
 دفه .دیکن انیب یاسالم یکشورها در مختلف یها نقشه یاجرا از را دشمنان یاصل هدف -4

 یباورها ینابود جز یزیچ ،یفرهنگ خونیشب و ینظام جنگ ،یاقتصاد میتحر از دشمن یاصل

 .ستین اسالم از آنها دورکردن و مردم ینید

 متن و نکات سؤاالت

 چهل که  یخارج مستشار هزار ها ده.  وضعیت ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی را بنویسید *

 با یصنعت زاتیتجه .داشتند دست در را رانیا ینظام و یفن یکارها  بودند ییکایآمر آنان نفر هزار

 کارشناسان زین آنها از استفاده یبرا و شد یم یداریخر خارج از هنگفت اریبس یها هنیهز پرداخت

 اسفناک روستاها و شهرها در بهداشت تیوضع .آمدند یم رانیا به کشورها همان از یمهندسان و

 مردم درصد مین از کمتر .بودند کار به مشغول رانیا در یهند و یپاکستان پزشک هزار ها ده و بود

 ندگانینما شتریب روستا برق داشت.  2٩٩٩روستا فقط  04٩٩٩از  !بروند دانشگاه به توانستند یم

 به ها یغرب دست به ما گاز و نفت منابع و مختلف معادن .شدند یم انتخاب شاه توسط مجلس

 جوانان فساد، مراکز کردن ریدا با بلکه نداشت ینید امور به یتوجه تنها نه حکومت .رفت یم غمای

 .کرد یم دور نید از را

 و یخودباور هیروح شدن زنده* بعد از انقالب چه روحیه و باوری در ملت ایران زنده شد ؟ 

 در تواند یم که است دهیرس باور نیا به اکنون رانیاملت  ، رانیا تمل در یبزرگ و عزت احساس

 .کند شرفتیپ و رشد یا هنیزم هر

 و دینشو سست وچیست؟ « نَیمُؤمِن کُنتُم ان االَعلَونَ، اَنتُمُ وَ تَحزَنوا ال وَ تَهِنوا ال و»معنی آیه * 

 .دیباش داشته مانیا اگر دیبرتر شما [که رایز] د،ینباش نیغمگ

 هشت که کرد آغاز ما برابر در را یجنگ کا،یآمر دستور به 130٠ ورماهیشهر در صدام یبعث میرژ* 

 .دیانجام طول به سال



* قدرت ها استکباری با جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ما می خواهند به چه اهدافی برسند؟ 

 نیب نادرست روابط یساز یعاد حجاب، دادن جلوه تیاهم وکم یعفت یب و یحجاب یب جیترو

 یب یالقا مسلمانان، پاک دیعقا تمسخر جوانان، کردن آلوده و یعفت یب جیترو پسران، و دختران

 و مردم نیب تفرقه جادیا ،یسن و عهیش انیم تفرقه جادیا ها، یرانیا و مسلمانان بودن فرهنگ

 یغرب شرفتیپ و قدرت دادن جلوه بزرگ کشور، یها تشرفیپ دادن جلوه تیاهم کم مسئوالن،

 ...و ها،

 حفظ درباره اسالم دستورات به مسلمان جوانان اگر که دانند یم یخوب به دشمنان اسالم* 

 را خود تالش تمام پس. بود خواهد دشوار اریبس آنها دادن شکست کنند، عمل یپاکدامن و حجاب

 .دارند نگه دور اسالم مانهیحک ماتیتعل از را آنها تا بندند یم کار به

 راه در دیشه مجاهد پاداش* امام علی )ع( در باره ی انسان عفیف و پاکدامن چه می فرماید؟ 

 را خود یول دارد، را گناه انجام قدرت که ستین یپاکدامن و فیعف انسان پاداش از گتر بزر خدا،

 . شود ها فرشته از یا فرشته است کینزد پاکدامن انسان کند؛ ینم آلوده

 الیت کالسیفعّ

 به حاضرند ایآ اند، پرداخته محروم یها تمل استثمار به ها لسا که ییها تابرقدر شما نظر به

 یبرا ییها هبرنام چه آنها دیکن یم فکر کنند؟ یمپوش چش کشورها نیا یها ثروت از یراحت

کشتن دانشمندان هسته ای ، نا امن کردن کشور های  -خیر دارند؟ ما کشور در یغارتگر ادامه

منطقه برای نفوذ به کشور ما ، فرار مغز ها ، از بین بردن روحیه شهادت طلبی و رواج فساد در بین 

 جوانان 




