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ا براي انقالب اسالمی یعنی قیام و اراده ي مردم مسلمان و با ایمان م. مفهوم انقالب اسالمی ایران را توضیح دهید  - 1

  .سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراري حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم 

نه  -2استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی  - 1 .کنید را بیان اسالمی انقالب پیروزي شکوهمند دوران از شعار چند - 2

  شرقی، نه غربی، جمهوري اسالمی
 به را الهی مردم پیامبران تمام ت می کردند و از چه چیزهایی باز می داشتند؟پیامبران الهی مردم را به چه چیزهایی دعو - 3

 و جهل فساد، و گناه ستم، و از ظلم و کردند می دعوت دانایی و صداقت و دوستی، صلح خواهی، عدالت یکتاپرستی،
خدا،  بزرگ پیامبران یرسا همچون نیز )ص( حضرت محمد اسالم پیامبر .داشتند می باز ...و  پرستی و بت شرك نادانی،

  .کرد می دعوت پرستی و بت شرك با مبارزه و یگانه خداي پرستش به را مردم

 از آنها پیروي و اسالم به اعتقاد مردم در ریشه انقالب اسالمی ایران در چه چیزي قرار دارد ؟ ریشه ها و پایه هاي - 4
  .دارد) ع(اطهار  ٔو ائمه )ص( اسالم پیامبر

 آن بیت اهل و پیامبر دوستیچه چیزي می دانند؟  در را خود آخرت و دنیا سعادت ما، میهن نِایما با مردم - ٥
 سرمشق و الگو آنها براي امامان تمامی و )ص( اسالم گرامی رسول گفتار و رفتار جهت به همین و دانند می حضرت
 در توانند نمی و اند آموخته وراعاش قیام و )ع( حسین امام مکتب از را آزادگی و عزت درس ما ملت. است زندگی
  .بمانند ساکت خود دینی اعتقادات به اهانت و عدالتی بی و ستم و ظلم مقابل

گذاشتن زیر پا  -1. را نام ببرید ) شاه( پهلوي فاسد حکومت با ایران مردم و )ره( خمینی امام مبارزة و قیام دالیل - 6

جلوگیري از فعالیت هاي تبلیغی روحانیون و حق طلبان و مصرف مشروبات ایجاد مراکز فروش و  قوانین و احکام اسالم مثل
نبودن  - 6محرومیت اقتصادي بیشتر مردم ایران  - 5دوستی با اسرائیل  - 4وابستگی به بیگانگان  -3دیکتاتوري شاه  - 2

  شرایط مناسب براي تحصیل کودکان و جوانان

 .کشورمان را بیان کنید تاریخ طول در آنها پیروزي و متجاوزان و زورگویان برابر در مردمی هاي چند مورد از قیام - 7
قیام دشتستانی ها و  -4قیام مردم تبریز به رهبري ستارخان و باقرخان  -3انقالب مشروطه  - 2انقالب اسالمی ایران  -1

  قیام سربداران -5تنگستانی ها 
برقراري  -2 ستورات اسالم و برقراري نظام جمهوري اسالمیاجراي د -1. دستاوردهاي انقالب اسالمی ایران را نام ببرید  - 8

حمایت و کمک هاي همه جانبه از مظلومان  - 5شکوفایی و پیشرفت علمی  -4عمران و آبادانی کشور  -3استقالل و آزادي 

)عاشورا انقالب اسالمی، تدوام نهضت(  3درس   
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  ملت هابیداري  -6در سراسر جهان 

 ساله هشت جنگ تحمیل کودتا، ش کرده اند ؟دشمنان قسم خورده کشور ما از چه راه هایی براي نابودي انقالب ما تال - 9

  اقتصادي هاي تحریم و فرهنگی تهاجم ایران، به

ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروي همان رمز پیروزي انقالب یعنی راه حفظ و ادامه ي انقالب اسالمی ما چیست ؟  -10

  .از رهبري است که در پرتو بصیرت و هوشیاري حاصل می شود 

 بر تا کردیم اراده ما و«است؟  وعده اي داده چه خود بندگان به کریم قرآن در قصص، سوره از 5 ٔآیه رد خداوند -11

  »کنیم زمین وارثان و گردانیم مردم پیشوایان را آنان و نهاده منت زمین روي مستضعفان

 از پس بود، شده آغاز 3411 سال از که ،) ره(خمینی  امام رهبري به ایران غیور و ایمان با مردم بزرگ قیام: نکته 

  .شد گسترده بسیار سال 15
  .به پیروزي رسید 1357بهمن ماه سال انقالب اسالمی ایران در : نکته

 .درصدي خود به جمهوري اسالمی ایران رسمیت بخشیدند 2/98با رأي قاطع  1358فروردین  12مردم قهرمان ایران در روز : نکته 
 .استفرهنگی  تهاجم دشمن روش ترین خطرناك حاضر حال در : نکته 

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

  
 سیاسی هاي صحنه تمام در مردم انگیزه با حضوراسالمی،چیست؟  انقالب استمرار و پیروزي مهم عوامل از یکی - 1

  جامعه اجتماعی و
  مردم ٔشده سازماندهی و مستمر حضورشود، چه بود؟  دشمنان وفقیتم توانست در شرایط توطئه مانع می که عاملی تنها - 2

حضور مستمر و سازمان دهی شده ي مردم موجب ناکامی دشمنان می شود ؛ از . چگونگی تشکیل بسیج را شرح دهید  - 3

  .ارتش بیست میلیونی بسیج را صادر فرمود  دستور تشکیل 1358آذر  5در تاریخ ) ره ( این رو امام خمینی 

در کشور عراق و سوریه  -1 .عراق توضیح دهید و سوریه لبنان، فلسطین، کشورهاي در بسیج الگوي از استفاده درباره - 4

در کشور لبنان نیز نیروهاي مردي تحت عنوان  -2. نیروهاي مردمی با الگو برداري از بسیج به مقابله با نیروهاي داعش برخاستند
  .روه اي حماس و فتح با الگو برداري از بسیج به مقابله با رژیم اشغالگر قدس پرداختندلبنان و در فلسطین نیز گ... حزب ا

در آن زمان که ارتش و سپاه ، . نقش بسیج در دفاع از سرزمین اسالمی ایران در زمان جنگ تحمیلی را بیان کنید  - 5

گسترده نداشتند ، نیروهاي بسیجی به کمک  تجهیزات مناسب ، نیروي انسانی کافی و آمادگی الزم را براي ورود به یک جنگ
  .آن ها شتافتند و حماسه آفریدند 

) ج ، مدرسه ي عشقبسی(  4درس   
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6 - ایمان، اعتقاد، ایثار و فداکاري الح نیروهاي بسیجی در دوران دفاع مقدس چه بود؟س  

 نرم و سخت تهاجم برابر در هوشیاري -ها ارزش از پاسداريکنونی وظیفه ي بسیج چیست ؟  حساس در شرایط - 7

  ها برنامه مدیریت و سازماندهی -اسالمی میهن سازندگی -دشمنان

 از پاسداري و حفاظت در بتوانند مردمی هاي گروههمه ٔ اینکه براي ؟چرا بسیج اقشار مختلف تشکیل شد) الف - 8

  .باشند داشته نقش اسالمی انقالب

، بسیج فرهنگیان بسیج نشجویی،دا بسیج آموزي، دانش بسیج .چند مورد از بسیج اقشار مختلف مردم را نام ببرید) ب

  .... سازندگی، بسیج اساتید، بسیج مساجد، بسیج پزشکی و 

بسیج دانش آموزي همزمان با تشکیل بسیج، شکل گرفت اما کار اصلی  .درباره تشکّل بسیج دانش آموزي توضیح دهید - 9

هاي  از کرد در آن زمان جمع آوري کمکآغ) ره(خود را یک سال بعد از فرمان تشکیل بسیج مردمی به دستور امام خمینی 

فرهنگی، عضوگیري از   هاي نظامی و مردمی، اعزام دانش آموزان به جبهه، برگزاري یادمان شهدا مدارس، برگزاري نمایشگاه

ز دفاع همه جانبه او در حال حاضر   .از فعالیتهاي مختلف بسیج دانش آموزي بود که تا پایان جنگ ادامه داشت... جوانان و 

  .تانقالب و دستاوردهاي انقالب اسالمی مهمترین هدف آن اس

 - 2تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان  -1. برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزي را نام ببرید  -10 

 - 4ازندگی مشارکت دانش آموزان در زمینه هاي فرهنگی ، سیاسی و س -3تربیت دانش آموزانی مطابق با الگوهاي دینی 
آموزش رشته هاي مختلف ورزشی و برگزاري  - 5تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن هاي علمی و ادبی 

  .اردوهاي متنوع و با نشاط 

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

  ورزشی هاي فعالیت - 5 رسانی امداد و سازندگی هاي فعالیت -4 سیاسی هاي فعالیت

  .سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند  8از دانش آموزان کشورمان ، در طول  نفر 36000: نکته 
  .ددار ناگسستنی ٔرابطه شهادت و ایثار مقدس، دفاع والیت، خمینی، امام اسالمی، انقالب با بسیج ٔکلمه: نکته
 .است مشهور سازندگی دوران به ،)بعد به 1367 سال( مقدس دفاع زا پس دوران: نکته

  
بر اساس حمایت از با سقوط نظام شاهنشاهی ، سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بر چه اساسی شکل گرفت ؟  - 1

  مظلومان و مسلمانان و مخالفت با قدرت هاي ستمگر

ترور شخصیت . دن یا منحرف کردن انقالب اسالمی را نام ببرید چند مورد از فعالیت هاي دشمن براي از بین بر )الف - 2

انقالب در برخی از شهرها و  فعالیت مسلحانه گروه هاي ضد -تحریک قومیت ها براي خودمختاري -یهاي برجسته و انقالب

) دوران دفاع مقدس(  5درس   
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  مناطق مرزي کشور
  ایران مردم پایداري و مقاومت و) ره( خمینی امامهوشمندانه ٔ رهبري با این فعالیت ها چگونه با شکست مواجه شد؟) ب
  .قدس، جدول زیر را کامل کنید اشغالگر رژیم و آمریکا تحریک به کوردل منافقین توسط انقالبی هاي شخصیت ترور درباره -3

  محل و نحوه ترور  مسئولیت او  نام و نام خانوادگی شخصیت ترور شده
  تهران 12در منطقه  تیراندازي  مسئول شوراي انقالب  شهید مطهري

  انفجار در محل حزب  مسئول حزب جمهوري  شهید بهشتی

  انفجار بمب  دانشمند هسته اي  شهید علیمحمدي

  انفجار بمب  دانشمند هسته اي  شهید احمدي روشن

  انفجار بمب  دانشمند هسته اي  شهید شهریاري

  انفجار بمب در دفتر نخست وزیري  رئیس جمهور  شهید رجایی

 از که رزمندگانی و خرمشهر مردم زیرا شد؟ مقدس دفاع دوران در ایران مردم مقاومت و یداريپا مظهر چرا خرمشهر - 4

 شهر این براي حفظ دشمن تانک و توپ به مجهز لشکر چند مقابل در رسانیدند، آنجا به را خود ایران مختلف شهرهاي
  .کردند مقاومت

 به اعتماد و خودباوري عملیات این زمندگان اسالم داشت؟چه نقشی در روحیه فرماندهان و ر» ثامن االئمه«عملیات  - 5

 عملیات چند در خدا بر توکل و ایمان با رزمنده نیروهاي تا شد باعث و داد افزایش را رزمندگان و فرماندهان نفس
  .بگیرند پس متجاوزان از کشورمان را شده اشغال مناطق از دیگري بخش هاي متوالی،

  .جدول زیر را کامل کنید - 6
  خالصه نتیجه عملیات  رمز عملیات  زمان انجام عملیات  نام عملیات   ردیف

  بازپس گیري ساحل شرقی رود کارون  و فتح قریب... نصر من ا  1360مهر  5  ثامن االئمه  1

  کیلومتر از خاك ایران 2500بازپس گیري   یا زهرا  1361فروردین  2  فتح المبین  2

  یدن نیروهاي ایران به رود دجلهرس  ...یا رسول ا  1362اسفند  3  خیبر  3

  اسارت تعداد زیادي از نیروهاي عراقی  یا صاحب الزمان ادرکنی  1361تیر  23  رمضان  4

  کیلومتر از مرزهاي ایران 200آزاد سازي   ...یا محمد رسول ا  1364خرداد  24  1قدس   5

 بس، آتش برقراري براي متحد ملل سازمان پیشنهاد به سرانجامجنگ هشت ساله ایران و عراق چگونه به پایان رسید؟  - 7

 پذیرش با 1367 سال ماه مرداد در درنهایت و کرد اعالم قطعنامه پذیرش براي را خود آمادگی ایران اسالمی جمهوري

  .رسید پایان به ساله هشت جنگ عراق، و ایران توسط 598شماره ٔ قطعنامه
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 جمهوري نظام کردن ساقط - 1: دشمن به اهداف زیر نرسیدزیرا چرا ما خود را در جنگ تحمیلی پیروز می دانیم ؟  - 8

  .مان میهن خاك از وجب یک حتی گرفتن -4. رود اروند بر حاکمیت -3. کشور از خوزستان جداکردن - 2. ایران اسالمی

 میتتما و استقالل حفظ براي دفاع -1: زیرا ؟  دانیممی * دفاع مقدس * ساله ي جنگ تحمیلی را  8چرا دوران  - 9

 و قرآن دین، حفظ منظور به مقاومت -3 خداوند فرمان از اطاعت براي ظالمین برابر در استقامت -2 کشور ارضی
  تامنی و صلح به رسیدن و دشمن تجاوز دفع براي ایستادگی - 4 اسالمی انقالب

پیشرفت  -3تولد تفکر بسیجی  -2اعتماد به نفس و خودباوري  - 1دستاوردهاي داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟  -10

  نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن - 6ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  -5ب نظامی کسب تجار - 4دفاعی کشور  در صنایع

 ٔگلوله یک ساخت براي جنگ ابتداي در مادوران دفاع مقدس چگونه موجب پیشرفت در صنایع دفاعی کشور شد؟  -11

 این ادامه .کردیم می تأمین خودمان را کشور دفاعی نیازهاي از بسیاري جنگ اواخر در ماا بودیم؛ ناتوان هم معمولی
  .باشیم داشته را دوربرد هاي موشک مثلکشور، براي دفاعی تجهیزات انواع ساخت توان اکنون ما که شد باعث پیشرفت

 و ایثار فرهنگ ترویج در بزرگی اهپایگ مساجد مقدس، دفاع دوران درنقش مساجد در دوران دفاع مقدس چه بود؟  -12

  .بودند میهن مدافعان به کمک براي ... و مردمی هاي کمک آوري جمع بسیجی، نیروهاي اعزام شهادت،

  خرمشهر -سومار -نفت شهر - قصر شیرین -مهران -هویزه. شهرهاي اشغال شده توسط ارتش صدام را بنویسید  -13
باید راه آن ها را ادامه و ایثارگري جانبازان و آزادگان میهن خود باشیم ؟  ما چگونه می توانیم قدردان خون شهدا -14

  .دهیم و پاسدار ارزش هاي الهی باشیم و در مقابل متجاوزین و ظالمین سکوت نکنیم 

  .سرزمین ما آغاز کرد  غربو  جنوباز مرزهاي  کیلومتر 1200صدام تجاوز سراسري خود را در طول بیش از : نکته 
  . آغاز کرد  1359 شهریور سال 31ارتش صدام تهاجم نظامی خود را در : نکته 
  .سال دفاع مقدس بود  8مظهر پایداري و مقاومت مردم ایران در طول  خرمشهر: نکته 
برخی از مناطق اشغال شده را آزاد کردند  ثامن االئمهدر عملیاتی به نام  1360مهرماه نیروهاي ارتش ، سپاه و بسیج در : نکته 

  .را در هم شکستند  محاصره ي آبادانو 
 کوچک، ٔثهج و کم سن وجود با که بودمحمدي  بهنام نام بهساله اي  13 نوجوان ،خرمشهر رزمندگان از یکی: نکته

  .کرد ایستادگی دشمن مقابل در مردانه
  .از نیروهاي صدام به اسارت درآمدند  نفر 18000بیش از  خرمشهردر جریان آزاد سازي : نکته 
  .آزاد شد  1361سوم خرداد سال خرمشهر در تاریخ : نکته 

) مردان مبارز و زنان قهرمان(  6درس    
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  .بنویسید سطر دو هر یک از مردان مبارز صدر اسالم مبارزه طرف و شیوه زمان، درباره - 1
وي با کسانی که . خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و آن ها شکنجه هاي بسیاري را در این راه متحمل شدند :عمار یاسر

  .اختن حدیث جعلی از پیامبر می پرداختند، مبارزه می کردبه س

به پیشنهاد او در جنگ خندق، مسلمانان اطراف شهر مدینه خندقی . وي در مدینه با پیامبر آشنا شد و مسلمان شد :سلمان فارسی

  .کَندند تا دشمنان نتوانند وارد مدینه شوند
  .ه در جنگ هاي جمل و صفین رشادت هاي فراوانی از خود نشان دادک) ع(یکی از یاران با وفاي حضرت علی  :مالک اشتر

  .بنویسید سطر هر یک از مردان مبارز دوره معاصر دو مبارزه طرف و شیوه زمان، درباره - 2
در دوره محمدعلی شاه قاجار به همراه دیگر مشروطه خواهان به مبارزه با استبداد شاه برخاست و بوشهر را  :رئیس علی دلواري

  .از حاکمیت شاه خارج کرد
و بعد از جمع کردن دوستان و یاران . وي در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوي زندگی می کرد :میرزا کوچک خان جنگلی

  .خود در شهر رشت به مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت
  .و ستم حکومت و استعمار انگلیس پرداختدر دوره پهلوي در مجلس شوراي ملی به مبارزه با ظلم  :شهید مدرس... آیت ا

 الدین سیدجمال شیرازي، میرزاي .را نام ببرید در طول تاریخ دوست ایرانی میهن و مبارز تالشگر، چند نفر از مردان - 3

  ... .و  امیرکبیر باقرخان، ستارخان، اسدآبادي،

شهید . ستم حاکمان پهلوي ایستادند را نام ببرید  نام چند تن از انسان هاي آزاده اي که در مقابل دین ستیزي و ظلم و - 4

  نواب صفوي ، شهید سید علی اندرزگو ، شهید رجایی

  .در میاندوآب متولد شد 1333در سال  .شهید مهدي باکري توضیح دهید) سال و محل تولد(در مورد زندگی نامه  - 5
، 1کر عاشورا در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر فرمانده لش .در مورد مسئولیت هاي شهید مهدي باکري توضیح دهید  - 6

  4و  3، 2
اهمیت زیاد به نماز و دعا و مجالس یاد  .شهید مهدي باکري را توضیح دهید از اي خاطره یا نامه وصیت از قسمتی - 7

  و شهدا... ابا عبدا
  .کارهاي خانه به خانواده کمک می کردبا وجود خستگی زیاد در  .در مورد خصوصیات اخالقی شهید مهدي باکري توضیح دهید - 8
  .در قزوین به دنیا آمد 1329در سال  .توضیح دهیدشهید عباس بابایی ) سال و محل تولد(در مورد زندگی نامه  - 9

  معاون عملیات فرمانده نیروي هوایی .در مورد مسئولیت هاي شهید عباس بابایی توضیح دهید  -10
  .هر چه می خواهی در قرآن مجید هست .شهید عباس بابایی را توضیح دهید از اي خاطره یا نامه وصیت از قسمتی -11
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وي براي پیشرفت سریع عملیات عالوه بر نظارت،  .در مورد خصوصیات اخالقی شهید عباس بابایی توضیح دهید -12

  .خود نیز در کارها پیشگام بود
تقویت  -2شناخت اهداف دشمن از تهاجم فرهنگی  -1 .چگونه می توان با تهاجم فرهنگی وسیع دشمنان مقابله کرد -13

  گسترش فعالیت هاي فرهنگی - 4گسترش امر به معروف و نهی از منکر  - 3اعتقادات دینی و سیاسی مردم 

 زنان رشادت و جانبازي خاطره اسالم، فرزندانِ شجاعِ مادرانِ« در مورد زنان قهرمان چه فرموده اند؟) ره(امام خمینی  -14

  »اند کرده زنده تاریخ طول در را قهرمان

  .ددهن می تشکیل را جامعه آینده مردان و زنان که است فرزندانی تربیتچیست؟  زنان اساسی و مهم وظایف از یکی-15

 همسر عنوان به خانه در اینکه بر عالوه زنان از برخی حاضر، عصر در حاضر زنان چه نقشی در جامعه دارند؟ عصردر  -16

  .اند فعالیت مشغول مردان همپاي نیز جامعه در دارند، فرزندان تربیت و خانواده رشد در اساسی نقش مادر و

  ها چه می دانید؟ انسان زندگی تاریخ در تأثیرگذار زیر و قهرمان زنان ٔبرجسته و اقدامات زندگی درباره -17
ف گسترش دین اسالم و حمایت از که تمام ثروت خودر را وق) ص(همسر با وفاي پیامبر اسالم  ):س(حضرت خدیجه 

  .مسلمانان کرد
که بعد از رحلت پیامبر، سختی هاي زیادي کشید ) ع(و همسر باوفاي امام علی ) ص(دختر پیامبر اسالم  ):س(حضرت فاطمه 

  .ولی دست از حمایت از امام خود برنداشت
کرد و بعد از واقعه عاشورا با سخنرانی هاي که زندگی سراسر رنج و سختی را تحمل ) ع(دختر امام علی  ):س(حضرت زینب 

  .کوبنده خود چهره واقعی بنی امیه را به مردم نشان داد
چگونگی حضور زنان و دختران در دوران دفاع (زنان در دفاع مقدس از چه راه هایی از اسالم و انقالب دفاع کردند؟ -18

 جبهه پشت به آنها انتقال و جنگ مجروحان درمان -2مندگان رز به جنگی اَدوات و وسایل رساندن -1 )مقدس را توضیح دهید

 و تهیه - 5رزمندگان  به غذایی مواد و آب رساندن - 4جبهه  پشت به نبرد ٔمنطقه از شهدا کردن خارج -3آنان  از و مراقبت
  ).یازن صورت در( دشمن با مستقیم نبرد در شرکت -6رزمندگان  مورد نیاز امکانات سایر و لباس دارو، تدارك

 چند از پس که مبارز و ایمان با زنان از یکی .چه می دانید) دباغ(در مورد زندگی مبارزاتی خانم مرضیه حدیدچی  -19

 چریکی به فلسطین نظامی هاي اردوگاه در و رفت ایران از خارج به شاه، رژیم هاي زندان در شکنجه و سختی تحمل سال
 زندگی به شاه، ستمگر رژیم توسط اعدام و مجدد دستگیري احتمال به توجه با ند،فرز 8 وجود باوي . شد تبدیل اریع تمام

  .داد ادامه خود سخت مبارزاتی

 تهاجم ابتداي از ایرانی، شجاع و ایمان با زنان مقدس، دفاع درنقش زنان کشورمان در دوران دفاع مقدس چه بود؟  -20

 پشت در نیز آن از پس و کردند مقاومت و ایستادگی دشمن ابلمق در و مردان کنار در کشورمان، به عراق بعثی ارتش
  .بود نخواهد کمتر نباشد، بیشتر مستقیم دفاع از خداوند نزد آن پاداش و ارزش اگر که دادند می انجام کارهایی جبهه
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