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 3ردس  –نموهن سواالت آمادگی دافعی پاهی نهم  

 

 

 

 

 سواالت

 

 بنویسید؟ را اسالمی انقالب مفهوم -1

 حق برقراری و شاهی ستم حکومت سرنگونی برای ما ایمان با و مسلمان مردم اراده و قیام معنی به ، ایران اسالمی انقالب

 .است اسالم ساز انسان مکتب براساس عدالت و

 

 بنویسید؟ را اسالمی انقالب پیروزی شکوهمند دوران از شعار چند -2

 « اسالمی جمهوری آزادی، استقالل، »

 « حسینی وارث تو ـ خمینی خمینی  »

 «رهبر خمینی اکبر،اهلل»  ،«اسالمی جمهوری غربی، نه شرقی، نه»

 

 دارد؟ چیزی درچه ریشه حقیقت در اسالمی انقالب -3

 .دارد اطهار ائمه و( ص)  اسالم پیامبر از ها آن پیروی و اسالم به مردم اعتقاد در ریشه

 

 داشتند؟ می باز ازچه و و کردند می دعوت چه به را مردم  امامان و پیامبران-4

 و صداقت ، دوستی و صلح ، پرستی یکتا به مردم شدند می انتخاب رسولش و خدا طرف از که ما امامان و پیامبران همه

 .داشتند می باز نادانی و شرک و ستم و ظلم از و کردند می دعوت دانایی

 

 

 کرد؟ می دعوت چه به را مردم( ص) محمد حضرت اسالم پیامبر -5

 عاشورا نهضت تداوم ، اسالمی انقالب

 



 

 

 .کرد می دعوت پرستی بت و شرک با مبارزه و یگانه خدای پرستش به را مردم 

 

 دهند؟ می قرار خود سرمشق و الگو را امامان تمامی و(ص) خدا رسول گفتار و رفتار ما، میهن ایمان با مردم چرا-6

 .دانند می حضرت آن بیت اهل و( ص)پیامبر دوستی در را خود  آخرت و دنیا سعادت زیرا

 

 *کنید؟ بیان را( شاه) پهلوی فاسد حکومت با ایران مردم و( ره) خمینی امام مبارزه و قیام دالیل -7

 ...و فساد ، حجابی بی مثل اسالم احکام و قوانین گذاشتن پا زیر(الف

 بیگانگان به وابستگی( ب

 پهلوی استبداد و خودکامگی روحیۀ( ج

 بود ظلم و طاغوت با مخالف که فکرتشیع( د

 

 طول به سال چند و شد شروع سالی چه از( ره)خمینی امام رهبری به ایران غیور و ایمان با مردم بزرگ قیام-8

 *انجامید؟

 .رسید پیروزی به 1357 بهمن 22 در انجام سر و.  شد گسترده بسیار سال 15 از پس و شد شروع 1342 سال از

 

 *کنید؟ بیان را اسالمی انقالب دستاوردهای و نتایج -9

 اسالمی جمهوری نظام برقراری و اسالمی دستورات اجرای( الف

 ابرقدرتها پوشالی ابهت شکستن( ب

 آمریکا قدرت نمایش برابر در آرایی صف( ج

 مستکبران دل به مظلومان دل از وحشت انتقال(د

 مستضعف ملتهای برای الگوسازی(ه

 مردمی مسئوالنی کارآمدن روی(  و

 

 

  است؟ اسالمی انقالب پیروزی از تر مهم چیزی چه(ره)راحل امام -11



 

 

 .است پیروزی از تر مهم اسالمی انقالب از دفاع و حفظ 

 

 *بنویسید؟ را نظام این دشمنان های توطئه از نمونه چند -11

 کودتا(الف

 ساله 8 تحمیلی جنگ( ب

 فرهنگی تهاجم( ج

 اقتصادی های تحریم( د

 

 *چیست؟ در اسالمی انقالب پیروزی رمز -12

 حاصل هوشاری و بصیرت پرتو در که است «رهبری از پیروی و مردم وحدت ، خدا به ایمان» ، ما انقالب ادامه و حفظ راه

 .شود می

 

 *است؟ داده وعده چه خود های بنده به کریم قرآن در ، قصص سوره از 5 آیه در خداوند -13

 .«کنیم زمین وارثان و گردانیم مردم پیشوایان را آنان و نهاده منت زمین روی مستضعفان بر تا کردیم اراده ما و »

 

 سازیم؟ فراهم را( عج) زمان امام ظهور زمینه توانیم می آموزان دانش ما چگونه -14

 ظهور ازس زمینه ، صالح عمل و نیکو اخالق با و دانش و علم کسب ، تعقل و تفکر از استفاده با ، کریم قرآن به اعتقاد با

 .باشیم( عج) زمان امام

 

 

 

 

 

 

 سواالت جاخالی



 

 

  

 .اند آموخته عاشورا قیام و( ع) حسین امام  مکتب از را آزادگی و  عزت درس ما ملّت -1

 نارمغا به ای ارزنده محصوالت و آثار کردند، آبیاری را انقالب و اسالم نهال خویش خون با که اسالمی انقالب شهدای -2

 .آوردند

 .نهادند بنا را اسالمی جمهوری نظام استقرار های پایه ، عاشورایی فرهنگ از الهام با ناپذیر خستگی مبارزان -3

 عظما پیامبر دادن قرار الگو و اسالم ساز انسان مکتب به آنها اعتقاد در ایران مردم اسالمی انقالب های پایه و ها ریشه -4

 .دارد قرار( ع) امامان و( ص)

 .*بخشیدند رسمیت ایران اسالمی جمهوری به خود درصدی 2/98 قاطع رأی با 1358 فروردین 12 در ایران مردم-5

 .است فرهنگی تهاجم دشمن روش ترین خطرناک حاضر حال در -6


	1875797979madares.pdf (p.1)
	amadegi defaei 9 nobat 1 dars 3.pdf (p.2-5)

