
 باسمه تعالی

 سؤاالت مسابقه مقاله خوانی
ن   خرداد 15ویژه قیام خونی 

 چه بود؟ جهان در سده بيستم الميها بر كشورهاي اس آسيب كوبنده ترين و شديدترين .1

  جهاني زرگدو جنگ ب الف(

 1332مرداد  28كودتاي ب( 

 ستيزي اسالمتوطئه ج( 

 د( همه موارد

 امام خميني از  پايه گذاري نهضت اسالمي چه بود؟ اهدف .2

 آن مجري و«سفيد بالانق» امريكايي رفرم سياه و ومن سرشت شكرد برمالالف( 

 «(ص) محمدي ناب الماس»راستين و به گفته خودشان الم پاسداري از اس ب(

 ج( هيچكدام

 د( هردو مورد

بردند و آنجا را به خاك و خون  به مدرسه فيضيه يورش  چه تاريخي  كماندوهاي شاه در.3

 ؟كشيدند تا رعب و وحشت در جامعه روحانيت پديد آورند و به مبارزه پايان دهند

 42سال روز دوم فروردينالف(

 42سال ب( دوازدهم فروردين

 43ج(سيزده آبان 

 43سال ب( دوازدهم فروردين

 

 ند؟ا كدامخرداد15ويژگيهاي قيام  .4

 يت و مرجعيتالدر راه خدا و دفاع از و خيزشالف( 

 ضد استبدادي و ضد استعماريب(

 قيامي همگاني ج

 د(همه موارد

 

 



 رغم به آنان هداشتندكه راه و انديش و برجستگي چه ويژگي 42خرداد15آفرينان  حماسه. 5

خبري،  تبليغاتي استكبار جهاني و امپرياليسم بنگاه و شاه رژيم تبليغاتي گسترده هاي جاروجنجال

 به را الميب اسالب بيافريند و انقالبازنماند و توانست انق بست نرسيد، از حركت و پيشرفت به بن

 ؟برساند پيروزي

 سيره عاشوراييالف( 

 ب(واليتمداري

 بصيرت و آگاهيج( 

 د( همه موارد

 چه بود؟ المينخستين هنر امام در آغاز نهضت اس. 6

 عاشورا مكتب احيايالف( 

 افزاييب( بصيرت 

 ج( ترويج فرهنگ مقاومت

 د( همه موارد

و براي آغاز نهضت با علما و  41مهرماه 16كه در روز  سياسينخستين نشست  . پيشنهاد امام در 7

  چه بود؟ مراجع قم داشت

 تا بگيرد قرار عموم دسترس در و وده و دولت و دربار چاپ ششا به علما آميز اعتراض هاي تلگرام و اه الف. نامه

شود، در متن حوادث و رويدادهايي  چاپ و پخش مي اعالميههايي كه به صورت  و تلگرام ها نامه مطالعه با مردم

  .كه در كشور جريان دارد قرار بگيرند

 ، وعاظ و خطبا را فرا خوانند و سفارش اكيد كنند كه در سنگر منابر، عموم ملت را به نقشهالميب. گويندگان اس

  .ع سازندالايران، آگاه و با اط اسالم واستقالل م شاه ضد هاي رژي ها و نيرنگ

ج: از علما و مراجع خواستند كه شخصاً با مردم سخن بگويند تا آن روز سابقه نداشت كه يك مرجع تقليد در 

 جمع مردم سخنراني كند. 

 د( همه موارد

 

 

 ؟دست به اقداماتي زد م حكومت نظاميالخرداد، با اع15رژيم شاه در پي قيام  .8

 هاي نظامي فرمايشي راه انداختن دادگاه الف(

 اعدام جوانمردان ب(



 ها از فرزندان ملت سلب امنيت و آزادي و حاكم كردن خفقان و وحشت و انباشتن زندانج(  

 د( همه موارد

 ند؟ا كدام خرداد15دستاوردهاي قيام مهم ترين . 9

 آشكار شدن ماهيت شاهالف(

 »سفيد شاه انقالب»رين كندي و شكست دكتب(

 فروپاشي ديوار سياه رضاخاني ج(

 د( همه موارد

 چه قشري از جامعه  ودر چه تاريخي بود؟ نخستين تظاهرات به حمايت از امام از سوي. 10

 42 ماه تارديبهش 12روز  -دانشجويان  الف(

 42ماه تارديبهش 12روز  - روحانيون ب(

 42خرداد 14در روز  ج( كارگران

 د( همه موارد

 د ج ب الف پاسخ سؤال
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 باتشکر
 )سالم اهلل عليها( معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی حضرت آمنه

  1401خرداد
 


