
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  



ابعاد استقالل را نام ببرید؟-3  

استقالل اقتصادي-3استقالل سیاسی-2استقالل فکري-1  

فکري به چه مفهوم است؟استقالل -4  

توانند به سازندگی و پیشرفت  بیگانگان بر آن ها برتري ذاتی ندارند و آنها نیز با و پشت کار خود میبه این معنا که مردم باور کنند 
. برسند  

استقالل سیاسی را توضیح دهید؟ -5  

. هاي کشور تابع بیگانگان نباشند عیین بین راه و روشیعنی مدیران و مسئوالن کشور در ت  

استقالل اقتصادي چیست؟-6  

. سیاسی به کشورهاي دیگرتگی در ابعاد گوناگون یعنی نداشتن وابس  

آزادي چیست؟-7  

هاي اصیل فردي و اجتماعی دیگران و خود است اما آزادي بر مبناي منطق وعقل سازگار  عبارت است نفی کننده برخی آزادي
.نیست و مفهومی فرا تر از این دارد  

مردم ساالري دینی به چه معنا میباشد؟-8  

. مردم و حاکمیت قوانین اسالمی باشد یعنی بر اساس آراي  

 *9-دست آورد هاي سیاسی  انقالب اسالمی را بنویسید؟

. استقالل سیاسی –تدوین قانون اساسی  –استقرارنظام جمهوري اسالمی  –وابسته  ژیمتغییر ر  

چند مورد از ابعاد فرهنگی انقالب اسالمی را نام ببرید؟-10*  

. گسترش کانون هاي فرهنگی تربیتی –افزایش سطح آگاهی مردم  -رشد مطبوعات   

اقتصاد ایران در دوران قبل از انقالب بر چه مبنایی بود؟-11  

. فروش نفت  

انقالب را بنویسید؟چند مورد از دست آوردهاي مهم اقتصادي -12  

. رفاهی و جاده ها ، یتوصیه امکان بهداشت-3توجه عمران روستاها -2تولید بیشتر کاال -1  



هاي فنی و علمی انقالب اسالمی را نام ببرید؟ ترین دست آورد از مهم ترین و بزرگ-13*  

. دست یابی به فناوري هسته اي  




