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کنید بیان خالصه صورت به را ایران اسالمی انقالب ثمرات -1  

 در موفق کشور چهار جزء/  منطقه آسمان ترین امن/   منطقه نظامی اّول قدرت/  باسوادی نرخ رشد

 پیوند زمینة در برتر کشور ده جزء/  نخاع و مغز تحقیقات در دنیا کشور دومین/  حیوانی سازی شبیه

 از کشور سومین/  دنیا ساز سد کشور سومین/  فضایی کامل چرخه صاحب کشور هشت جزء/  اعضا

 سازنده برتر کشور بیست جزء/  نانوفناوری زمینة در برتر کشور ئه جزء/  برق شبکه رشد نظر

 انداز موشک پهپاد سازنده برتر کشور چهار جزء/  دنیا اژدر ترین سریع سازنده تنها/  دنیا در ناوشکن

07 پهپاد شکار/  دنیا در RQ ای هسته تکنولوژی در مستقل کشور تنها/  آمریکا  

دهید توضیح را ایران اسالمی جمهوری شکست برای ها ابرقدرت اقدامات از نمونه چند -2 . 

 جنگ ایجاد و کودتا برای تالش و افکنی تفرقه گذاری، بمب و ترور نظامی، حمله اقتصادی، محاصره

 داخلی

دهید توضیح چیست؟ ایران اسالمی انقالب علیه جنگ در دشمن سالح کترین خطرنا -3 . 

فرهنگی شبیخون یا نرم جنگ  

کنید بیان اسالمی کشورهای در مختلف های نقشه اجرای از را دشمنان اصلی هدف -4 . 

اسالم از آنها دورکردن و مردم دینی باورهای نابودی  

 ذکر را اسالمی انقالب پیروزی از پیش اسالمی ایران عزیزمان کشور های محرومیت از نمونه چند -5

 کنید؟

 بسیار حضور – روستاها و شهرها در بهداشت اسفناک وضعیت - خارجی مستشار هزار ها ده حضور

 بیشتر انتخاب  - برق نعمت از روستاها از معدودی تعداد برخورداری – دانشگاه جامعه محروم اقشار کم

 کردن دایر - ها غربی توسط گاز و نفت منابع و مختلف معادن غارت – شاه توسط مجلس نمایندگان

جوانان ابتذال و فساد مراکز  

نمایید بیان را محروم های ملت سایر بر ایران اسالمی انقالب تأثیرات -6 . 

 استقالل، کسب و وابستگی از رهایی برای ایران، اسالمی انقالب از گرفتن الگو با محروم های ملت

 از گرفته سرمشق چیز هر از بیش نیز جهان دیگر نقاط در مردم طلبانه حق های حرکت. کنند می تالش

است جهانی استکبارگران برابر در ایران ملت مقاومت . 

چیست؟ ایران اسالمی انقالب آورد دست ترین مهم -7   

ایران ملت در بزرگی و عزت احساس و خودباوری روحیه شدن زنده  



 پاسخ 11 تا 8 سؤاالت به «ُمؤِمنینَ  ُکنُتم ان االَعلَونَ  اَنُتمُ  وَ  َتحَزنوا ال وَ  َتِهنوا ال و» آیه به توجه با -8

 .دهید

چیست؟ آیه پیام  

کند پیشرفت و رشد ای زمینه هر در توانند می پشتکار و ایمان با مسلمان های ملت . 

چیست؟ دشمنان با رویارویى در قدم ثبات و استوارى رمز -9  

قوى روحیه و ایمان  

چیست؟ از ناشی مؤمنان اندوه و ضعف -11  

خدا به ایمان ارزش به توجه عدم و غفلت  

کنید بیان را اسالم صدر مشرکان شیطانی های نقشه از ای نمونه -11 . 

 پیشنهادهای با کردند تالش ابتدا دیدند، می خطر در را خود موقعیت اسالم، ظهور با که مکه مشرکان

 نمی دیدند که هنگامی اما کنند؛ منصرف اسالم، به دعوت ادامه از را ایشان ،(ص) اکرم پیامبر به فریبنده

 دادند قرار طالب ابی شعب در اقتصادی شدید محاصره در را مسلمانان دهند، فریب را خدا رسول توانند

گیرند قرار مشرکان سلطه تحت و بردارند اسالم از دست تا . 

بود؟ چه ایران اسالمی انقالب آوردن در زانو به برای پیمانانش هم و آمریکا اقدام اولین -12  

ایران اقتصادی( محاصره) تحریم طرح  

چیست؟ ایران ملت درآوردن زانو به برای غارتگران دوم گام -13  

افروزی جنگ و نظامی حملة  

بود؟ چه ایران اسالمی انقالب علیه تحریم و جنگ با زمان هم استکباری های قدرت اقدامات -14  

داخلی جنگ ایجاد و کودتا برای تالش و افکنی تفرقه گذاری، بمب و ترور  

دارد؟ نام چه است، تر خطرناک نیز اتمی بمب از که سالحی -15  

فرهنگی تهاجم  

 و آزادی خواهان و محروم های ملت با مقابله برای را نظامی راهکار استکباری، های قدرت چرا -16

دانند؟ نمی مناسب استقالل  

 باعث زیاد، بسیار های هزینه بر عالوه نظامی های جنگ که اند دریافته خوبی به استکباری های قدرت

کند می مشکل را دیگر کشورهای در کارشان ادامه مسئله، این و شود می نیز ها ملت نفرت . 

چیست؟ نرم جنگ از مقصود -17  

فرهنگی( شبیخون) تهاجم  



اند؟ کشیده را فرهنگی تهاجم نقشه تاریخی، تجربة کدام از استفاده با دشمنان -81  

آن مانند حوادث و آندلس سرگذشت  

چیست؟ دهندة نشان غذایی و دارویی و پزشکی اقالم تحریم -19  

 دست به برای تنها و نیستند ستمدیده و مستضعف های ملت خیرخواه هرگز انقالب و اسالم دشمنان

دارند می بر قدم خویش نامشروع منافع آوردن . 

 به حاضر است، کرده تحریم علمی و سیاسی اقتصادی، های عرصه همه در را ما که دشمنی چرا -21

قرار میدهد؟ ما اختیار در رایگان را آنها و است نشده خود ای ماهواره های برنامه و ها فیلم تحریم   

 عمل پاکدامنی و حجاب حفظ درباره اسالم دستورات به مسلمان جوانان اگر که دانند می خوبی به آنها

 از را آنها تا بندند می کار به را خود تالش تمام پس. بود خواهد دشوار بسیار آنها دادن شکست کنند،

دارند نگه دور اسالم حکیمانه تعلیمات . 

کنید؟ بیان را دشمن نرم جنگ مصادیق از هایی نمونه -21  

 بازی ساخت/  مبتذل و زشت تصاویر و ها فیلم پخش و تهیه/  ضداسالمی و ایرانی ضد های فیلم تولید

 بی ترویج برای جانبه همه تالش/  جوانان بین در مخدر مواد پخش و تولید/  ُمخرب ای رایانه های

/  پسران و دختران بین نادرست روابط سازی عادی/  حجاب دادن جلوه اهمیت کم و عفتی بی و حجابی

 و مسلمانان بودن فرهنگ بی القای/  مسلمانان پاک عقاید تمسخر/  جوانان کردن آلوده و عفتی بی ترویج

 دادن جلوه اهمیت کم/  مسئوالن و مردم بین تفرقه ایجاد/ سنی و شیعه میان تفرقه ایجاد/  ها ایرانی

و ها غربی پیشرفت و قدرت دادن جلوه بزرگ/  کشور های پیشرفت  ... 

نمایید؟ تعریف را نرم جنگ -22  

 نیروهای از استفاده بدون را کشور یک توان می آن وسیله به که شود می گفته اقداماتی به نرم جنگ

کرد سرنگون نظامی، . 

وُكم   َحتَّى ُیَقاتِلُوَنُكم   َیَزالُونَ  َواَل »  آیه پیام -23 َتَطاُعوا إِنِ  ِدینُِكم   َعن َیُردُّ چیست؟ «اس   

 شبیخون و نظامی جنگ اقتصادی، تحریم از دشمن اصلی هدف که دهد می نشان خوبی به آیه این

نیست اسالم از آنها دورکردن و مردم دینی باورهای نابودی جز چیزی فرهنگی، . 

فرماید؟ می چه جوانی دوران در پاکدامنی و عفت اهمیت مورد در( ع) امیرمؤمنان -24  

 پاداش از کمتر کند، نمی آلوده را خود ولی دارد، را گناه انجام قدرت که پاکدامنی و عفیف انسان پاداش

شود ها فرشته از ای فرشته است نزدیک پاکدامن انسان نیست؛ خدا راه در شهید مجاهد . 

چیست؟ بیگانگان شوم های نقشه این با مقابله های راه -25  

دینی و فرهنگی برنامه تقویت/  دشمن اهداف مقابل در بصیرت و هوشیاری/  خودباوری و ایمان تقویت  

 


