
  .دارد بستگی کشورشان از دفاع در ملت آن اراده و توانایی به ملتی هر حیات ٔادامه: نکته 

  

ما براي  انقالب اسالمی یعنی قیام و اراده ي مردم مسلمان و با ایمان. مفهوم انقالب اسالمی ایران را توضیح دهید  - 1

  .سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراري حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم 

نه  -2استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی  - 1 .کنید را بیان اسالمی انقالب پیروزي شکوهمند دوران از شعار چند - 2

  شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی
 به را الهی مردم پیامبران تمام عوت می کردند و از چه چیزهایی باز می داشتند؟پیامبران الهی مردم را به چه چیزهایی د - 3

 و جهل فساد، و گناه ستم، و از ظلم و کردند می دعوت دانایی و صداقت و دوستی، صلح خواهی، عدالت یکتاپرستی،
خدا،  بزرگ پیامبران سایر همچون نیز )ص( حضرت محمد اسالم پیامبر .داشتند می باز ...و  پرستی و بت شرك نادانی،

  .کرد می دعوت پرستی و بت شرك با مبارزه و یگانه خداي پرستش به را مردم

 از آنها پیروي و اسالم به اعتقاد مردم در ریشه انقالب اسالمی ایران در چه چیزي قرار دارد ؟ ریشه ها و پایه هاي - 4
  .دارد) ع(اطهار  ٔو ائمه )ص( اسالم پیامبر

 آن بیت اهل و پیامبر دوستیچه چیزي می دانند؟  در را خود آخرت و دنیا سعادت ما، میهن مانِای با مردم - ٥
 سرمشق و الگو آنها براي امامان تمامی و )ص( اسالم گرامی رسول گفتار و رفتار جهت به همین و دانند می حضرت
 در توانند نمی و اند آموخته اشوراع قیام و )ع( حسین امام مکتب از را آزادگی و عزت درس ما ملت. است زندگی
  .بمانند ساکت خود دینی اعتقادات به اهانت و عدالتی بی و ستم و ظلم مقابل

گذاشتن زیر پا  -1. را نام ببرید ) شاه( پهلوي فاسد حکومت با ایران مردم و )ره( خمینی امام مبارزة و قیام دالیل - 6

جلوگیري از فعالیت هاي تبلیغی روحانیون و حق طلبان و مصرف مشروبات  ایجاد مراکز فروش و قوانین و احکام اسالم مثل
نبودن  - 6محرومیت اقتصادي بیشتر مردم ایران  - 5دوستی با اسرائیل  - 4وابستگی به بیگانگان  -3دیکتاتوري شاه  - 2

  شرایط مناسب براي تحصیل کودکان و جوانان

 .کشورمان را بیان کنید تاریخ طول در آنها پیروزي و متجاوزان و زورگویان برابر در مردمی هاي چند مورد از قیام - 7
قیام دشتستانی ها و  -4قیام مردم تبریز به رهبري ستارخان و باقرخان  -3انقالب مشروطه  - 2انقالب اسالمی ایران  -1

  قیام سربداران -5تنگستانی ها 
برقراري  -2 دستورات اسالم و برقراري نظام جمهوري اسالمیاجراي  -1. دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران را نام ببرید  - 8

حمایت و کمک هاي همه جانبه از مظلومان  - 5شکوفایی و پیشرفت علمی  -4عمران و آبادانی کشور  -3استقالل و آزادي 
  ملت هابیداري  -6در سراسر جهان 

 ساله هشت جنگ تحمیل کودتا، تالش کرده اند ؟دشمنان قسم خورده کشور ما از چه راه هایی براي نابودي انقالب ما  - 9

5ص   

)ام نهضت عاشوراانقالب اسالمی، تدو(  3درس   



  اقتصادي هاي تحریم و فرهنگی تهاجم ایران، به

ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروي همان رمز پیروزي انقالب یعنی راه حفظ و ادامه ي انقالب اسالمی ما چیست ؟  -10

  .از رهبري است که در پرتو بصیرت و هوشیاري حاصل می شود 

 بر تا کردیم اراده ما و«است؟  وعده اي داده چه خود بندگان به کریم قرآن در قصص، سوره از 5 ٔآیه در خداوند -11

  »کنیم زمین وارثان و گردانیم مردم پیشوایان را آنان و نهاده منت زمین روي مستضعفان

 از پس بود، شده آغاز 1341 سال از که ،) ره(خمینی  امام رهبري به ایران غیور و ایمان با مردم بزرگ قیام: نکته 

  .شد گسترده بسیار سال 15
  .به پیروزي رسید 1357بهمن ماه سال انقالب اسالمی ایران در : نکته

 .درصدي خود به جمهوري اسالمی ایران رسمیت بخشیدند 2/98با رأي قاطع  1358فروردین  12مردم قهرمان ایران در روز : نکته 
 .است فرهنگی تهاجم دشمن روش نتری خطرناك حاضر حال در : نکته 

  .مهم تر از پیروزي آن است  حفظ و دفاع از انقالب اسالمی: نکته 

  
 سیاسی هاي صحنه تمام در مردم انگیزه با حضور اسالمی،چیست؟ انقالب استمرار و پیروزي مهم عوامل از یکی - 1

  جامعه اجتماعی و
  مردم ٔشده سازماندهی و مستمر حضور شود، چه بود؟ دشمنان موفقیت توانست در شرایط توطئه مانع می که عاملی تنها - 2

حضور مستمر و سازمان دهی شده ي مردم موجب ناکامی دشمنان می شود ؛ از . چگونگی تشکیل بسیج را شرح دهید  - 3

  .ارتش بیست میلیونی بسیج را صادر فرمود  دستور تشکیل 1358آذر  5در تاریخ ) ره ( این رو امام خمینی 

در کشور عراق و سوریه  -1 .عراق توضیح دهید و سوریه لبنان، فلسطین، کشورهاي در بسیج الگوي از استفاده درباره - 4

در کشور لبنان نیز نیروهاي مردي تحت عنوان  -2. نیروهاي مردمی با الگو برداري از بسیج به مقابله با نیروهاي داعش برخاستند
  .گروه اي حماس و فتح با الگو برداري از بسیج به مقابله با رژیم اشغالگر قدس پرداختندلبنان و در فلسطین نیز ... حزب ا

در آن زمان که ارتش و سپاه ، . نقش بسیج در دفاع از سرزمین اسالمی ایران در زمان جنگ تحمیلی را بیان کنید  - 5

گ گسترده نداشتند ، نیروهاي بسیجی به کمک تجهیزات مناسب ، نیروي انسانی کافی و آمادگی الزم را براي ورود به یک جن
  .آن ها شتافتند و حماسه آفریدند 

6 - ایمان، اعتقاد، ایثار و فداکاري الح نیروهاي بسیجی در دوران دفاع مقدس چه بود؟س  

 نرم و سخت تهاجم برابر در هوشیاري -ها ارزش از پاسداريکنونی وظیفه ي بسیج چیست ؟  حساس در شرایط - 7

) بسیج ، مدرسه ي عشق(  4درس   

6ص   


