
 بسمه تعالی

 بهائیت در ایرانپیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابقپنجاه و یکمین سؤاالت نمونه 
 

 

 ؟جنبش هاي سیاسی بر چه اساسی حوادث اجتماعی مختلفی را رقم زده اند )1

 ؟دلیل ایجاد بهائیت چیست )2

 ؟چیست (ره)خویش در کالم امام خمینی عامل عدم دست یابی اجانب غارتگر به آرزوهاي غیر انسانی )3

 ؟آغاز شدبهائی گري در قرن سیزدهم هجري با چه عنوانی در ایران  )4

 ؟نقش اساسی در ایجاد تشکل هاي سیاسی چیست )5

 ؟از چه زمانی در کشور ما سیاست با دین عجین شده است )6

 ؟مخالفین خود را با چه حربه و عنوانی از میان برمی داشت 50و  40محمدرضا شاه در دهه هاي  )7

 ؟شده استاعتقادات مذهبی در جنبش هاي اجتماعی و سیاسی در نظر مؤلف به عنوان چه واقعیتی مطرح  )8

 ؟دیدگاه رابرتسون در مورد جنبش هاي اجتماعی چیست )9

  ؟داندجامع تر می هاي اجتماعیمؤلف در جمع بندي خود کدام تعریف را در مسئله جنبش )10

 ؟هدف تحقیق دکتر زاهدانی درباره بهائیت تحت عنوان چه جنبشی است )11

 ؟دانندهاي اجتماعی را چه میاندیشمندان موتور حرکت جنبش )12

 ؟پردازداي به بررسی جنبش هاي اجتماعی جدید میتورن با مطرح کردن چه مسئله )13

 ؟دهندصاحب کتاب با بررسی فرد و دیگر موتورهاي حرکتی چه نظري ارائه می )14

 ؟کسانی که به ایدئولوژي نظر منفی دارند چیست استنباط )15

 ؟کندهاي اجتماعی نگاه میچه کسی به ایدئولوژي به عنوان یکی از عوامل اصلی جنبش )16

 ؟هر جنبش داراي چند کنشگر است )17

 ؟افتند کدامندکنش هایی که به ترتیب در هر جنبش اجتماعی اتفاق می )18

 ؟ها در جنبش چه نقشی دارندزمینه )19 

 ؟داندهاي اجتماعی را چه چیزي میر در نظامابن خلدون مبناي اقتدا )20

 ) امام خمینی(ره) کدام اقتدار را بعد از تصویب قانون اساسی به دست آوردند؟21

 حکمرانی قاجاریه در ایران از چه نوعی بود؟) 22

 ) جنبش تنباکو نشانگر چه چیزي بود؟23
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 ) چرا بابیگري در ایران موفق به شکستن اقتدار ملی نشد؟24

 ) کتبی که بهائیان در باره بهائیت نگاشته اند عمدتاً در چه زمینه اي است؟25

 دانند؟گران بطور تقریبی علل جنبش بهائی گري را چه می) همه تحلیل26

 داند؟ها را چه میپیدایش این فرقه) یوسف فضایی در کتاب تحقیق در تاریخ شیخیگري و بابی گري منشأ 27

 ) در دوره کدام پادشاه افغانستان از ایران جداشد؟28

 قرارداد التاري با پادر میانی چه کسی منعقد و به علت مخالفت چه کسانی لغو گردید؟ )29

 فروش شغل در زمان کدام شاه قاجار فراگیر شده و رشد یافت؟ )30

 بار جان صدها هزار نفر را گرفت؟ 65به تعداد  1310تا  1236ل بین سالهاي وام) کدام ع31

 کند؟) فشاهی از چه قرنی قدرت روز افزون روحانیت در ایران را مطرح می32

 بعد از صفویه با روحانیون به نقل از فشاهی چگونه بود؟) رابطه نادر شاه 33

 ) عامل قدرت روحانیت در دوره قاجار چه بود؟34

 رده ترین سازمان در دوره مورد بحث کدام است؟به عقیده مؤلف گست) 35

 ) محدوده نفوذ علما در دوره قاجاریه در چه جاهایی بیشتر است؟36

 ) در زمان کدام شاه قاجار رابطه دولت و ملت از پادشاهان دیگر بهتر بود؟37

 ) فتحعلی شاه قاجار به کدام یک از علما ارادت خاص و تمام داشت؟38

 ه به شیخ احمد احسائی تا چه زمانی ادامه داشت؟) ابراز ارادت شا39

 ) جنبش شیخیه براي مطرح نمودن خود از چه موقعیتی استفاده نمود؟40

 شد؟) در دوره محمد شاه بیشتر به مقبره چه کسانی توجه می41

 ) فاصله بین علماي اصولی و شاه در چه زمانی زیاد شد؟42

 ) کدام واقعه ملت را بصورت یکپارچه در مقابل دولت قرار داد؟43

 هاي مختلف بهائیت شکل گرفت؟) به اعتقاد مؤلف در چه شرایطی فرقه44

 ) بعد از زمان شاه چه کسی در افغانستان امیر شد؟45

 ) معاهده فین کن اشتاین میان کدام کشورها منعقد شد؟46

 این موقعیت استفاده نمود؟از خلف وعده ناپلئون کدام کشور در ایران از  ) پس47

 جدایی ایران از افغانستان را رقم زد؟ ) کدام عهد نامه48
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 ها ایستادند؟) در هنگام ضعف ایران در مقابل انگلیس چه کسانی در مقابل انگلیسی49

 چه بود؟ 1905) نتیجه قرارداد 50

 عنصر اساسی اتحاد مردم ایران در عهد قاجار چه بود؟) 51

 د؟کردناي زندگی میرهبران اصلی شیخیه عمدتاً در چه دوره) 52

 ) بابیه در زمان کدام شاه قاجار ظهور نمود؟53

 ) کدام یک از اجداد شیخ احمد احسائی از مذهب تسنن به تشیع روي آورد؟54

 شیخ احمد در چند سالگی از خواندن قرآن فارغ شد؟) 55

 ) اساتید شیخ احمد احسائی چه کسانی بودند؟56

 ) شیخ احمد در مالقات با چه کسی به مذهب اخباریان تمایل پیدا کرد؟57

 را جایز نمی دانند؟ ) چه کسانی تفسیر روایات58

 ) شهید ثالث به دست چه کسانی کشته شد؟59

 فیر نمود و نتیجه آن چه شد؟را تک) شیخ احمد در کدام کتاب سه خلیفه اول 60

 ) رابطه شیخ احمد با ائمه اثنی عشري چگونه بود؟61

 ) رفتار شیخ احمد احسائی در برابر شاهان قاجار چگونه بود؟62

 در دوران پس از شیخ احمد چه بود؟شیخیه  ) دلیل ادامه حرکت63

 شود؟) بهائیت چگونه از دین اسالم جدا می64

 طه اوج اصول در عهد قاجاریه بود؟) تألیف کدام کتاب نق65

 برخی از اعضاي شیخیه براي اجتناب از بکار گیري عقل چه کردند؟) 66

 ) نقاط افتراق شیخ احمد احسائی با علماي شیعه در باب امام زمان(عج) چیست؟67

 داند؟) شیخ احمد احسائی مکان سکونت امام زمان(عج) را کجا می68

 کرد؟دعوت می نآ) سید کاظم رشتی ضمن اهتمام داشتن به چه موضوعی مردم را به 69

 ) سید رشتی در کتاب خود علت برودت و رطوبت زمین را چه می داند؟70

 است؟) کتاب معروف سید رشتی چیست و در چه موضوعی نگاشته شده 71

 داند؟) سید رشتی علت وجود عدالت به عنوان یکی از اصول دین توسط شیعیان را چه می72

 ) عمده فعالیت جنبش بابیه حول محور چه چیزي است؟73
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 ) چرا علی محمد باب خود را رب اعلی نامید؟74

 کشد؟) علی محمد باب قیامت موسی(ع) را چگونه به تصویر می75

 دهد؟بپرسی چه کسی من یظهره اهللا است چه پاسخ می) امروز از هر بهائی 76

 در بهائیت ازدواج با بیش از یک زن چه حکمی دارد؟) 77

 ) دلیل اصلی حمایت روسیه و انگلیس در ابتدا و سپس اسرائیل و آمریکا از بهائیت چیست؟78

 باشد؟) بر اساس کدام سند سید علی محمد باب آلت دست روسیه می79

 عروس کدام شهید بود؟که بود و قره العین زرین تاج ) 80

 ) علل گرایش زنان به بابیت چیست؟81

 ) چرا بعد از سید رشتی شیخیان هر گروه کسی را به ریاست برداشتند؟82

 شده است؟نخستین ردیه بر ضد علی محمد باب توسط چه کسی بیان ) 83

 کتاب نماز جماعت را حرام کرده است؟ م) باب در کدا84

 از شواهد موجود در آثار باب چه کسی جانشین وي مقرر شد؟ )85

 ) رهبر فرقه بهائیه کیست؟86

 کدام شاه قاجار حکم اعدام حسینعلی نوري را صادر کرد؟) 87

 بودند؟) میرزا حسینعلی نوري نزد کدام یک از فرقه هاي دراویش 88

 ) دعوت انگلستان براي رواج بابیت و بهائیت در هندوستان به چه دلیلی بود؟89

 ) چه کسی جانشین میرزا حسینعلی نوري شد؟90

 داند؟) مؤلف کتاب علت گرایش افراد به بهائی گري را چه می91

 کند؟بیان می ) فشاهی در کتاب واپسین جنبش قرون وسطائی جمعیت ایران را چه تعداد و با چه وضعی92

 ) علت فریفته شدن مردم به رکن رابع در حقیقت چه بود؟93

 علت عقیده آوردن پیروان شیخ احمد احسایی به او چه بود؟) 94

 کدام شب را مبدأ تاریخ خویش می دانند؟بهائیان  )95
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