بسم اهلل الرحمن الرحیم
سئواالت مسابقه فیلم یتیمخانه ایران
دکتر دلیل عقب ماندگی کشور را چه میداند؟
 )1خودباختگی و غربگرایی

 )2تنبلی دولتیها و سیاسیون

 )3مردم ما کتاب نمیخوانند

 )4مردم رئیس و وکیل الیق انتخاب نمی کنند

از نگاه آخوند یتیمخانه دلیل قحطی و وبا چیست؟
 )1خباثت و دشمنی انگلیس نسبت به ایران
 )2دخالت در امور سیاست و واردکردن دین مردم به مجادالت امور دنیوی
 )3عدم رعایت بهداشت و برنامه ریزی کابینه
 )4دوری مردم از دین و آخرت و پرداختن به امور دنیایی
بار آذوقه طالقان چه شد؟
 )1با وساطت شیخ بین مردم پخش شد
 )2با کمک دکتر به زیرزمین یتیم خانه منتقل شد
 )3با همکاری عبدالستار جهودی توسط انگلیسیها غارت شد.
 )4در بین راه به علت سرما و یخبندان به طالقان پس فرستاده شد.
سردبیر نشریه رعد (برادر ساالرخان) از چه کسانی متنفر بود؟
 )2آخوندهای درباری
 )1شاه و دربار
 )4میرزا کوچک خان و جنگلیها

 )3تزار و روسها

کدام جمله از دکتر نیست؟
 )1انگلیس هیوالی هزار دسته که از آستینش هرچی بخواد آخوند و ریپورتر و رجیستر و صاحب منصب بیرون مییاد.
 )2این یک اصل سیاست است.اگر ملتی پشت سر لیدرشان بایستند ،دنیا به احترام ملت سرخم میکند.
 )3مملکت شده یتیمخانه .اونها علمدار ندارند که اگر داشتند جلو میافتاد که اینقدر خوار و ذلیل نشیم.
 )4تا وقتی این آقایون وسط دارالفنون از وجنات پاریس و لندن تعریف و تمجید میکنند ،عقب خواهیم بود.
هنگام اشغال ایران توسط انگلیس ،از نشریاتی بودند که در باب خدمات انگلیس به مردم ایران مینوشتند.
 )2تمدن و تایمز
 )1صوراسرافیل و کشکول
 )3ندای وطن و پرورش

 )4رعد و شرق

انگلیسها انبار مراغه را به چه بهانهای آتش زدند؟
 )1به دست دشمن نیفتد

 )2خیانت فرماندار مراغه

 )3مبارزه با وبا

 )4بدنام کردن جنگلی ها
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کدام جمله در مورد عبدالستار صحیح نیست؟
 )1سهمش از گندمهای به سرقت رفته  6درصد بود
 )2یهودی تاجر گندم و آرد ساکن تهران بود
 )3جهودی که تظاهر به مسلمانی میکرد
 )4فرزندانش در لندن زندگی میکردند
از تاریخ ورود ژنرال دان سرویل به ایران و قحطی بزرگ تقریبا چند سال میگذرد؟
 150 )2سال
 300 )1سال
 50 )4سال

 100 )3سال

لرد روچیلد برنامهریزی قحطی ایران را به قحطی کدام کشور تشبیه کرد؟
 )2ایرلند
 )1اسکاتلند
 )4عثمانی

 )3هند

در تهران چه کسی مسئول پخش آذوقه و کمک به قحطیزدهها شد؟
 )2سیدمصطفی از طرف ساالرخان
 )1سید ضیاء طباطبایی از طرف شاه
 )4ثقهاالسالم اصفهانی از طرف مدرس

 )3کلنل واید از طرف لرد روچیلد

بعد از اینکه سربازان انگلیسی از یتیمخانۀ ایران خارج شدند؛ چه کسانی وارد شدند؟
 )2عبدالستار یهودی و دارودستهاش
 )1دکتر و بچهها
 )3انقالبیون مشروطه

 )4ساالرخان و یارانش

به گفته راوی چرا قحطی ایران از تاریخ حذف شد؟
 )1چون یک داستان ساختگی بود

 )2چون مسبب آن انگلیسها بودند

 )3چون مورخان تطمیع شدند

 )4چون دربار پهلوی نخواست

کدام یک جزو استنادات دختر ساالرخان در این فیلم نیست؟
 )2خاطرات و دستنوشتههای افسرهای انگلیسی
 )1شنیدهها از پدر و مادر
 )3آلبوم عکس خانوادگی

 )4دیدههای خودش

نویسنده و کارگردان این فیلم کیست؟
 )1اصغر فرهادی

 )2ابراهیم حاتمیکیا

 )3ابوالقاسم طالبی

 )4نادر طالبزاده
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