سواالت درس  16طراح سوال ساحل جهانبازی

-1خواسته اصلی واساسی ملت درجریان انقالب اسالمی چه بود؟
»استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی«

-2امام خمینی به دولت موقت چه مأموریتی داد؟
مأموریت داد که ضمن اداره امور کشور ،اقدامات الزم را برای تأسیس نظام سیاسی جدید انجام دهد.

-3چراروز12فروردین روز جمهوری اسالمی نام گذاری شد؟
مردم ایران در روزهای 10و11فروردین 1358برای تعیین سرنوشت سیاسی خود به پای صندوقهای رأی رفتند .در این همه
پرسی2/98 ،درصد مردم به جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند .نتیجه همه پرسی در 12فروردین اعالم گردید و پس از آن ،این
روز به عنوان روز جمهوری اسالمی نامگذاری شد.
-4بالفاصله پس از همه پرسی تعیین نظام سیاسی ،مقدمات  ..........فراهم آمد (.تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی)

-5نظام جمهوری اسالمی چگونه با چه اقداماتی به طور رسمی تأسیس شد؟
پس از تصویب قانون اساسی ،انتخابات اولین دور ٔه ریاست جمهوری (بهمن ) 1358و سپس اولین دوره مجلس شورای
اسالمی(اسفند)1358برگزار شد .پس از انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل مجلس شورای اسالمی ،هیئت دولت نیز تعیین شد و
نظام جمهوری اسالمی به طور رسمی شکل گرفت.

-6نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بیسج مستضعفان باچه هدفی تشکیل شدند؟
با هدف دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی ودفاع از مرز و بوم کشور شکل گرفتند.و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف انقالب
اسالمی داشتند.

-7به چه دالیلی جمهوری اسالمی بارژیم اسرائیل قطع رابطه کرد؟ واز قیام مردم فلسطین حمایت کرد؟
زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومتی انقالبی و مخالف سلطه کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد .نظام
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای شکل گیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست.

8چرا دولت های سلطه گر وزورگویی مانند امریکا به دنبال انحراف ونابودی انقالب اسالمی بودند؟-
زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومتی انقالبی و مخالف سلطه کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد .نظام
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای شکل گیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست.

 - 9نمونه هایی از توطئه ها ومشکالتی را که دولت های سلطه گر درمسیرانقالب قراردادند ،نام ببرید
الف) ایجـــــــــــــاد شـــــــورش وناامنــــــــــی
ب)ترور شخصیت های تأثیرگذار ومردم انقالبی
ج)اقدامــــــــــــات نظــــامی وجنگ تحمیلــــی

-10ایجاد شورش وناامنی با چه هدفی وچگونه صورت می گرفت؟
باهدف:
الف »به راه انداختن جنگ داخلی ،اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند «
ب » ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق خسارت و آتش زدن اموال عمومی و داراییهای مردم «

-11چند نمونه از شخصیت های نظام جمهوری اسالمی که به وسیله گروه های ضدانقالب ترور شدند نام ببرید.
افرادی مانند :شهید مطهری ،شهیدبهشتی ،شهیدان رجایی وباهنر ،رهبرمعظم انقالب و

-12چرا دانشجویان در  13آبان  1358سفارت آمریکا را تسخیر کردند؟ خواسته آن ها چه بود؟
زیرا سفارت آمریکا در ایران به مرکزی برای حمایت از گروههای ضد انقالب تبدیل شده بود .به همین دلیل ،در 13آبان
1358دانشجویان پیرو خط امام آنجا را تسخیر کردند و تعدادی از مأموران دولت آمریکا را به گروگان گرفتند.
خواسته دانشجویان این بود که چنانچه آمریکا شاه را تحویل دهد و متعهد شود که در امور داخلی ایران دخالت نکند ،گروگانها را
آزاد خواهند کرد.

-13امریکا برای رهایی گروگان های خود دست به چه اقدامی زد؟ سرانجام گروگان ها چگونه آزادشدند؟
آمریکا برای رهایی گروگانها ٔ اقدام به حمله نظامی کرد اما هواپیما و بالگردهای آن کشور در صحرای طبس دچار طوفان شن
شدند و نیروهای آمریکایی با تحمل تلفات و خسارت گریختند.
سرانجام با میانجیگری دولت الجزایر ،دانشجویان پس از یک سال و چند ماه گروگانهای آمریکایی را آزاد کردند.

-14جنگ تحمیلی در چه تاریخی وچگونه آغازشد؟
در 31شهریور  1359،صدام ،رئیس حکومت بعثی عراق ،با فرمان حمله به خرمشهر جنگ علیه ایران را آغاز کرد و
بخشهایی از خاک میهن ما را در جنوب غرب ومغرب به اشغال خود درآورد.

-15سرانجان جنگ تحمیلی چه شد؟

جنگ تحمیلی سرانجام پس از هشت سال پایداری ملت و ایثار رزمندگان به پایان رسید .در حالی که صدام به هیچ یک از اهداف
خود نرسید .دو سال بعد از اعالم آتش بس ،آزادگان(رزمندگان دربند) ایرانی از اسارت رژیم بعثی عراق آزاد شدند و در میان
استقبال گرم و با شکوه مردم به میهن اسالمی بازگشتند.

-16امام خمینی درچه تاریخی رحلت کردند؟ عظیم ترین ثمره زندگی ایشان چه بود؟
درشامگاه 13خرداد1368در تهران درگذشت.
عظیم ترین ثمر ٔه زندگی ایشان ،رهبری انقالب بزرگی بود که به قول آیت ه ٰ
ّللا خامنه ای «این انقالب در هیچ کجای جهان بی نام
او شناخته نیست».

-17پس ارتحال امام ،چه کسی وچگونه به رهبری انقالب برگزیده شد؟
یک روز پس از ارتحال امام ،مجلس خبرگان رهبری ،آیت ه ٰ
ّللا خامنه ای را به رهبری انقالب برگزید.

