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 مکتاب پیام آسمانی نه 100فعالیت کالسی صفحه 

 چشم کشورها این هایثروت از راحتی به حاضرند آیا اند، پرداخته محروم های ملت استثمار به ها سال که هایی ابرقدرت شما نظر به
 ؟دارند ما کشور در غارتگری ادامه ایبر هاییبرنامه چه آنها کنند؟ پوشی
آنها هیچوقت به این راحتی دست از ثروت های کشورها نمی کشند و جواب قسمت اول سوال خیر است. آنها می خواهند که : پاسخ

نها جنگ و سایر ملت ها پیوسته به آنها خدمت کنند تا بتوانند محصوالت خود را به ایشان داده و ثروت آنان را چپاول کنند و هدف آ
 .است… تحریم و 

  نهم درس نهم دینی کالسی فعالیت جواب

 مکتاب پیام آسمانی نه 106فعالیت کالسی صفحه 

 در تان دوستان با ها نقشه این با مقابله هایراه درباره و کنید مرور اسالمی، ایران شکست برای را بیگانگان های نقشه دیگر، بار یک
 .کنید وگوگفت کالس
( پرداخت جدی به علم آموزی و کار و تالش با هدف پیشرفت 2حفظ وحدت و همدلی در جامعه و ایستادگی و پایداری ملت :  1 (پاسخ

گاهی و علم جامعه نسبت به مسائل دینی و عقیدتی )گرایش به تشیع و درس آموزی از 4( تقویت ایمان به خداوند 3جامعه  ( تقویت آ
 (مکتب عاشورا

 9 درس نهم دینی کن امتحان را خودت جواب

 مکتاب پیام آسمانی نه 106خودت را امتحان کن صفحه 

 .خالصه بیان کنید ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت -۱
 .تبدیل شدن انقالب اسالمی ایران به قدرت اول نظامی منطقه و امن ترین آسمان منطقه (1 :پاسخ

 .قرار گرفتن در بین چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانات (2

 .قرار گرفتن در بین ده کشور برتر صاحب چرخه فضایی (3

 .دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاه و جزو ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضا( 4

 .در تاریخ کشور رخ داده است پرتاب ماهواره، ساخت کشتی و تولید انواع قایق که برای اولین بار( 5

 .(ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین)شخصی و عمومی( 6



به  1ام ارتقاء یافته است. ) افزایش تعداد مقاالت از 16ام جهان به  57رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی از ( 7
687) 

 .های چشمین، قرار گرفتن در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماریدستیابی به دانش کشت سلولهای بنیادی (8

 .ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را توضیح دهیدچند نمونه از اقدامات ابرقدرت -۲
 محاصره اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد جنگ داخلی:  پاسخ

 .ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟ توضیح دهیدخطرناک -۳
جنگ نرم شبیخون فرهنگی، یعنی دشمن یک هجوم فکری اعتقادی و اخالقی )فرهنگی( ناگهانی و غافلگیرانه را متوجه یک ملت : پاسخ

داقل از کار آیی الزم باز دارد. و این شبیخون شیوه های خاص می کند تا باورها و اعتقادات و اخالق آن جامعه را متالشی کرده و یا ح
 .کارشناسی شده خود را همراه دارد و در واقع جنگی تمام عیار نه با تسلیحات نظامی بلکه با موضوعات فرهنگی است

 .های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کنیدهدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه -۴
 ی دینی مردم و دور کردن آنها از اسالمنابودی باورها:  پاسخ

 


