
ز ریاست جمهوري عزل شد؟بنی صدر چرا و چگونه ا -4  

مجلس با اکثریت آرا به عدم صالحیت بنی صدر  دلیل کجروي ها احساس مسئولیت نکردن بنی صدر در شرایط خاص آن زمان و
. یید امام رسیدأي داد و به تأر  

توسط چه گروهی انجام شد؟ 1358هاي مهم کشور در اول سال  ترور شخصیت-5  

. گروه فرقان  

ها در ایران توسط چه گروهی در ایران انجام شد؟مرحله دوم ترور-6*  

. توسط سازمان مجاهدین خلق  

را بنویسید؟ "1360سال  "سه مورد از اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق را در-7  

. 1360 تیر 6ترور آیت هللا خامنه اي در  -  

  بمب گذاري در دفتر حزب ریاست جمهوري-

.دولت و به شهادت رساندن رجایی و با هنربمب گذاري در محل تشکیل هیئت  -  

دشمنان انقالب و اسالم براي به سقوط کشاندن انقالب اسالمی چه اقداماتی انجام دادند؟-8*  

طراحی کودتا –مریکا به ایران آحمله نظامی  –ایجاد جنگ روانی  –آشوب هاي استانی  –تقویت و تشویق دشمنان ضد انقالب   

هاي استعماري با برنامه ي هسته اي صلح امیز ایران چیست؟مخالفت دولت آمریکا و برخی کشور علت-9  

.ها می خواهند انحصار این دانش در اختیار خودشان باشد و دیگر کشورها به این دانش دسترسی نداشته باشنداین کشور  

 درس بیست و چهارم 

تاریخ آغاز جنگ تحمیلی را بنویسید؟-1*  

1359ریورهش 31  

گردد؟ می سابقه دشمنی عراق به ایران به چه زمانی بر-2  

  . پرداختمانی قصد تصرف ایران را داشت دولت صفوي مانع شد و به مقابله ثزمانی که دولت ع ، به دوران صفویان



ها را اشغال نمود؟ ن را به تصرف در آورد و کدام شهرهاي ایرا ارتش عراق کدام استان-3  

. هایی مثل خرمشهر را اشغال و آبادان را محاصره نمودرو شهآورد کردستان و خوزستان را به تصرف در ، ایالم ، کرمانشاه  

رفت هاي در خاك ایران شد؟ارتش صدام به پیشچرا در ابتداي جنگ دولت تحمیلی -4  

. بودنآمادگی جنگ نداشت و ارتش منسجم  ایران هنوز  

ه ي جنگ چه بود؟هاي پی درپی ایران در جبه نتیجه پیروزي-5*  

. شکسته شدن محاصره آبادان بود ، آزادي خرمشهر ، تقویت وحدت ملی  

صدام چه موقع نداي صلح خواهی سر داد؟-6*  

. ها را به عقب راندند هاي پی درپی عراقی زمانی که نیروهاي ایرانی پس ازپیرزي  

چرا در ابتد ایران آتش بس را قبول نکرد؟-7*  

ها را به  نیاصدام هزاران نفر از ایر-3صدام در صدد تجدید قبا بود-2ها بود زیادي از ایران در تصرف عراقیهاي  زیرا هنوز بخش-1
. نها هنوز داغ دار بودندآهاي  شهادت رسانده و خانواده  

سازمان ملل راپذیرفت؟" 598قطع نامه "چرا ایران -8*  

یین عت-2تش بس آعقب نشینی به مرزهاي بین المللی پس از -1پذیرفت به دلیل  ایران این قطع نامه را 1367در تیر ماه 
.متجاوز  

پس رحلت امام خمینی چه کسی رهبر جمهوري اسالمی شد؟-9  

. حضرت آیت هللا خامنه اي و اولین پیام او این بود که هدف و راه امام خمینی را به دقت دنبال خواهیم کرد  

 درس بیست پنجم

و عمده انقالب اسالمی چه بود؟هدف هاي اصلی -1  

. جمهوري اسالمی ، ،آزادي استقالل  

نخستین آرمان انقالب اسالمی چه بود؟-2*  

. استقالل  




