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 دفاع:فصل اول 

  د و تهاجم يت ، تهديامن:درس اول 

  

ب ها ، امن بودن ، در پناه بودن ، نداشتن دلهره ، ي در امان بودن از آسي به معنيت در زبان فارسي؟امنستي چيت در زبان فارسيامن .١

  . و ترسينگران

و ارزش ...) ن و يجان ، مال ، سرزم ( يافع ماده مني که علي دور بودن از خطراتيعنيت يف ، امنين تعريدر ساده ترست؟يت چيامن .٢

  .ما وجود دارد...) ن ، فرهنگ ، اعتقادات و يد (   ي معنويها

 يرا کسيمان به خداست زيشه و سرچشمه آن اي است و رياز فطري؟نچرا ست؟يشه و سر چشمه آن چي است و ريازيت چگونه نيامن .٣

  . بخشدينان و آرامش مي است که به اواطمي و معنوي روحيه گاهيک تيمان داشته باشد ، دارايکه به خداوند توانا ا

ه آن ، در جهت ي است که خداوند به انسان عطا کرده تا در ساي بزرگي از نعمتهايکيت يامنست؟يت از نظراسالم و قرآن چيامن .٤

  .ش حرکت کنديدگار خويت آفري و رضايبندگ

 از يکين يت مشترک بوده است بنابراياز آنها به امنينچگونه بوده است؟ کردن انسان در شهرها ي زندگيل اجتماعين دليمهمتر .٥

 .ت بوده استياز به امنيش سکونت گاهها وشهر ها نيدايه پي و اوليعوامل اصل

–  مانند جنگها ، ماهواره ها و رسانه که ساخته خود انسانهاستيروني و بيعوامل داخلد؟يسه کني را نامبرده و با هم مقايعوامل نا امن .٦

اما در نا ... وي طلبييا جامعه نهفته است،مانند هرج و مرج ، شورش ، جدايک کشور ي ي خطر در داخل مرز هايشه هاي ، ري داخليدر نا امن

  ..گانه وي بي ، رسانه هايغات منفي ، تبلي اقتصاديم هاي مانند تحريرون از مرزها قرار دارند ، عواملي ، عوامل بي خارجيامن

 که همه يت شهروندان آن است ، به طورين امني تاميفه هر حکومتين وظيامروزه مهمترست؟ي هر حکومت چفهين وظيمهمتر .٧

  .احساس آرامش داشته باشند

  يطيست محي ، زي ، فرهنگي ، اجتماعياسي ، سي ، اقتصادينظامد؟يت را نام ببريابعاد امن .٨

ن و شهروندان خود است يک کشور از سرزمي و دفاع مردم يار توان پاسدي به معنايت نظاميامن است؟يتي چگونه امنيت نظاميامن .٩

  . شودير مي امکان پذي دفاعي و ابزارهاي نظاميرويله نيکه به وس

 و ين رفاه اقتصادي ، تامي بودن منابع مالياد ، کافيد انبوه ، صادرات زي ، توليداشتن ثبات اقتصادد؟يسي را بنويت اقتصاديعالئم امن .١٠

  . استيت اقتصاديالئم امناز ع...شت مردم ويمع

ف باشد از نظر ي ضعي اقتصادير بناهايه ها و زي از نظر داشتن پاياگر کشورر است؟يب پذي آسيت اقتصادي از نظر امنيچه کشور .١١

  ر خواهد بوديب پذي آسيت اقتصاديامن

 از هرج و مرج يريجلوگ. ٢ يساي سيتهايفراهم کردن حضور افراد در فعال. ١د؟يسي بنوياسيت سي حفظ امنيف حکومت را برايوظا .١٢

   استياسيت سي حفظ امنيف حکومت برايگانگان در امور کشور از وظايممانعت از دخالت ب. ٣ ياسيس

ش يرند و مردم خود بتوانند سرنوشت خويم نگي مردم تصميگانگان به جاي بدان معناست که بياسيت سيامنست؟ي چياسيت سيامن .١٣

  ن کنندييرا تع

 مانند زبان ، ي و سنتي اجتماعي حفظ الگوهاييک ملت تواناي که يوقت است؟ي و فرهنگيت اجتماعيمن اي دارايچگونه کشور .١٤

   استي و فرهنگيت اجتماعي امنيخود را داشته باشد دارا... مذهب ، آداب و رسوم ، نوع پوشش و

 خود را از ي و اعتقادي فرهنگياشه هيک جامعه ري ياگر اعضا شود؟يک کشور فراهم مي ي وفرهنگي اجتماعينه نابوديچگونه زم .١٥

  . کنندي خود را فراهم مي و فرهنگي اجتماعينه نابودي شوند ، و زميج از اصل و اساس خود دور ميدست بدهند، به تدر

 و يعت جانوريست و طبيط زي محيداري پاي به معنيطيست محيت زيامن. دي باشد؟ مثال بزني به چه معنا ميطيست محيت زيامن .١٦

  ني کره زمين رفتن جنگل ها ، گرم شدن هواي بزرگ ، از بيالب هايمثال وقوع س– ماست  اطرافياهيگ
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  .ندي گويد مين ببرد تهديت ما را از بي که امنيبه خطراتست؟يد چيتهد .١٧

  م دادني ترساندن وبيد به معنيتهدست؟يد چي تهدي لغويمعن .١٨

  ي و انسانيعيبدات طيتهدد؟يح دهيد را از نظر منشاء آن نامبرده و توضيانواع تهد .١٩

  د نرميد سخت تهديتهد.ديح دهي توض چند نوع است ؟يدات انسانيتهد .٢٠

 خود دست بر دارد و به يک ملت از ارزش هايرد که يگين هدف صورت ميد نرم با ايتهدرد؟يگي صورت ميد نرم با چه هدفيتهد .٢١

  دا کنديل پيگران تماي ديارزشها

د يدر واقع تهد. ت است ي امن ن بردنيد از بيرا هدف تهديت قرار دارد زيقابل امند در ميتهد وجود دارد؟يزيد در مقابل چه چيتهد .٢٢

  د کنندگان استيم کردن آنها در برابر خواست تهديگران به منظور تسلير گذاشتن بر اراده ، اعتقادات و افکار دي تاثيبرا

ست يد زيتهد. ٥ ي و اجتماعيد فرهنگيتهد. ٤ يد نظاميهدت. ٣ يد اقتصاديتهد. ٢ ياسيد سيتهد. ١د؟يد را نام ببريا انواع تهديابعاد  .٢٣

  يطيمح

  ي اقتصاديعقب ماندگ. ٢فقر . ١ ست؟ي چيه هر کشوريد علين تهديمهمتر .٢٤

 ، مواد مخدر ، ي سوادي است مثل بيا خارجي ي آن داخليشه هاي؟ردي دارند؟ نام ببرييشه هاي چه ري اجتماعيدات فرهنگيتهد .٢٥

  فساد

باال . ٤  ن رفتن جنگل هاياز ب. ٣  ني گرم شدن کره زم .٢ هوا وآبها يآلودگ.١ ؟ شودي ميامل چه موارد شيطيست محيدات زيتهد .٢٦

  احتمال وقوع زلزله. ٥ا ها يآمدن آب در

ن يگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمي ديک کشور به کشوريخون، هجوم و حمله ي شبي ؟تهاجم به معنديف کنيتهاجم را تعر .٢٧

  است

 آن کشور را ي دفاعيزان توان و آمادگيجاد ترس ميد واي کند ، با تهدي ميد کننده سعي کشور تهد  ؟ شوديجم آغاز مچه موقع تها .٢٨

  . شود ياگر آن کشور آماده نبود آن وقت تهاجم آغاز م. ش کند يآزما

 يت جهان امروز به گونه ايوضع داشت ، اما يشتر شکل نظامي ؟تهاجم در گذشته بديسه کني تهاجم در گذشته و امروز را مقايچگونگ .٢٩

  ردي گيشتر از گذشته صورت مي بي در آن کمتر است ، در مقابل تهاجم فرهنگياست که احتمال تهاجم نظام

  ز هستي ني فرهنگي ، آمادگي نظامي ؟عالوه بر آمادگستي چيابزار مهم مقابله با تهاجم خارج .٣٠

   شودي گفته مي دفاعي آمادگ در مقابل تهاجمي ؟به هر گونه آمادگستي چي دفاعيآمادگ .٣١

  ي واقتصادياسي ، سي نظاميآمادگ)  بي ومعنوي ، روحي اعتقاديآمادگ)  الف استوار است؟ي بر چه اساسي دفاعيآمادگ .٣٢

ما ، تانک و سرباز به قصد ي مانند هواپي مادي دشمن با ابزار هاي ؟ در تهاجم نظامرديگي چگونه صورت مياسي، سيتهاجم نظام .٣٣

   زندي دست به حمله مير نظامي غي ، دشمن با ابزارهاياما در تهاجم فرهنگ.  کندي مک کشورياشغال 

 مردم ، يني دير ارزش ها وباور هايي ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغي ؟ در تهاجم فرهنگستي چي تهاجم فرهنگ   دشمن ازيهدف اصل .٣٤

  . دشمن استيهدف اصل

 فکر وذهن است ي در تهاجم فرهنگي هدف تصرف خاک است ولير تهاجم نظام دد؟يسه کني را مقاي با تهاجم فرهنگيتهاجم نظام .٣٥

 ي فرهنگي ابزار تهاجم توپ و تانک و موشک ولي ، بلند مدت و نا محدود در نظاميجي تدري فرهنگي مدت معموال کوتاه و محدود وليدر نظام

وع موادمخدر ، ي شي فساد اخالقي فرهنگي ولي اقتصاديانهاي ، زيسان آثار آن تلفات اني در نظام   رسانهيينماي سيلمها يامواج ماهواره ها ، ف

   استي مدارس، دانشگاهها و مراکز فرهنگي در فرهنگي است ولي و نظامي مورد تهاجم مراکز اقتصادي مکانهاي خانواده ها در نظاميفروپاش

ت ين بردن امني و از بي اخالقيجاد بحران هايا. ٢ يي از اسالم گرايري و جلوگيزياسالم ست. ١ ؟ ديسي را بنوياهداف تهاجم فرهنگ .٣٦

   در جامعهيدياس و نا اميه يجاد روحيا. ٤ جامعه ي و مليني دين بردن ارزشهاياز ب. ٣   جامعهياخالق

  جنگ ودفاع : درس دوم

  . افتديا چند اجتماع مستقل اتفاق مين دو ي است که بي جنگ نبرد خشن و مسلحانه است؟يجنگ چ .١



  االت درس آمادگي دفاعي سوم راهنماييؤنمونه س

 دبيرستان غيردولتي هوشمند هدف

تحت تسلط قرار دادن کشور . ٢ يدن به منافع ماديگر و رسيع به خاک کشور دطم.١ د؟يسي بزرگ را بنويع جنگ هال شرويدال .٢

   حاکماني و قدرت طلبيه خود خواهيروح. ٥ ي ، مذهبي ، قومياسياختالفات س. ٤ ي و منطقه اياختالفات مرز. ٣گر ي ديها

ب ي شوند و آسي در جنگ کشته ميادي دانند افراد زيرا مي ؟ ز ندارندست و افراد عاقل آن را دوستي نينديچرا جنگ امر خوشا .٣

د دفاع کرد ي بايطيرد تحت هر شراي صورت پذي شود اما اگر تهاجمي هر دو طرف وارد مي و معنوي مادي به امکانات و ثروت هاي فراوانيها

  . باشديده مي و پسندي عقالنيند و ناپسند است دفاع امري ناخوشايرا به همان اندازه که جنگ عمليز

سه يساها ، کني کرد صومعه ها ، کليگر دفع نمي ديله بعضي از مردم را به وسياگر خداوند بعض   ؟ د ي فرمايقرآن درباره دفاع چه م .٤

  . شديران مي شود ويار برده مي بس  که نام خدا در آنهايها و مساجد

گران دور کردن ، وطن و ناموس يا از دي را از خود ي و آزاري بدي به معنيدفاع از نظر لغو  ؟  باشدي ميدفاع از نظر لغت به چه معن .٥

  و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن ، آمده است

خود ..ن ويات ، اعتقادات ، سرزمي حفظ و حراست از حي شود که انسان براي گفته مين دفاع به مجموعه اقداماتي بنابراست؟يدفاع چ .٦

   دهدي کند انجام ميد ميرا تهد که او يدر برابر خطرات

  يزي دفاع آگاهانه و غرد؟يانواع دفاع را نام ببر .٧

 ي ميزين تمام موجودات زنده مشترک است دفاع غري شود و در بي که ناخود آگاه انجام ميد؟به دفاعيح دهي راتوضيزيدفاع غر .٨

   استيزي کنند ، از نوع دفاع غريساس خطر م که در آن احيع جانوران از محدوده اي فرار سريا حتيحمله به دشمن . ند يگو

رد در دفاع ي گيار صورت مي مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اخت   ؟دفاع آگاهانهديح دهيدفاع آگاهانه را توض .٩

  . کند يانتخاب م. .. خطر وي و چگونگي ، مکانيط زمانيدات را متناسب با شرايوه دفاع خود در برابر تهديآگاهانه انسان نوع و ش

دفاع از ناموس در . ٣دفاع از حق در برابر باطل . ٢ ي و مل يني دياز اصول و ارزشها دفاع. ١ ؟ شودي ميدفاع آگاهانه شامل چه موارد .١٠

  نيدفاع از کشور و سرزم. ٥دفاع از مظلومان در برابر ظالمان . ٤گانگان يبرابر ب

ت و آرامش را دوست دارند و يرا تمام انسانها امني دارد زي انسان نقش مهميدر زندگ دفاع د؟يي انسان بگوي در زندگ  نقش دفاع را .١١

  .ش هستندي خوي و اجتماعي فرديبهدنبال حفظ آن در زندگ

  .روز شدنديار به اذن خدا پي بسي اندک که بر گروه  ي چه بسا گروه سوره بقره به چه اشاره دارد؟٢٤٩ه يآ .١٢

 مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل يسربلند. ٢ جامعه ين و حراست از ارزش هايحفظ سرزم. ١د؟يسيج دفاع را بنويآثار و نتا .١٣

   جامعه   دريجاد نا امني از ايريجلوگ. ٥ از ظلم و فساد تجاوز گران يريجلوگ. ٤ر کشور ها ي از طمع و تجاوز سايريشگيپ. ٣ان يجهان

   ،تداوم نهضت عاشورايانقالب اسالم: درس سوم

 ي درصد به نظام جمهور٩٨ش از ي و ب١٣٥٧ ماه سال بهمن دادند؟يرا يد و مردم به چه نظامي رسيروزي به پيخيه تارانقالب در چ .١

   دادندي آري راياسالم

ک ي واژگون کردن ي برايام گروهير و تحول ، قيير و رو شدن ، تغي دگرگون شدن ، زيبه معنانقالب در لغت به چه معناست؟ .٢

  .آمده است.. حکومت و

 و بر ي حکومت ستم شاه  ي سرنگونيمان ما برايام و اراده مردم مسلمان و با اي قي به معنران به چه معناست؟ي ايالب اسالمانق .٣

   حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم استيقرار

  )ع(مه اطهارامبر اسالم و ائي آنها از پيرويپ. ٢اعتقاد مردم به اسالم  . ١ د؟يسي را بنوي انقالب اسالميشه هاير .٤

  هم اسالميت عليقرآن و اهل بد؟يادگار گذاشت رانام ببري  امت خود بهيپس از خود برا) ص(امبر ي که پيدوامانت بزرگ .٥

ام يه السالم و قين عليرا از مکتب امام حسي مردم ما درس عزت و آزادگه السالم آموختند؟ين علي از امام حسيمردم ما چه درس .٦

  . خود ساکن بماننديني و اهانت به اعتقادات دي عدالتيتوانند در مقابل ظلم و ستم ب يعاشورا آموخته اند و نم
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 شاه يکتاتوريد. ٢ن اسالم ي شاه و حکومتش به احکام و قواني احترامي و بيي اعتنايب.١ د؟يسي را بنوي وقوع انقالب اسالمينه هايزم .٧

ط يعدم وجود شرا. ٦ران يت مردم اي اکثريت اقتصاديمحروم. ٥ن ي فلسط نيرزمم اشغالگر سي با رژيدوست. ٤گانگان ي به بي اقتصاديوابستگ. ٣

  ل کودکان و نوجواناني تحصيمناسب برا

گسترش . ٢ در جامعه يم شاه به دستورات اسالمي رژي توجهيب.١کردند؟ ي مي احترامي به اسالم بيشاه و حکومتش با چه اقدامات .٨

ن حکومت يان مسوليگسترش فساد در جامعه و در م. ٤ ي فروش و مصرف مشروبات الکلجاد مراکزيا. ٣ ي بند و باري و بي حجابيب

  ون و حق طلباني روحانيغي تبليت هاي از فعاليريجلوگ.٥

اعتقاد به . ٣ مردم يکپارچگيوحدت و . ٢ت ي روحانيشگامي و پيني امام خميرهبر.١ ؟ ديسيران را بنوي اي انقالب اسالمي هايژگيو .٩

  گانهي بي به قدرت هاي انقالب اسالميعدم وابستگ. ٤ه السالم ين عليام امام حسيار دادن قاسالم و الگو قر

ز ي سکوت در برابر شاه خائن و حکومت ستمگرش را جا١٣٤١ ؟ بعد از حوادث سال  سکوت را ممنوع کرديني امام خمياز چه سال .١٠

   دانستينم

سربازان و طرفداران تو کجا هستند مگر تو   گفت و در پاسخ چه فرمود؟  به امام چهي از سران نظاميکي امام در قم يريپس از دستگ .١١

  .د طرفداران من در گهواره ها خفته اندي گوي م   به او   مطمئن و محکمي حضرت امام با لحن ؟يستين حکومت بزرگ باي اي جلوي توانيم

 استقالل و يبرقرار.٢ مردم ي باراي اسالميظام جمهوراستقرار اسالم و ن. ١ د؟يسيران را بنوي اي انقالب اسالميج و دستاوردهاينتا .١٢

  ت از مظلومان در سراسر کشوريحما. ٥شرفت کشور ي و پييشکوفا. ٤ کشور يعمران و آبادان. ٣ يآزاد

  ن خداي اسالم و دستورات دي ؟ اجرا مردم از نظام و انقالب چه بوديخواسته اصل .١٣

 بسته شدن مراکز    ،يت حجاب اسالمي جمعه و جماعت رعاي نمازهاياي ، احد؟يسي را بنويچند دستاورد ارزشمند انقالب اسالم .١٤

 نظام در ي رهبريه برايت فقيب اصل واليو تصو) ع(و ائمه) ص(امبر ي قرآن و سنت پيات نوراني طبق آي قانون اساسيب و اجرايفساد ، تصو

  يقانون اساس

   آن استيروزي مهم تر از پيظ و دفاعاز انقالب اسالم حف چه فرموده است؟يامام در موردحفظ و تداوم انقالب اسالم .١٥

  ي و محاصره اقتصاد  رانيل جنگ هشت ساله به اي ؟ کودتا ، تحم انقالب گرفتيم به نابودي تصميدشمن با چه اقدامات .١٦

ج فساد  و رواي ضد فرهنگياز روش ها جادجنگ نرم و استفادهي ؟ ا استي انقالب چه روشي نابودين روش دشمن برايخطرناک تر .١٧

  .ن مردم استيجاد اختالف بين آن و اي نسبت به اسالم و قوانينيجاد بدبي ، اي بند و باري و بياخالق

  ي از رهبريرويمان به خدا ، وحدت مردم و پي است؟يراه حفظ و ادامه انقالب چ .١٨

 تا با استفاده از تفکر و تعقل ، مي بندي خود عهد ميم با خداي با اعتقاد به قرآن کرست؟يفه دانش آموزان در حفظ انقالب چيوظ .١٩

  کو و عمل صالحيکسب علم و دانش و با اخالق ن

  ج ، مدرسه عشقي بس  :درس چهارم 

روانش بر ي است که پيدان گمناميج مدرسه عشق ، مکتب شاهدان و شهي بس داشتند؟يشيج چه فرمايدر مورد بس) ره (ينيامام خم .١

  .ر داده اند ع آن اذان شهادت و رشادت سي رفيگلدسته ها

 جامعه ي و اجتماعياسياز سي مورد نيزه مردم در تمام صحنه هاي ؟ حضور با انگ چه بودي انقالب اسالميروزي مهم پ  از عوامليکي .٢

  .است 

را ) جيبس (يونيليست ميل ارتش بي دستور تشک١٣٥٨ آذر ٥ ل بسج را صادر کرد ؟ي فرمان تشکيخيدر چه تار) ره (ينيامام خم .٣

  صادر کرد

 در مقابل متجاوزان  يداري ، مقاومت در برابر دشمنان ، پايني دي ؟ دفاع از اصول و ارزشهاخته استي آمييزهايج باچه چيفهوم بسم .٤

  خته استيهن ما در هم آمي مي حفظ استقالل و سر بلندي برايثار و فداکاريو ا

ن و ين انسانها ، فداکار تري که در آن پاک تريوعه اج عبارت است از مجمي بسست؟ي چيخامنه ا.. ه ايج از نظر حضرت آيمفهوم بس .٥

  ن کشور جمع شده اندي رساندن اي به کمال رساندن و به خوشبختين امت ، براي اي در راه اهداف عال ن جوانان کشور ،يآماده به کار تر
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  يثار و فداکاريمان ، اعتقاد ، اي ؟ ا چه بوديجي بسيروهايسالح ن .٦

 کوچه و ي عادمردم آموخته بودند؟ي داشتند؟ و دفاع از کشور را از چه کسي بودند ؟ چه اعتقادي چه افراديجي بسيرو هاين .٧

د در مقابل ي بدست آمده بايران و ارزش هاي اي اسالمي حفظ استقالل جمهوري ما بودند و معتقد بودند که برايهن اسالمي ميابانهايخ

 بزرگ از جانب ين راه مقدس را پاداشيآموختند و شهادت در ا.. ان حضرت ابا عبد ادي را از سرور شهيدارين پاي کرد و ايدارين پايمتجاوز

   دانستنديخداوند م

 توانند به ي نمي ؟باتهاجم نظامستيج بعد از دفاع مقدس چيمهم بس فهيدند ؟ وظي رسيجه ايان جنگ به چه نتيدشمنان پس از پا .٨

 يرو هايج و نيفه مهم بسير کرد وظيي و از جنگ سخت به جنگ نرم تغيفرهنگ به ين جهت نوع تهاجم از نظامياهداف خود برسند به هم

   و جنگ نرم دشمنان استي مقابله با تهاجم فرهنگيجيبس

 يت دانش آموزانيترب. ٢ دانش آموزان ياسي سي و آگاهينيت اعتقادات ديتقو. ١  ؟ ديسي را بنويج دانش آموزيف بسيبرنامه ها و وظا .٩

 و ياسي ، سي فرهنگينه هايمشارکت دانش آموزان در زم. ٤ پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان ي برايزيبرنامه ر. ٣ يني ديمنطبق با الگوها

 و ي ، ادبي ، فرهنگي علمينه هاي مسابقات در زميبرگزار. ٦ ي و ادبي علميل انجمن هاي دانش آموزان و تشکيت توان علميتقو. ٥ يسازندگ

   متنوع و با نشاطي اردوهاي و برگزاري مختلف ورزشيه هاآموزش رشت. ٧  يسيداستان نو

  يورزش. ٥ ي و امداد رسانيسازندگ. ٤ ياسيس. ٣ ي و هنريفرهنگ. ٢ ي و پژوهشيعلم.١ ؟ ديسيج را بنوي بسيت هايفعال .١٠

 ، مانند ياسي س مهميحضور در صحنه ها. ٢    مردمياسي سي تالش در جهت باال بردن آگاه١ د؟يج رانام ببري بسياسي سيتهايفعال .١١

  ي و مقام معظم رهبريني امام خم  يشه هايغ انديج و تبليترو. ٣ جمعه و جماعت ي ها، نمازهاييمايانتخابات ، راهپ

  هشت سال دفاع مقدس: درس پنجم 

  ١٣٥٨بهشت ي ؟ اردس شدي تاسيسپاه پاسداران در چه سال .١

  ١٣٥٩ور يکم شهري و ي ؟ س آغاز شديخيجنگ در چه تار .٢

 باشند ، يد ، قوي آيش مي که پيران خواهانم که در هر مسئله اي ؟من از ملت اران چه گفتي پس از حمله عراق به اينيامام خم .٣

) صدام (ن يم ، ايدي بزرگ نترسيما از آن قدرت ها. ز باک نداشته باشند يچ چي باشند و از هي تبارک و تعالي به خدايقدرتمند باشند ، متک

  ستي نيزي که چ  ندارد ، عراق  يکه قدرت

  ١٣٥٩ ؟ چهارم آبان  سقوط کرديخيخرمشهر در چه تار .٤

   ؟ باعث شکست محاصره آبادان شد داشتيجه ايات ثامن االئمه چه نتيعمل .٥

  ١٣٦١ ؟ سوم خرداد  آزاد شديخيخرمشهر در چه تار .٦

  ١٣٦٧رش قطعنامه صلح ، مردادي ؟ با پذديان رسي به پايخي در چه تاريليجنگ تحم .٧

هنمان در اشغال تجاوز گران يک وجب از خاک مي يم حتين جنگ اجازه نداديچون ما در ا. ١ ؟ميدانيروز جنگ ميچرا ما خود را پ .٨

ما در . ٣.  کردنديت نمي جهان از ما حماي و نظامياسي سيچکدام از قدرت هايم که هينمان دفاع کردي از سرزميما در حال . ٢. بماند يباق

 ياسيت سيا از صدام حماي دني و نظامياسي سين قدرت هاي منطقه و همچنيم که اغلب کشور هايرون کرديکشورمان ب دشمن را از يطيشرا

  .مي کشورمان دفاع کرديکپارچگي حفظ استقالل و يم ، بلکه براي تصرف خاک عراق جنگ نکرديبرا. ٤.  کردندي مي و اقتصادي، نظام

استقامت ما در . ٢ کشور بود يت ارضي حفظ استقالل و تماميشت سال دفاع ما براه. ١  ؟ مي دانيچرا ما جنگ را دفاع مقدس م .٩

 جامعه ي و مليني ديهشت سال مقاومت ما به منظور حفظ ارزش ها. ٣گانگان بود ي دفع فتنه بين ، اطاعت از فرمان خداوند برايبرابر ظالم

  .ت بوديلح و امندن به صي دفع تجاوز دشمن و رسي ما برايستادگيهشت سال ا. ٤. بود

شرفت در يپ. ٣ يجيتولد تفکر بس. ٢ ياعتماد به نفس و خود باور. ١ ؟ دي هشت سال دفاع مقدس را نام ببري داخليدستاورد ها .١٠

  هني مساجد در دفاع از مينينقش آفر. ٦  ثار و شهادتيج فرهنگ ايترو. ٥ يکسب تجارب نظام . ٤ کشور يع دفاعيصنا
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 که در دوران هشت سال دفاع ي داشته به گونه اين کننده ايي مسجد نقش تعدس به چه شکل بود؟نقش مسجد در دوران دفاع مق .١١

 کمک به ي براي مردمي کمک هاي ، جمع آوريجي بسيرو ها يثار و شهادت ، اعزام نيج فرهنگ اي در ترويگاه بزرگيمقدس ، مساجدپا

  .هن بودند يمدافعان م

 ٤٢٠٠٠ ش ازي و ب   جانباز٤٠٠٠٠٠د ، ي شه١٨٨٠٠٠ش از يدر دوران جنگ ب  د ؟يسي بنوران جنگ رايتعداد شهدا ، جانبازان واس .١٢

 رياس

  مردان مبارز: درس ششم 

  اسر ، ابوذر و مقدادي سلمان ، عمار  داشتند؟يارينقش بس) ص(امبر يج اسالم در زمان پي در ترويچه کسان .١

ا آمد نامش روز ي اصفهان به دني بود که در جيرانيک ايلمان  س داشت؟يست؟ و چگونه مسلمان شد و چه اقداماتي کيسلمان فارس .٢

  نه بوديشنهاد حفر خندق دور مديشان پي بزرگ شده بود از اقدامات اي زردشتيبه بود و در خانواده ا

  .ت است ي ؟ سلمان از ما اهل بدر مورد سلمان چه فرمودند) ص(امبر يپ .٣

م ، من گمراه بودم يکتاي از بندگان خداوند ي ؟من مسلمانم ، بنده امان چه گفتدند ، سلي مسلمانان از اصل و نسب سلمان پرسيوقت .٤

  ازم کردي ني ب )ص(ز بودم به دست محمد ي چيرو بيآزادم کرد فق) ص(تم نمود برده بودم خداوند توسط محمديهدا) ص(م با محمد ي، خدا

 هر ي ، مردانگن اوستي د ز هر کسيان نسب افتخار آميشي قريا از رفتار مسلمانان با سلمان آگاه شد چه فرمود ؟ يوقت) ص(امبر يپ .٥

  شه هر کس عقل و فهم اوستيت اوست و اصل و ريکس خلق و خو و شخص

  .ن استاندار مدائن شد ير المومنيبا مشورت ام   ؟ دي رسيران سلمان به چه مقاميپس از فتح ا .٦

  زنان قهرمان: درس هفتم 

م ي ، حضرت مريه همسر فرعون ، مادر حضرت موسي ؟ ملکه قوم سبا ، آسدي اسالم را نام ببريخ زندگير از زنان قهرمان در تاينمونه ا  -٩٨

  ه و حضرت فاطمهيجه ، سمي،حضرت خد

  ر عامليپدافند غ: درس هشتم 

  ين ، سقوط بهمن ، گرد باد و سونامي سهمگي ؟ زلزله ، طوفان هادي را نام ببريعيحوادث طب-٩٩

   هوا ، جنگي ، تصادف ، انفجار ، ترور ، آلودگي؟آتش سوزد ي را نام ببريعير طبيحوادث غ -١٠٠

  يعير طبي ؟غيعير طبيا غي است يعيجنگ جزء حادثه طب -١٠١

 ، ي ، اقتصاديياي جغرافيهايژگيل وي به دل   بوده؟يعير طبي و غيعيل در معرض حوادث طبيخ به چه داليران در طول تاريکشور پهناور ا -١٠٢

  يعير طبي از ذخايانه و بهره مندي و واقع شدن در منطقه حساس خاورمياسيس و  يفرهنگ

 که ي هرملت ،ک ملت زنده استيت ي از هوي؟دفاع جزئندي فرماي چه ميعير طبي در رابطه با دفاع در برابر حوادث غيرهبر انقالب اسالم -١٠٣

  ستينتواند از خود دفاع کند زنده ن

  ر عامليعامل و غ شود؟يم ميدفاع به چند بخش تقس -١٠٤

 که او را يخود در برابر خطرات... ن ، اعتقادات وي دفاع از سرزميشود که انسان براي گفته مي ؟ به مجموعه اقداماتستيا پدافند چيدفاع  -١٠٥

  .دهدي کند ،انجام ميد ميتهد
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 دشمن پدافند عامل يور دفع حمالت و اقدامات جنگ به منظيزات جنگيم و استفاده از تجهيمقابله و مبارزه مستق  ؟ستيدفاع عامل چ - ١٠٦

  شوديگفته م

  زمانيه کشوز عزي عل١٣٥٩ران در مقابل حمله ارتش صدامدر سال ي ؟دفاع همه جانبه مردم اديک نمونه از دفاع عامل را نام ببري -١٠٧

 يتوان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جاني مي جنگزاتيتفاده از تجهي ؟مجموعه اقداماتب است که بدون اديف کنير عامل را تعريدفاع غ -١٠٨

  .ا آنها را به حداقل كاهش دادي نکود يري و مهم کشور جلوگياتيسات حي به مراکز و تاسيان اقتصاديبه افراد و ز

 ، يي ، هواينيم از حمالت زيمقابله با تهاجمات دشمن وکاهش خسارات ناشرد؟يگيز صورت مي چه چير عامل در جنگ ها برايدفاع غ -١٠٩

  .رديگي صورت م ييايدر

شه آماده ي همم ويروبمان را جمع کنيم نيتواني؟هرقدر که مدي فرماي چه مي دفاعيت آمادگي سوره انفال در رابطه با اهم٦٠خدا در آبه  -١١٠

  .مين مان باشي دفاع از سرزمي

  هيس ،روسي،سوئ مانآلر عامل استفاده کرده اند؟ي از پدافندغيي در چه کشورها-١١١

  شود؟يد ميچرا کشور ما تهد -١١٢

  ني در مقابل ظالميستادگي و ايمان و اعتقاد به اسالم ناب محمديداشتن ا.١

  م نفت و گازيع عظي از مناي و بهره منديط قتصاديداشتن شرا.٢

  ي هسته اي به انرژيابين و دستي نوي هاي فناوريت در عرصه هايموفق.٣

   منطقه مردميران برايالگو شدن ا.٤

  د؟ير عامل را نام ببري پدافند غياهداف اساس -١١٣

   و مهم کشورياتي مراکز حيمن سازيا.١

  داتيل تهديه و انسجام مردم در مقايش مقاومت ، حفظ روحيافزا.٢

  يريب پذير عامل در کاهش آسير پدافند غي در مورد تاثيجاد باور عمومي و ايفرهنگ ساز.٣

  ي ملير عامل در طرح هايضوابط پدافند غت اصول و ي کردن رعايقانون.٤

  يابيب ، مکان ي ، فري ،اختفاء ،پراکندگاستتارد؟ير عامل را نام ببرياصول پدافند غ -١١٤

 يي که شناسايط اطراف است به گونه اي با محي انسانيرويزات و نيسات ، تجهي ؟هم رنگ و هم شکل کردن تاسديف کنياستتار راتعر -١١٥

  يط برفيد در محير سفير مکن باشد مانند استفاده از بادگي غيار دشوار و تا حدي دشمن بسيآن برا

  ؟استتارستيچ اير عامل در دني دفاع غين روش هاي از موثرتريکي -١١٥



  االت درس آمادگي دفاعي سوم راهنماييؤنمونه س

 دبيرستان غيردولتي هوشمند هدف

  رگ درختاني ؟رنگ ، تور ، شاخ و کنندي استفاده ميلي استتار از چه وسايبرا- ١١٦

 ي به عمل ميريم دشمن جلوگيد مستقيزات و نفرات در ديسات ، تجهيز قرار گرفتن تاس که اييه کارهاي ؟به کلديف کنياختفا را تعر -١١٧

   در تونلي جنگيمايآورد مانند پنهان کردن هواپ

ص و مشاهده ي که به سهولت قابل تشخيسات در محلين و احداث تاسياستفاده مناسب از عوارض زم)؟الفديي اختفا را بگويروش ها -١١٨

  ي ، درختکاري مانند جدول بندييسات با کارهايم جلوه دادن تاسرمهي و غيعاد)اشدبين

 آنها در مقابل يريب پذيسات به منظور کاهش آسيزات و تاسيرو ها ، تجهي ؟پخش نمودن و عدم تجمع نديف کني را تعريپراکندگ-١١٩

  ات دشمنيعمل

ت ي و کم اهمير اصلي و غي اهداف فرعي و مهم به سويلد دشمن را از اهداف اصي که فکر و دييانجام کارهاد؟يف کنيب را تعريفر -١٢٠

  ديمنحرف نما

   و مهم کشورياتيسات حيجاد تاسي اير عامل ، انتخاب محل مناسب براي و مهم پدافند غياقدامات اساسد؟يف کني را تعريابيمکان  -١٢١

  د؟ي دارد را نام ببرييت اصول پدافند هواي که رعاييت هايمز -١٢٢

  شوديسات مهم جامعه ميدهد و باعث حفظ مراکز و تاسيش مي کشور را افزايعقدرت دفا) الف 

  .شوديشتر باشد ، احتمال تهاجم دشمنان کمتر ميرعامل کشور بيهرچه توان و قدرت دفاع عامل و غ)ب

  جنگ نرم: درس نهم 

  ياز تهاجم نظامکردند؟يز استفاده ميدن به اهداف خود از چه چي رسي استعمارگر در گذشته برايکشورها -١٢٣

   ؟جنگ سختستي چيگر جنگ نظامينام د -١٢٤

نه به دنبال منافع خود باشند ي جدبد و کم هزيکنند با روش هاي مي ؟سعرسندي امروز کشوراستعمارگر چگونه به منابع خود ميايدر دن -١٢٥

  .شودي مدا کرد که در عصر حاضر به آن جنگ نرم گفتهي پي دبگرين اساس تهاجم شکل و محتوايبر ا

  يجمع ي؟رسانه هاست ي در جنگ نرم چيرگذارين ابزار تاثيمهمتر - ١٢٦

ج و قدم به قدم فرهنگ ، اعتقادات ، افکار و يشود که به تدري مي طراحيجنگ نرم درازمدت است و به گونه اد؟يف کني جنگ نرم را تعر-١٢٧

  .ن گردديزان تاميدا کند که خواست برنامه ريل پي تمايرد ، به سمتيگي که مورد تهاجم قرار مي نوع پوشش افراد جامعه ايحت

  ي ماهواره اي ، شبکه هاينترنتي ، جنگ ايانه اي ، جنگ رايجنگ رواند؟ي مختلف جنگ نرم را نام ببريشکل ها -١٢٨

ف يدهد و با تضعي مشه، احساس و رفتار انسان ها را مورد هدف قراريرا انديز . ي ؟ چرا ؟جنگ روانستين نوع جنگها چيخطرناک تر-١٢٩

  . کشانديه و سست کردن ارده افراد ، آن ها را به شکست ميروح
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ه آنها صورت يب روحيف و تخري که به منظور نفوذ در فکر و رفتار طرف مقابل و تضعيشامل هر نوع اقدامد؟يف کني را تعريجنگ روان -١٣٠

  رديگيم

  ي؟جنگ روان کدام استيد بهره منيوه براين شي از موثرتريکي يدر دوره کنون -١٣١

  د؟يان کنيران را بي ايه اسالم و انقالب اسالمي علياهداف جنگ روان -١٣٢

  يراني و ايف فرهنگ و تمدن اسالميتضع_ ١

  ي جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام اسالمين مردم نسبت به رهبريد در بيجاد شک و ترديا_ ٢

  ام و مذاهب مختلفن مردم و اقوي در بيجاد شکاف و چند دستگيا_ ٣

  ه مقاومت مردمين بردن روحيکاهش اعتماد به نفس و از ب_٤

ش يستفاده از نوع آراشود؟ايجاد ترس در افراد طرف مقابل مي و ايه فرديد که باعث باال بردنروحي را نام ببري از جنگ روانيينمونه ها-١٣٣

   خاصي ، عالئم و نشانه هاي ، رجزخواني رزمي سرودهايقيه از موسرات در چهره سربازان در هنگام جنگ ، استفادييجاد تغي ، اينظام

ر رفتار و ييت تغيشه ، احساسات و در نهاير بلکه روح ، روان ، فکر ، انديخ  ضربه زدن به جسم انسان است؟يا هدف از جنگ روانيآ -١٣٤

   انسان استيخواسته ها

اعتقادات :  افراد مانند يتي شخصيهايژگيک طرف به وياز  دارد؟ي بستگييها يگژي اشخاص به چه وي بر روي جنگ روانيزان اثرگذاريم -١٣٥

ز شناخت دوستان و ي انسانها و نيزان علم و آگاهيگر به مياز طرف د... .  وي اخالقي به ارزش هايبندي ، شجاعت ، اعتماد به نفس ، پا ينيد

  . داردي بستگيدشمنان واقع

   ، ترور،يات ، تفرقه افکنيف واقعيعه، تحريغات ، شايتبلد؟ي را نام ببري جنگ روانيروش ها- ١٣٦

  .گران استيد به ديام ، افکار و عقايمنتقل کردن و رساندن پد؟يف کنيغات را تعريتبل-١٣٧

  د هم نداريست و عموما منبع مطمئن و مشخصي آن معلوم ني و نادرستي است که درستينتشار مطالب و اخباراد؟يف کنيعه را تعريشا -١٣٨

ر مطمئن است که بر يبت ف تهمت ، نشر مطالب غي از غي؟مجموعه اشوديم  گفتهييزهايعه به چه چي معموال شايني و دياز نظر اخالق-١٣٩

  شوديا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب ميد يي تايح اسالمياساس احکام صر

را ي کنند زي ان ندارند بررسي درباره ي که اطالع و علم کافي؟در مورد امورست ا شدهيديعه چه تاکيم در رابطه با شايات قرآن کريدر آ -١٤٠

  شگاه خداوند مسول هستنديچشم و گوش و زبان و قلب انسان در پ

 باطل ي خود که به طور انحراف اذهان مردم از حق به سوير و موضوع اصلي از مسيمنحرف کردن خبرد؟يف کنيات را تعريف واقعيتحر -١٤١

  رديگيصورت م

شود که با اصل يان مي بيگريات به صورت ديشود بلکه وافعيمعموال دروغ گفته نمشود؟يان ميات سخن به چه صورت بيف واقعيدر تحر -١٤٢

  شوديا از آن کم مي اضافه ي به متن اصلي کلماتيات گاهيف وافعيدر تحر. دارد ياديموضوع تفاوت ز
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جاد يا چند کشور است که به منظور ايک ي ، دامن زدن له اختالفات موجود در ي جنگ روانيوش هار ازد؟يف کني را تعريرقه افکن تف-١٤٣

  رديگيک جامعه صورت مي يکپارچگين بردن وحدت و ي از بيت براي و در نهايري و به وجود آوردن درگينيبدب

ک کشور جهت تحت فشار قرار دادن آنها به يا يک گروه يجاد ترس و حشت در مورد ي ايد و تالش برايهد است؟تيترور به چه معن -١٤٤

  .باشدي طراحان آن ميم در برابر خواسته هايمنظور تسل

  تيشخص و ترور شخص ترورترور چند نوع است؟ -١٤٥

شرفت جامعه ي مردم و پي در آگاهيک کشور که نقش موثريدر ترور شخص افراد موجه ، توانمند و ارزشمند ترور شخص چگونه است؟ - ١٤٦

  .رنديگي قرار ميکيزي و فيند ، مورد تهاجم جسمدار

ات و نسبت دادن يف وافعيعه ، تحريرند و با استفاده از شايگي دشمنان مورد هدف قرار مي افراد از سويعنيت چگونه است؟ي ترور شخص-١٤٧

  .ب کننديرگذار آنها را تخريت تاثي کردند تا شخصيصفات ناروا سع

  ست؟ي زبان چي فارسي ماهواره اي اهداف شبکه ها-١٤٨

  ي اسالمين کردن مردم به اسالم و نظام جمهوريبدب_ ١

   نظاميقطع رابطه مردم با رهبر_ ٢

  ي اخالقي بندوباريج بيترو_٣

  ن ببردن استحکام خانوادهياز ب_٤

  استين از سي دييجدا_٥

  يني ديدور کردن مردم از ارزش ها_٦

   آنهايغاتي تبليشناخت دشمن و روش هاد؟يان کني ب راي مقابله با جنگ روانيسه مورد از راهها-١٤٩

  ينترنتيدقت و مراقبت در ارتباطات ا و يني دفاع از اعتقادات ديه يداشتن اعتماد به نفس و روح

  ) باشدي ميبخش عمل( نظام جمع : درس دهم 

دمانند ياز از آن استفاده نمايو در صورت نتواند آن را حمل نموده يهن ميک رزمنده مدافع مي است که يله ايوسست؟ي چيسالح انفراد-١٥٠

  نکفي کالشياسلحه انفراد

  فصل دوم

   در برابر زلزلهيت کسب آمادگيضرورت و اهم: درس اول 

   اقشار مختلف جامعهي و آماده سازيح همگاني صحيه آموزش هاياراست؟ي از زلزله چي ناشي از عوامل موثر در کاهش خطرهايکي -١٥١
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  برابر زلزله در يمنيا: درس دوم 

  يهمکار . ي ، امادگي؟اگاهش دهدي از وقوع زلزله افزاي جامعه را در برابر صدمات ناشيمنيتواند اي مييزهايچه چ -١٥٢

  . زلزله و اقدامات قبل ، هنگام و بعد از ان استيده ي پدي از دانس و اطالعات افراد جامعه درباره ي مجموعه است؟ي از زلزله چياگاه-١٥٣

  ن و پس از وقوع زلزله استي مناسب در زمان قبل ، حي انجام فعالبتهاي افراد جامعه براي هاييش توانايافزاست؟ي از زلزله چيامادگ-١٥٤

  . استيمني به ايابي دستيمشارکت همه افراد جامعه براست؟ي چي همکار-١٥٥

. شوديل مي تبديط بحراني ما به شراي زندگيط عاديدهد شراي مانند زلزله رخ مي که حادثه ايزمان چه؟يعني در برابر زلزله يمني ايشورا - ١٥٦

  .ن بحران اماده شده اند وارد عمل شوند و مشکالت بوجود امده را برطرف کنندي اي که از قبل براياز است گروهيل نين دليبه هم

  ي و هماهنگي ، مشارکت ، همکاريزيبرنامه ر است؟ي موثر و ضروري گروهيتهايشرو فعالي در پيچه عوامل -١٥٧

 و ي اموزشي دوره هاياز و برقراريزات مورد نين گروه با هدف فراهم اوردن امکانات و تجهياد؟يف کني را تعريبانيگروه تدارک و پشت-١٥٨

  .شوديل مي مناسب ، تشکيانييپشت

  د؟يسي را بنويبانيف گروه تدارکات و پشتي وظا-١٥٩

  به همراه شماره تلفن و ادرس...  وي انتظاميروي ، ني ، اتش نشانيمان و درين مراکز امداديک تريه فهرست از نزديته.١

  گري دي گروههايل ضروريه وسايته.٢

   و تعداد دانش آموزانيکنترل کردن اسام.٣

  ط مدرسهي محيمن سازيا.٤

 نامناسب ي که در جاهايافراد. ..شه هايزش آوار ، شکستن شيبعد از وقوع زلزله ممکن است در اثر رد؟يف کنيگروه نجات و امداد را تعر- ١٦٠

  .شوديل ميامداد با هدف کمک به مجروحانو مصدومان تشک. ن گروه نجات يقرار دارند ، مجروح شوند بنابرا

  د؟يان کنيف گروه امداد و نجات را بيوظا- ١٦١

   به مجروحانيامدادرسان.١

  يق دارند ، به مراکز درماني عمي که جراحت هايانتقال مجروحان.٢

  ه و امداد دادن به انهايماران و روحي کردن با بصحبت.٣

   دانش آموزانين مکان مناسب برايياسکان و تع.٤

 مختلف يزش آوار و حبس شدن افراد در مکان هايپس از هر زلزله احتمال خراب شدن ساختمان ها ، رد؟يف کنيگروه جستجو را تعر - ١٦٢

  .شوديل مي خطرناک هستند ، تشکيت هاي که در موقعي افرادافتني ين گروهها با اهداف جستجو برايا. وجود دارد 
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  د؟يان کنيف گروه جستجو را بيوظا- ١٦٣

  افتن مجروحان و افرادي يجستجو برا_١

   از ورود افراد به داخل ساختمانيريجلوگ_ ٢

   مناسبيانتفال مجروجان به جا_ ٣

   آبي ساختمان از نظر نشت گاز ف قطع برق و شکستن لوله هايبررس_٤

ن يا.  وجود دارد يت آتش سوزي برق و در نهايم هايپس از وقوع زلزله احتمال نشت کاز ، اتصال سد؟يف کنيگروه آتش نشان را تعر - ١٦٤

  .شوديل مي تشکيمنيش اي افزايگروه با هدف کنترل و نظارت برا

  د؟يان کنيف گروه آتش نشان را بيوظا - ١٦٥

  خاموش کردن آتش_ ١

  ير احتمال آتش سوز ساختمان از نظيبررس_٢

  ...)نشت گازو (ي بعدي ساختمان از نظر احتمال خطرهايبررس_٣

ل مانند کمد ، بوفه ي وساي؟سقوط ، پرتاب و افتادن برخشودي تلفات مي باعث بوجود آمدن صدمات و حتيدر هنگام وقوع زلزله چه عوامل -١٦٦

  و کتاب خانه

  د کرد؟يدر زمان زلزله چه با: درس سوم 

  حي الزم و انجام اقدامات صحيبدست آوردن آمادگد کرد؟يمان وقوع زلزله چه بادر ز- ١٦٧

 در يريب پذيشود که در زمان وقوع زلزله ، احتمال خطر و آسي گفته مييبه جاهاد؟يف کني مناسب در هنگام وقوع زلزله را تعريمکان ها- ١٦٨

  آن محل کم تر است

 يريب پذيشود که در زمان وقوع زلزله ، احتمال خطر و آسي گفته ميي جاهابهد؟يف کنيرا تعر در هنگام وقوع زلزله    نامناسبيمکان ها - ١٦٩

  گر استي ديشتر از جاهايدر آن محل ب

 چراغ برق يرهاي دور از ساختمانها ، تيد و در مکاني باز بروي حفظ آرامش و بدون هجوم ، به فضاباد کرد؟يدر هنگام پس لرزه ها چه با -١٧٠

  .ديناک، بمانل خطريو وسا


