
 ؟است داده اي وعده چه خود بندگان به کریم قرآن در قصص، سوره از 5 یآیه در خداوند -11

 و گردانیم مردم پیشوایان را آنان و نهاده منت زمین روي برمستضعفان تا کردیم اراده ما و

 .کنیم زمین وارثان

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

 .شد گسترده بسیار سال 15از پس بود، شده آغاز 1341

 .رسید پیروزي به 1357 سال ماه بهمن در ایران اسالمی انقالب :نکته

 به خود رصدي د2/98قاطع رأي با 1358 فروردین 12 روز در ایران قهرمان مردم : نکته

 بخشیدند رسمیت ایران اسالمی جمهوري

 .است فرهنگی تهاجم دشمن روش ترین خطرناك حاضر حال در : نکته

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

 

                    عشق ي مدرسه ، بسیج 4درس                                         

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

 جامعه اجتماعی و سیاسی هاي صحنه تمام

 حضور بود؟ چه شود، دشمنان موفقیت مانع توطئه شرایط در توانست می که عاملی تنها-2

 مردم یشده سازماندهی و مستمر

   دستور 1358 آذر 5 تاریخ در ( ره )خمینی امام  . دهید شرح ا ر بسیج تشکیل چگونگی -3

 دهی سازمان و مستمر حضورازاین رو فرمود صادر را بسیج میلیونی بیست ارتش تشکیل

 .شود می دشمنان ناکامی موجب مردم ي شده

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

 با مقابله به بسیج از برداري الگو با مردمی نیروهاي سوریه و عراق کشور در --1دهید

 عنوان تحت مردي نیروهاي نیز لبنان کشور در -2 .برخاستند داعش نیروهاي

 مقابله به بسیج از برداري الگو با فتح و حماسگروه ها ي  نیز فلسطین در و لبنان ...ا حزب

 .پرداختند قدس اشغالگر رژیم با



 در . کنید بیان را تحمیلی جنگ زمان در ایران اسالمی سرزمین از دفاع در بسیج نقش-5

 براي را الزم آمادگی و کافی انسانی نیروي ، مناسب تجهیزات ، سپاه و ارتش که زمان آن

 حماسه و شتافتند ها آن کمک به بسیجی نیروهاي ، نداشتند گسترده جنگ یک به ورود

 . آفریدند

 و ایثار اعتقاد، ایمان، بود؟ چه مقدس دفاع دوران در بسیجی نیروهاي معنوي  حسال -6

 فداکاري

 در هوشیاري -ها ارزش از پاسداري ؟ چیست بسیج ي وظیفه کنونی حساس شرایط در-7

 ها برنامه مدیریت و سازماندهی -اسالمی میهن سازندگی -دشمنان ونرم سخت تهاجم برابر

 بتوانند مردمی هاي گروه یهمه اینکه براي شد؟ تشکیل مختلف اقشار بسیج چرا (الف -8

 .باشند داشته نقش اسالمی انقالب از پاسداري و حفاظت در

 بسیج آموزي، دانش بسیج .ببرید نام را مردم مختلف اقشار بسیج از مورد چند(ب

 بسیج مساجد، بسیج اساتید، بسیج سازندگی، بسیج فرهنگیان، بسیج دانشجویی،

 . ... و پزشکی

 تشکیل با همزمان آموزي دانش بسیج .دهید توضیح آموزي دانش بسیج تشکّل درباره-9

 به مردمی بسیج تشکیل فرمان از بعد سال یک را خود اصلی کار اما گرفت شکل بسیج،

 آموزان دانش اعزام مردمی، هاي کمک آوري جمع زمان آن در کرد آغاز )ره( خمینی امام دستور

 فرهنگی، و نظامی هاي نمایشگاه برگزاري مدارس، شهدا یادمان برگزاري جبهه، به

 جنگ پایان تا که بود آموزي دانش بسیج مختلف فعالیتهاي از ... و جوانان از عضوگیري

 اسالمی انقالب دستاوردهاي و انقالب از جانبه همه دفاع حاضر حال در و .داشت ادامه

 .است آن هدف مهمترین

 آگاهی و دینی اعتقادات تقویت -1ببرید نام را آموزي دانش بسیج وظایف و ها برنامه-11

 دانش مشارکت -3 دینی الگوهاي با مطابق آموزانی دانش تربیت -2آموزان دانش سیاسی

 و آموزان دانش علمی توان تقویت -4سازندگی و سیاسی ، فرهنگی هاي زمینه در آموزان

 برگزاري و ورزشی مختلف هاي رشته آموزش -5ادبی و علمی هاي انجمن تشکیل

 . نشاط با و متنوع اردوهاي



 فعالیت -2 پژوهشی علمی هاي فعالیت -1 .ببرید نام را بسیج هاي فعالیت از مورد چند-11

-5  رسانی امداد و سازندگی هاي فعالیت -4 سیاسی هاي فعالیت -3هنري و فرهنگی هاي

                             فعالیت هاي ورزشی

 شهادت به مقدس دفاع سال 8 طول در ، کشورمان آموزان دانش از نفر 36000 : نکته

 . رسیدند

 شهادت و ایثار مقدس، دفاع والیت، خمینی، امام اسالمی، انقالب با بسیجیکلمه :نکته

 .دارد ناگسستنی یرابطه

 .است مشهور سازندگی دوران به ،(بعد به 1376 سال)مقدس دفاع از پس دوران :نکته

 

 دوران دفاع مقدس 5درس                                               

 شکل اساسی چه بر ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست ، شاهنشاهی نظام سقوط با-1

 ستمگر هاي قدرت با مخالفت و مسلمانان و مظلومان از حمایت اساس بر ؟ گرفت

 اسالمی انقالب کردن منحرف یا بردن بین از براي دشمن هاي فعالیت از مورد چند(الف -2

 براي ها قومیت تحریک -انقالبی و برجسته هاي شخصیت ترور . ببرید نام را

 کشور مرزي مناطق و شهرها از برخی در انقالب ضد هاي گروه مسلحانه فعالیت -خودمختاري

 و (ره)خمینی امام یهوشمندانه رهبري با شد؟ مواجه شکست با چگونه ها فعالیت این)ب

 ایران مردم پایداري و مقاومت

 رژیم و آمریکا تحریک به کوردل منافقین توسط انقالبی هاي شخصیت ترور درباره-3

 .کنید کامل را زیر جدول قدس، اشغالگر

 ترور نحوه و محل                        او مسئولیت          شده ترور شخصیت خانوادگی نام و نام

 تهران 12 منطقه در تیراندازي       انقالب شوراي مسئول                                مطهري شهید

 حزب محل در انفجار                 جمهوري حزب مسئول                             بهشتی شهید

 بمب انفجار                          اي هسته دانشمند                         علیمحمدي شهید

 بمب انفجار                         اي هسته دانشمند                      روشن احمدي شهید

 بمب انفجار                         اي هسته دانشمند                           شهریاري شهید


