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 جمهوری اسالمی،آزادی،استقاللشعاری که خواسته اصلی و اساسی مردم در جریان انقالب بود: .1

اداره امور کشور و انجام اقدامات الزم برای تاسیس نظام سیاسی جدید یکی از ماموریت های دولت موقت:  .2

 اسالمی

 روند تاسیس نظام جمهوری اسالمی: .3

به جمهوری اسالمی رای آری 2/۹۸مردم با  13۵۸فروردین11و  1۰)در همه پرسی تعیین نظام سیاسی -

فروردین که نتیجه همه پرسی جمهوری اسالمی اعالم شد به عنوان روز جمهوری اسالمی  12در روز  ند.داد

 نامیده شد(

 رای مثبت( ۵/۹۹با  13۵۸ذرتدوین و تصویب و همه پرسی قانون اساسی)در آ -

 13۵۸جمهوری بهمن انتخابات ریاست -

 13۵۸انتخابات مجلس اسفند -

 تعیین هیئت دولت و شکل گیری رسمی نظام –

 شکل گیری نهاد های انقالبی: .4

همی در پیشبرد اهداف انقالب بود؛ به فرمان امام خمینی بر اساس ضرورت و نیاز کشور بوجود آمدند و نقش م

م کشور شکل مرز و بومهم ترین آنها: سپاه پاسداران و بسیج بوده اند که با هدف دفاع از آرمان های انقالب و  

 گرفتند.

 توطئه ها و فعالیت های دشمنان به ویژه آمریکا برای نابودی انقالب:علل  .۵

تشکیل حکومت انقالبی و مخالف سلطه در ایران و حمایت از نهضت های آزادی بخش به ویژه قیام مردم مردم 

 فلسطین و قطع رابطه با اسرائیل
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 انواع توطئه ها و دسیسه های دشمنان برای نابودی انقالب: .6

 اقدامات نظامی -ترور شخصیت ها و مردم انقالب   -ایجاد شورش و نا امنی  - 

توسط گروه های ضد انقالب داخلی با حمایت دشمنان در سال های نخست پیروزی انقالب شورش و ناامنی  .7

 راه انداختن جنگ داخلی انجام می شد. خارجی بخصوص در مناطق مرزی و با هدف به

شخصیت ها و مسئوالن بر اثر اقدامات تروریستی گروه های ضد انقالب در ابتدای انقالب تعداد زیادی از  .۸

 سیاسی و فرهنگی و مردم عادی به شهادت رسیدند و رهبر انقالب نیز مجروح شد.

 علت و چگونگی تسخیرسفارت آمریکا: .۹

دانشجویان پیرو خط امام سفارت  13۵۸آبان  13در  –حمایت آمریکا از گروه های از گروه های ضد انقالب 

 آمریکا را تسخیر و تعدادی از کارکنان آن را به گروگان گرفتند.

 شرط دانشجویان برای آزادی گروگان ها و اقدام آمریکا برای آزادی آن ها: .1۰

آمریکا اقدام به حمله نظامی کرد ولی در صحرا  ،آمریکا در امور داخلی ایرانتحویل شاه به مردم و عدم دخالت 

 گروگان ها آزاد شدند.( ،طبس دچار طوفان شد.)سرانجام با میان جگری دولت الجزایر

 در مورد جنگ تحمیلی: .11

با فرمان حمله به خرمشهر توسط صدام رئیس حکومت  13۵۹شهریور  13در  ،هم زمان با آشوب های داخلی 

عراق جنگ آغاز شد. پس از هشت سال پایداری ملت و بدون جداشدن وجبی از خاک ایران جنگ پایان یافت. 

 و آزادگان نام گرفتند. در سال بعد از آتش بس اسیران ایرانی آزاد شدند

 :رحلت امام خمینی و انتخاب آیت ا... خامنه ای به رهبری .12

در تهران در گذشت و پیکر ایشان پس از  6۸خرداد 13پس از سال ها مجاهدت در شامگاه  امام خمینی

 تشییع بی نظیر در بهشت زهرا دفن شد.

 آیت ا... خامنه ای: این انقالب در در هیچ کجای جهان بی نام خمینی شناخته شده نیست.

 عظیم ترین نمره زندگی امام خمینی: رهبری انقالب اسالمی


