادن به دین مسیحیت در رده هاي حکومتی 

 

 علما در برابر انقالب سفید و همه پرسی از مردم چه بود؟  (ره) بهپیشنهاد و اصرار امام  .9

 الف:شرکت در همه پرسی و انداختن آراء منفی به صندوق ها 

 ب: مبارزه مسلحانه 

عدم شرکت علما در همه پرسی و انتشار اطالعیه و درخواست از مردم تا به پاي صندوق هاي راي ج:

 نروند. 

 جان مردم.د:پذیرفتن شرایط براي حفظ آرامش و 



 
در کدام یک از » من اکنون قلب خود را براي سرنیزه هاي مامورین شما حاضر کرده ام« این سخن  .10

 اعالمیه هاي امام ذکر شده است ؟ 

 بخشی از اعالمیه معروف امام خطاب به شاه پس از حمله ماموران شاه به فیضیه قم الف: 

 واك ب: بخشی از سخنرانی امام پس از آزادي از زندان سا

 ج: بخشی از اعالمیه امام ( ره ) از تبعیدگاهشان در فرانسه

 د: جمله معروف و کلیدي امام ( ره ) هنگام بازگشت پیروزمندانه به ایران 

 
  رژیم شاهنشاهی ترکیه را محل مناسبی براي تبعید امام (ره) می دانستند؟چرا  .11

 به خاطر حکومت ضد دینی ترکیه الف: 

 ب:به دلیل کمبود امکانات ارتباطی در این کشور 

 ج: به دلیل وجود روابط سیاسی نامطلوب

 د:همه موارد 

 
 نام دیگر کتاب والیت فقیه چه بود؟ .12

 الف: اسالم در آینه فقه 

 ب: والیت نور 

 حکومت اسالمی  ج:

 د: خورشید در حجاب

 
 

 حسنعلی منصور توسط چه گروهی اعدام شد؟  .13

 فداییان خلقالف: جبهه 

 ب: جامعه روحانیون مبارز

 فداییان اسالم ج: 

 د: هیچکدام 

 

 

 



 ؟به چه شکلی بود 56مبارزه مردم پس از سال  .14

 اه ها و مدارس. اعتصاب ها و تعطیلی بازار و کارخانه ها و ادارات و دانشگالف:

 یمایی هاي خیابانی تظاهرات و راهپ ب:

 ج: مبارزه مسلحانه 

 د: گزینه الف و ب 

 
 کرد ؟ آمریکا براي حفظ سلطنت شاه چه شعاري را مطرح .15

 شاه باید سلطنت کند نه حکومت  الف: 

 ب: دین از سیاست جداست 

 ج: رژیم پهلوي باید براساس قواعد دینی حکومت کنند.

 د:رژیم پهلوي نیاز به مشاوران مذهبی دارد 

 
 ؟ نیستندنخستین شهداي پس از انقالب کدام یک از شهداي زیر از  .16

 آیت اهللا مطهريالف:

 آیت اهللا قاضی طباطبایی  ب:

 حاج مهدي عراقی  ج:

 محمدعلی رجایی:د

 

 

 

 


