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سفارت آمریکا چه برنامه هایی را ترتیب داده بود که در ابتدای انقالب، ایران را دچار اغتشاش و بی نظمی  -1

 کند؟

 آشوب ها و فتنه های ضد انقالب در داخل شهرها ب(     حرکتهای جدایی طلبانه در استان های مرزی  الف(

 د( همه موارد                اغتشاشات در ادارات و کارخانه هااعتصابات، تحصن ها،  ج(

 

 جریان های اصلی که در ابتدای انقالب، در ایران عزیز اسالمی، شکل گرفته بود را نام ببرید؟  -2

  جریان آمریکایی ها و جریان امام و انقالبی ها    الف(

 ب( جریان لیبرال ها و جریان اغتشاشگران داخلی و منافقین

  آمریکایی ها و جریان انقالبی ها و جریان لیبرال ها ج( جریان 

 د( جریان کمونیست ها و جریان غربگرایان و جریان انقالبی ها

 

ی مجاسوسی، چند جلد از اسناد توطئه آمریکا علیه انقالب اسال یدر طول پنج سال بعد از تسخیر النه -3

 ایران، منتشر شد؟

 جلد 50د(                             جلد 20ج(                        جلد   10ب(               جلد   5الف( 

 



 طرح چه موضوعاتی بیانگر جلوه هایی از برتری طلبی جهان غرب محسوب می شود؟ -4

 ب( دهکده جهانی ، عصر قدرت غرب        الف( پایان تاریخ ، عصر تک قطبی  

 ردد( همه موا           ج( آخرالزمان ، جنگ تمدن ها   

 

 چرا امام خمینی )ره( ، آمریکا را شیطان بزرگ نامیده است؟ -5

 الف( حمایت از دولت های استبدادی ، تجاوز به کشورها 

 ب(حمایت مادی و معنوی از رژیم صهیونیستی ، حمایت از اهانت علیه مقدسات اسالمی

 ج( هردو

 حمایت از فراماسون ها و مخالفت با کشورهای اسالمید(

 

 ما هرگز به صورت مستقیم ، مورد استعمار قرار نگرفت؟ چرا کشورعزیز -6

 الف( وجود دولت های قدرتمند با روحیه نظامی گری باال

 ب(نقش فرهنگ دینی ضد استعماری و موقعیت ژئوپولوتیک ایران

 ج(هوشیاری علما و بیداری مردم

 د( همه موارد

 

تی نسبت به مردم ایران وارد کشور آمریکایی ها در دوره حضور نامحسوس خود در ایران با چه شناخ -7

 شدند؟

 الف( مردم ایران، مردمی متدین و با فرهنگ هستند

 استعماری روس و انگللیس، این دو کشور،چهره منفی در بین مردم ایران دارند ب( به خاطر نفوذ

 د( هیچ کدام                   ج( مردم ایران با سابقه طوالنی تمدنی ، هیچ قرابتی با استعمار ندارند



 

 اشاره کنید؟ )سند بردگی ملت ایران(قانون کاپیتاالسیونبه تاریخچه  -8

، قرار شد یک کنسولگری داشته باشند و از اتباع 1273الف(در عهدنامه دوستی و بازرگانی ایران و آمریکا در سال 

 آمریکا در ایران حمایت شود

بسیاری به آمریکا را داد که از آن جمله ب( محمدرضا شاه در جریان حمایت آمریکا در دوران حکومتش، امتیازات 

 طرح کاپیتاالسیون است

میالدی، وینستون نماینده دولت آمریکا در ایران ، خواستار حمایت مطلقه از اتباع آمرکایی در  1882ج( در سال 

 ایران شد

 د( ب و ج

 

از مستضعفین اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی در مقابله با سلطه پذیری و سلطه جویی  و حمایت ا -9

 را به شماره نام ببرید؟

    131و  130ب( اصل                        117و  115الف( اصل 

 72و 71د( اصل                           154و  152ج( اصل 

 

 چرا دشمنی آمریکا با ایران پایان ناپذیر است؟  -10

 مخاطره انداختن منافع ابرقدرتهاالف( اسالمی بودن نظام ، زیر سئوال بردن نظام استکباری و به 

جمهوری اسالمی و حرکت در مسیر  انقالب اسالمی کانون بیداری و الگوی سایر ملتها و استقالل طلبیب( 

 پیشرفت

 ج( دشمنی با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین

 د( هر سه مورد

 



 داشتن انرژی هسته ای ایران را نان ببرید؟ اتهامات اصلی ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی در -11

 الف( تالش ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای و حمله به آمریکا و حمایت از لبنان و سوریه

 ب( تالش ایران برای دستیابی به سالح هسته ای و حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر

 جنگ جهانی و مخالفت با اسرائیلج( ایجاد یک بلوک قدرت در ایران و راه اندازی 

 د( هیچ کدام

 

 سیاست مهار آمریکا مبتنی بر چه اصولی است؟ -12

 ، تحمیل بحران های فرسایشی و منزوی کردن آنکاهش قدرتشالف(محدود کردن کشور، 

 ب(تضعیف مستمر و ایجاد امپراطوری قدرتمند و مسلط بر کشورهای ضعیف

 زی برای فروپاشی و ایجاد حکومت مستعمره جدیدج(تضعیف موقعیت ژئوپولوتیک و مقدمه سا

 د( ب و ج

 

 هدف اصلی آمریکا از اعمال فشار و تحریم ها علیه ایران چیست؟ -13

 الف( فلج کردن اقتصاد کشور

 ب( خارج کردن مردم از صحنه انقالب

 سلب پایگاه اصلی قدرت جمهوری اسالمی ایران و زمینه سازی برای فروپاشیج( 

 د( الف و ب

 

 د را اشاره کنید؟مذاکره با ایران ، دنبال میکن فی که آمریکا در پیاهدا -14

 جاد یأس عمومی در تمام ملت هاای الف(

 شکستن قبح رابطه و مذاکره با آمریکاب( 



 م در برابر استکبار جهانیالشکست اسج( 

 د( هر سه مورد

 

 آتش زدن پرچم آمریکا، بی احترامی به مردم آن کشور نیست؟ -15

 ؛آمریکاست هانزجار از رفتار جنایتکارانزیرا ، بلهالف( 

 ؛ب( بله ، چرا که مردم آمریکا به دولتشان رای دادند

نارضایتی از سیاست های دولت آمریکاست و این پیام را برای مردم آمریکا دارد که چگونه بلکه  ج( خیر،

 ؛ندحقوق انسانی سایر کشورها را نادیده گرفتشان، دولتمردان

 بد( الف و 

 

 

 

 

 پاسخنامه

 

 کدملی:         نام و نام خانوادگی:                                      نام پدر:                      

 تاریخ تولد :                                               شماره تماس:

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                الف

                ب

                ج

                د

 


