ّ
وضعیت کشور ما پیش از انقالب اسالمی چگونه بود؟
-1
 oده ها هزار مستشار خارجی که چهل هزار نفر آنان آمریکایی بودند کارهای فنی و نظامی ایران را در دست داشتند.
 oوضعیت بهداشت در شهرها و روستاها اسفناک بود و ده ها هزار پزشک پاکستانی و هندی در ایران مشغول به کار بودند.
 oکمتر از نیم درصد مردم می توانستند به دانشگاه بروند!
 oاز 45000روستا فقط 2 000روستا برق داشت.
 oبیشتر نمایندگان مجلس توسط شاه انتخاب می شدند.
 oشاه بسیاری از تصمیمات حکومتی خود را بایستی با اجازه و تأیید سفارتخانه های آمریکا و انگلیس می گرفت.
 oمعادن مختلف و منابع نفت و گاز ما به دست غربی ها به یغما می رفت.
 oحکومت نه تنها توجهی به امور دینی نداشت؛ بلکه با دایر کردن مراکز فساد ،جوانان را از دین دور می کرد.

ّ
وضعیت کشور مان را پس از پیروزی انقالب اسالمی بنویسید.
-2

 oرشد نرخ باسوادی به حدود  ٠0درصد؛ بیش از ده میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه و حدود پنج میلیون نفر نیز مشغول به تحصیل

 oقدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه
ّ
موفق در شبیه سازی
 oجزء چهار کشور
ّ o
دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مفز و نخاع
 oجزء  8کشور صاحب چرخه کامل فضایی
سومین کشور سد ساز دنیا و ّ
ّ o
سومین کشور از نظر رشد شبکه برق
 oجزء  10کشور برتر دنیا در علوم نانو ّ
فناوری
 oجزء  10کشور سازنده ناوشکن در دنیا
ّ
 -3پیشرفت های کشورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی چه تأثیری در ملت های محروم داشته است؟
این پیشرفت های عظیم موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از انقالب اسالمی ایران ،برای رهایی از وابستگی و کسب
استقالل ،تالش کنند  .حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز سرمشق گرفته از مقاومت ملت ایران در
برابر استکبارگران جهانی است.

 -5باالترین پیشرفت ملت ایران بعد از پیروزی انقالب که باعث شده  ،بتواند در هر زمینه ای به رشد و پیشرفت برسد ،چه بود؟ باالتر از
همه پیشرفت هایی که به آنها اشاره شد ،زنده شدن روحیه خودباوری و احساس عزت و بزرگی در ملت ایران است.
 -4با توجه به آیه ی شریفه ی زیر ،به سؤاالت پاسخ دهید.
َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ
علو َن ،ان ُک ُنتم ُمؤم َ
نین (( این آیه باید حفظ شود)) .
و ال ت ِهنوا و ال تحزنوا و انتم اال
ِ
و سست نشوید و غمگین نباشید] ،زیرا که [شما برترید اگر ایمان داشته باشید.٭
الف -با توجه به آیه  ،شرط برتری بر دیگران چیست؟ ایمان به خدا
ب -نتیجه ایمان چیست؟ سست نشدن و غمگین نبودن
ج -در این آیه خداوند به مؤمنان چه وعده ای داده است؟ روحیه ی خودباوری و احساس ّ
عزت و بزرگی

جواب :خیر .ایجاد اختالفات دینی و عقیدتی ـ شعله ور کردن آتش جنگ و درگیری بین کشور ها ـ مشغول نمودن مردم
خصوصا جوانان و مسلمانان به مسائل غیر اخالقی.
ّ
ّ
موقعیت خود ،چه اقداماتی انجام دادند؟
 -6مشرکان مکه با ظهور اسالم برای حفظ
 -1ابتدا تالش کردند با پیشنهادهای فریبنده به پیامبر اکرم ( پیشنهاد سازش  ،مال و ثروت  ،مقام و قدرت ) ،ایشان را از ادامه دعوت به
اسالم ،منصرف کنند؛
 -2اما هنگامی که دیدند نمی توانند رسول خدا را فریب دهند ،مسلمانان را در محاصره شدید اقتصادی در شعب ابی طالب قرار دادند تا
دست از اسالم بردارند و تحت سلطه مشرکان قرار گیرند.

 -7پس از پیروزی انقالب اسالمی آمریکا و هم پیمانانش برای مقابله با انقالب ایران چه اقداماتی انجام دادند؟
محاصره اقتصادی ،حمله نظامی ،ترور و بمب گذاری ،تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد جنگ داخلی و…
 -8چرا امروزه قدرت های استکباری کم تر برای رسیدن به اهداف استکباری خود ،از حمله نظامی استفاده می کنند؟ (  3دلیل )
 -1جنگ های نظامی هزینه های بسیار زیاد برای آن ها دارد.
 -2باعث نفرت ملت ها از آن کشورها می شود.
 -3پیروزی در این جنگ ها ،ادامه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند.

ّ
ّ -٠
مخرب ترین و جدید ترین راهکار فدرت های استکباری برای به زانو در آوردن ملت ها چیست؟ جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی.

 -10با  2دلیل منطقی توضیح دهید چرا قدرت های استکباری با تمام تحریم ها و مشکالتی که برای مردم ما ایجاد می کنند،
اما فیلم ها و برنامه های ماهواره ای خود را تحریم نمی کنند؟
 -1آن ها در کنار تحریم های سیاس ی ،اقتصادی و علمی ،حتی به بیماران ما نیز رحم نمی کنند و اقالم پزشکی و دارویی را نیز تحریم می
کنند.
 -2اصلی ترین نیاز غذایی کشور یعنی« گندم » را تحریم کرده اند،
با ّ
توجه به دلیل های آمده در باال چگونه ممکن است تا این اندازه به فکر تفریح و سرگرمی ما ایرانی ها باشند و برای پرکردن اوقات
فراغت ما سالیانه میلیون ها دالر خرج ساخت و راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارس ی زبان و یا سایت های اینترنتی کنند؟

 -11جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را تعریف کنید.
جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسیله آن می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی ،سرنگون کرد.

 -12بخش هایی ازجنگ های نرم که برعلیه ملت و فرهنگ ما اجرا می شود را به عنوان نمونه بنویسید.
 -1تولید فیلم های ضد ایرانی و ضداسالمی

 -2تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل

 -3ساخت بازی های رایانه ای ُمخرب

 -5تولید و پخش مواد مخدر در بین جوانان

 -4تالش همه جانبه برای ترویج بی حجابی و بی عفتی وکم اهمیت جلوه دادن حجاب
 -6عاد ی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران
 -7ترویج بی عفتی و آلوده کردن جوانان ،تمسخر عقاید پاک مسلمانان
 -8القای بی فرهنگ بودن مسلمانان و ایرانی ها

 -٠ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی

 -10ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن

 -11کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های کشور

 -12بزرگ جلوه دادن قدرت و پیشرفت غربی ها 6 ( ،مورد را ذکر کنید) .

 -11چه عواملی سبب می شود تا جنگ نرم دشمن بر علیه فرهنگ ملتمان بی اثرشود؟
الف -حفظ حجاب و پاکدامنی جوانان مسلمان

ب -عمل و حفظ تعلیمات حکیمانه ی اسالم

 - 11با توجه به آیه شریفه زیربه سؤال پاسخ دهید.
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دینکم ِا ِن استطاعوا) بقره ) 217 /
و ال یزالون ی ِقاتلونکم حتی یردوکم عن ِ
و آنان پیوسته با شما می جنگند تا شما را از دینتان برگردانند اگر بتوانند.
الف -با ّ
توجه به این آیه ،هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی ،جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی ،چیست؟ نابودی باورهای دینی مردم و
دورکردن آنها از اسالم.
ب -با ّ
توجه به این آیه خداوند ،چه خطراتی را به مسلمانان هشدار داده است؟
این که دشمنان اسالم ،تمام تالش خود را به کار می بندند تا مسلمانان را از تعلیمات حکیمانه اسالم دور نگه دارند.
 -14چرا پاداش انسان عفیف و پاکدامن کمتر از مجاهد شهید نیست؟
زیرا قدرت انجام گناه را دارد ،ولی خود را به گناه آلوده نمی کند.
 -16انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد ،ولی خود را آلوده نمی کند مانند چه کسانی است؟
 -1مانند مجاهد شهید در راه خدا

 -2و مانند فرشته ای از فرشتگان

جواب  :تقویت آگاهی جامعه نسبت به مسائل دینی  ،عقیدتی  ،حفظ وحدت و همدلی در جامعه و پرهیز از اختالفات

سواالت چهارگزینه ای

 1ـ انقالب اسالیم به مردم رسارس جهان نشان داد که برای خوشبخیت و سعادت در دنیا وآخرت:
ب) پاسداری از دین را فراموش نکنند .

الف) باید احاکم اسالیم را اجرا کنند.

د) باید تابع دانشمندان دین باشیم .

ج) هیچ رایه جز بازگشت مسری نوراین پیامربان وجود ندارد.
2ـ خمرب ترین سالح دشمن ملت ایران اسالیم چیست؟
ب) شبیخون فرهنیگ

الف) حمارصه اقتصادی

د) محله ی نظایم

ج) تفرقه افکین

3ـ کدام یک از موارد زیر از ابزارها و سالح های جنگ نرم نیست؟
ب) شایعه پراکین

الف) جنگ مسلحانه

ج) تهیه و خپش فیلم

4ـ کدام یک از اقدامات زیر جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ما نیم باشد .
الف) خپش مواد خمدر

ب) ترور و بمب گذاری

ج) تفرقه افکین

5ـ خمرب ترین سالح دشمن در جنگ علیه ایران اسالیم چیست؟
الف) محله نظایم

ب) حمارصه اقتصادی

د) تفرقه بنی مردم

د) تویلد فیلم های ضد ایراین و اسالیم

ج) شبیخون فرهنیگ

6ـ ماجرای شعب ایب طالب با کدام یک از نقشه های دشمنان ایران اسالیم مطابقت دارد؟
الف) شبیخون فرهنیگ

ب) حتریم اقتصادی

ج) جنگ نظایم

7ـ کدام یک از گزینه های زیر از ثمرات انقالب اسالیم نیست؟

الف) زنده شدن روحیه خودباوری

د) ترور و بمب گذاری

د) جنگ داخیل

ب) بیداری اسالیم

د) وابستیگ به ابرقدرت ها

ج) پیرشفت علم و فناوری

سواالت صحیح و غلط
1ـ تا قبل از انقالب اسالیم  ،مردم ایران باور کرده بودند که نیم توانند هیچ مشیلک را حل کنند.
2ـ انقالب اسالیم بازگشیت دوباره به دین و ارزش های دیین بود.
3ـ ترویج یب عفیت یک نمونه از ابزار جنگ نرم برعلیه ملت ایران است.
4ـ اگم دوم اغرتگران برای به زانو درآوردن ایران جنگ بود.
5ـ تویلد فیلم ضد ایراین از روش های جنگ نرم است.
سواالت اکمل کردین

1ـ راه اکر جدید دشمنان برای به زانو درآوردن ملت ها  ..............................نام دارد .

2ـ از نظر حرضت یلع علیه السالم  ................................نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود .

3ـ هدف اصیل دشمنان اسالم از جنگ نرم و حتریم اقتصادی  ،نابود کردن  ................................است .
4ـ راهاکر جدید دشمنان برای به زانو درآوردن ملت ها ........................................ ،نام دارد .

5ـ انسان پاکدامن نزدیک است  ...................................................شود .

سواالت ترشییح
1ـ با توجه به جتربه انقالب اسالیم ایران  ،چه رشایطی یم تواند ملت ها را به قله پیرشفت و عزت برساند؟

2ـ آیه ی مقابل را اکمل کنید و بنویسید که این آیه مربوط به کدام یک از ثمرات انقالب اسالیم است؟
ُ
َ َ ُ َ َ َ
َ
نتم االعلون ِ ،ان کنتُم» ...................................... .
« َوالت ِهنوا و ال  .................................و أ
و سست نشوید و غمگنی نباشید ،زیرا که شما برترید اگر ایمان داشته باشید .
3ـ جدیدترین راهاکر دشمنان برای شکست ایران چیست؟

4ـ هدف اصیل دشمنان از حتریم اقتصادی  ،شبیخون فرهنیگ و جنگ نظایم چیست؟
ْ ََ ُ ْ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ىَ َ ىُ ُ
ُ
اعوا » هدف دشمنان از جنگ با مسلمانان
یت یَ ُردوك ْم َعن ِدی ِنک ْم ِإ ِن استط
5ـ با توجه به آیه ی « وال یزالون يقاتِلونکم ح
چیست؟

6ـ چرا قدرت های استعماری از جنگ نظایم به جنگ نرم روی آورده اند؟
ُ َ
ىُ ُ َ
ُ
ُ َ ُ
ک ْم إن ْ
استَ ُ
طاعوا » نقشه جدید دشمن چیست و چگونه با آن
7ـ با تأمل در آیه « و ال یَزالون یُقاتِلونک ْم َح ىَیت یَ ُردوك ْم ع ْن ِدی ِن
ِِ
مبارزه یم کنید؟
8ـ هدف اصیل دشمنان از حتریم اقتصادی  ،شبیخون فرهنیگ و جنگ نظایم چیست؟

9ـ با توجه به فرمایش امام یلع علیه السالم بیان کنید که پاداش چه کساین مانند پاداش جماهد شهید در راه خداست؟
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