
 

 

 ( اسالمي انقالب پيروزي از پس دوران در ايران) 16 درس

 كرد؟ چه سياسي نظام تعيين براي خميني امام 1-

 . دده انجام جديد سياسي امنظ تأسيس براي را الزم اقدامات ، كشور امور ي اداره ضمن كه داد مأموريت انقالب موقت دولت به

 كنيد كامل را جمهوري نظام تأسيس روند نمودار 2-

 نظام سياسي تعيين پرسي همه

 اساسي تصويب قانون و تدوين

 جمهوري دوره رياست اولين انتخابات

 اسالمي شوراي دوره مجلس اولين انتخابات

 دولت هيئت تعيين

 رانپاسدا سپاه بنويسيد؟ را آنها تشكيل از هدف و برده نام را گرفتند شكل خميني امام فرمان به كه انقالبي نهادهاي از مورد دو 3

 . گرفتند شكل كشور بوم و مرز و اسالمي انقالب هاي آرمان از دفاع هدف با كه مستضعفانبودند بسيج و اسالمي انقالب

 كردند؟ ازآغ اسالمي نوپاي نظام نابودي و انحراف براي را اي گسترده هاي فعاليت( آمريكا) زورگو گرو سلطه هاي دولت چرا 4-

 به.  برخاست جهان سراسر در بخش آزادي هاي نهضت از حمايت به گيري شكل ابتداي انهم از ايران اسالمي جمهوري نظام
 رزمينس آزادي براي فلسطين ممرد قيام از و كرد قطع( اسرائيل) قدس اشغالگر دولت با را خود روابط اسالمي جمهوري دليل همين

 . نمود پشتيباني خود

  ؟ بود چه ايران اسالمي انقالب نابودي و انحراف يبرا دشمنان هاي دسيسه و ها توطئه از مورد سه 5-

 . نظامي اقدامات – انقالبي مردم هاو شخصيت ترور -امني نا و شورش ايجاد

 دهيد؟ شرح اسالمي انقالب پيروزي نخست هاي سال در ناامني و شورش ايجاد در را داخلي انقالب ضد هاي گروه نقش 6-

 نا دايجا به مرزي مناطق رد ويژه كشوربه از هايي بخش در اسالمي انقالب خارجي شمناند حمايت با داخلي انقالب ضد هاي گروه
 آنها.  دهند رقرا هم مقابل در را نيايرا اقوام ، داخلي جنگ انداختن راه به با داشتند قصد ها گروه اين.  پرداختند اغتشاش و امني
 . كردند اردو فراواني هاي خسارت نيز مردم هاي دارايي و اموال به حتي

 ؟ ببريد نام شدند ترور پيروزي نخست سالهاي در كه انقالبي هايي شخصيت از نفر چهار 7-

 . باهنر جواد محمد دكتر – رجايي محمدعلي – بهشتي دكتر اهلل آيت -مطهري شهيد استاد 

 ؟ كردند تسخير را آمريكا سفارت چرا و تاريخي چه در امام خط پيرو دانشجويان 8-

 بديلت انقالب ضد هاي گروه از تحماي براي مركزي به ايران در آمريكا سفارت ، انقالب پيروزي ابتداي در زيرا – 58 بانآ 13 در 
 . بود شده

  كردند؟ اعالم آمريكايي هاي گروگان آزادي براي را شرطي چه دانشجويان 9-



 

 

 را ها نگروگا ، نكند دخالت اناير داخلي امور در كه شود متعهد و دهد تحويل را شاه آمريكا چنانچه كه كردند اعالم دانشجويان
 . كرد خواهند آزاد

 طبس صحراي در كشور آن بالگردهاي و هواپيما اما كرد نظامي ي حمله به اقدام ؟ كرد چه ها گوگان ر رهايي براي آمريكا 10-
 . گريختند خسارت و تلفات تحمل با امريكايي نيروهاي و شدند شن طوفان دچار

 ؟ شد چه آمريكاي هاي گروگان رانجامس 11-

 . كردند آزاد را يآمريكاي هاي گروگان ماه چند و سال يك از پس دانشجويان ، الجزاير دولت ميانجيگري با سرانجام 

  شد؟ آغاز ايران عليه بر كشور كدام توسط و تاريخي چه در تحميلي جنگ 12-

 . كرد آغاز را ايران عليه جنگ خرمشهر به حمله فرمان با ، عراق بعثي حكومت رئيس ، صدام ، 1359 شهريور 31 در

  بود؟ چه خميني امام باره در اي خامنه اهلل آيت انقالب رهبر معروف ي جمله 13-

 " نيست شده شناخته او نام بي جهان كجاي هيچ در انقالب اين "

 ردينفرو 11 و 10 . رفتند رآي هاي دوقصن پاي به خود سياسي تسرنوش تعيين ي برا............  و............  هاي روز در ايران مردم
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 2/98 . دادند مثبت رأي اسالمي جمهوري به مردم درصد...........  سياسي نظام تعيين براي پرسي همه در

 (مياسال جمهوري) .  شد گذاري نام...............................  روز عنوان به فروردين 12 روز

 (كشور نيازهاي و ورتضر -خميني ماما) .  مدندآ وجود به...................  اساس بر و........................ فرمان به نقالبيا نهادهاي

 ( اي منهخا سيدعلي) .  ندشد مجروح شدت به انقالب ضد تروريستي هاي اقدام اثر بر...........................  اهلل آيت

 8 . رسيد پايان به رزمندگان ايثار و ملت پايداري سال...............  از پس سرانجام تحميلي جنگ

 2.  رسيدند توافق به اسرا تبادل براي عراق و ايران ، بس آتش اعالم از بعد سال.......... 

 1368 خرداد 13.  درگذشت تهران در.................  شامگاه در سرانجام خميني امام

 امنهخ اهلل آيت – رهبري انخبرگ مجلس)  . برگزيد انقالب رهبري به را..............  ،.............  خميني امام ارتحال از پس روز يك

 (اي


