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 : امنیت پايداراول درس 

 ملی  وضعیتی که در آن کشور بتواند منافع وارزش های حیاتی خود مانند تمامیت ارضی ،جان مردم ، ارزشهای دينی و چیست؟ملی امنیت  -1

   د...... را در برابر تهديدات داخلی وخارجی حفظ کن و

 امنیت جهانی  –   امنیت منطقه ای  –امنیت ملی  –امنیت شهری -امنیت محلی   –امنیت خانوادگی  –جسمی وفردی  - سطوح مختلف امنیت را بنويسید؟ -2

 امنیت  فردی / امنیت جهانی  کوچكترين و بزرگترين نوع امنیت کدام است؟ -3

 امنیت ملی  مهمترين نوع امنیت چیست؟ -4

تحقق  رفقا     –   حفظ ثبات سیاسی واقتصادی  –   حفظ ارزش های دينی و ملی  –   حفظ استقالل کشور  -  یت ملی کدامند؟ناماصلی اهداف  -5

 ايجاد آسايش در برابر خطرات بیگانه –عمومی 

 فطرت انسانیريشه گرايش به امنیت چیست ؟  -6

 بین دوکشور بود  است ونظامی بیشتر درگیری مسلحانه  های جنگ های گذشته چه بود؟ويژگی -7

 فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی   ابعاد گسترد  جنگ های امروزی را بنويسید؟ -8

هرگا  کشوری بتواند از نظر داخلی وبین المللی به همه تهديدات در ابعقاد   ؟)امنیت پايدار چیست ( کشورهای چگونه به امنیت پايدار می رسند -9

 ی ،اقتصادی ، واجتماعی با تكیه بر رضايت مردم پاسخ دهد به امنیت پايدار رسید  است .مختلف نظامی ،سیاسی ، فرهنگ

کشوری امنیت داخلقی دارد ولقی از سقوی ققدرت      وضعیت يكسانی ندارند ، آيا کشورها در امنیت پايدار وضعیت يكسانی دارند؟ مثالی بزنید؟ -11

 اما در معرض خطرارزش های فرهنگی والگوی رفتارسیاسی است خارجی تهديد می شود يا از نظر نظامی وضیت مناسب دارد

 وضعیتی که در آن ارزشها ی حیاتی جامعه از سوی قدرت های خارجی به خطر بیفتد  منظور از تهديد چیست؟ -11

 اعتقادات دينی، فرهنگ ،استقالل وتمامیت ارضی  ارزشهای حیاتی جامعه را بنويسید؟ -12

 ، احساس  ، ذهنی .  واقعی و يا صرفا .............. و روانی می باشد و فقط............... می شودتهديد .............  -13

 تهديد خارجی - ب  تهديد داخلی  -. الف  انواع تهديد را بنويسید -14

 رجی باشد   تهديد داخلی  : منشا آن داخلی وممكن است در امتداد تهديد خا -الف    . انواع تهديد را تعريف کنید -15

 تهديد خارجی : علیه ارزش ها دينی وملی ،تمامیت ارضی ، استقالل سیاسی و... که منشا خارجی دارد - ب       

 فرهنگی ، اجتماعی ، نظامی مانند مصرف گرايی تجمل گرايی قانون گريزی  تهديدهای سیاسی ، اقتصادی ؛  . برای تهديد داخلی چند نمونه بنويسید -16 

 یلئتهديدحمله به مراکز هسته ای توسط اسرا . ی تهديد خارجی چند نمونه بنويسیدبرا -17

 ؟  چگونه مقابل با تهديد را بنويسید -18

دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از تقوان دشقمن فقافلگیر ،     -ب    خود را کوچک ، قبل از اقدام ، شكست را پذيرفته اند دشمن را بزرگ  ، - الف 

 حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا دشمن را شكست مید هند .  –ته اند  ج شكست را پذيرف
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 شكست را پذيرفته اند ،قبل از اقدام  ، خود را کوچک ، دشمن را بزرگ  - الف  انسانها در مواجهه با تهديدها چند گرو  هستند؟ -19

حدتوان خود ودشمن را واقعی می دانند باتوکل به خدا  –گیر ، شكست را پذيرفته اند  ج دشمن را کوچک  ،خود را بزرگ ، از توان دشمن فافل -ب 

 دشمن را شكست مید هند . 

 هجوم و حمله ی همه جانبه ی دشمن علیه حاکمیت وسرزمین واستقالل سیاسی يک کشور ديگر با ابزار نظامی و فیر نظامی .  تهاجم را تعريف کنید -21

 . حمله ارتش صدام تجاوز ، هجوم به فرهنگ وارزش ها دينی تهاجم اجم مثال بزنیدبرای تجاوز و ته -21

 . آرامش ،دوستی ، سازش به کار می رود  صلح در واژ  به چه معناست -22

 د  صلح ،زندگی  انسان ها ازناحیه جنگ ودرگیری هموار  در معرض تهديد وخطر بو ترين آرمان انسان چیست  و به چه دلیل؟قديمی -23

؟ تا بین انسانها صلح و دوستی حاکم کنند . مهاجرت پیامبر به مدينه جهت جلقوگیر  الهی در میان بشر چه بود  است؟ مثال بزنیدرسالت انبیاء -24

 ازجنگ وخونريزی وگسترش اسالم  و فتح مكه به شعار امروز روز رحمت است 

 حفظ وبرقراری صلح مهمترين هدف دنیای امروز چیست؟ -25

 قدرت های زرگو  به صورت آشكار وپنهان  –امپراتوری ها   عامل جنگ در گذشته و امروز کدامند و چگونه؟ -26

 زيرا مفهوم صلح در روابط بین الملل دچارتغییر وتحول شد  است . چرا نبود جنگ الزاما به معنای بودن صلح نیست؟ -27

 روابط يک کشور با کشور ديگری همچنین عدم وچود جنگ و تهديد آمد  استبه معنای آرامش در  صلح در فرهنگها به چه معناست؟ -28

مصقونیت   ،برابری حقوق کشورها،اصولی مانند ح  مالكیت  در چه شرايطی همزيستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها حاصل می  گردد؟ -29

 عايت شودوعدم مداخله در امور داخلی کشورها از جانب همه حكومت ها رتمامی کشورها 

زيرا قوانین بین المللی ومفاهیم مورد تواف  ملقت ها)صقلح ، دموکراسقی     به چه داليلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزايش است؟ -31

 ،حقوق بشر( از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تفسیر می شود

نقابرابری   -عدم رعايت حقوق ملت هقا    -زياد خواهی قدرت های بزرگ   - س است؟به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دستر -31

 اقتصادی در سطح عموم مردم جهان 

 

 بسیج ، حافظ انقالب اسالمی : درس دوم

 امی برای جنگ استوآماد  سفر شدن و قصد  و اراد  و آماد  ساختن نیرو های نظ بسیج در لغت به معنی جهاد وآمادگی بسیج در لغت به چه معناست؟ -1

 نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است  ديدگا  کلی امام و رهبری در مورد بسیج چیست؟ -2

 تحت فرماندهی مقام معظم رهبری بسیج زير نظر چه کسی قرار دارد؟ -3

 –تقويت کامل بنیه دفاعی کشور  -خدا   جهاد در را  - آ وردهای آن نگهبانی از انقالب ودست - های بسیج در اساسنامه آن را بنويسید؟ويژگی  -4

 کمک به مردم هنگام بروز حوادث فیر  مترقبه

 بسیج در لبنان وفلسطین -ج   سال(51تا 16)بین سنین چینخش ارتش آزادی ب -در سوئیس  ب -الف کشورها را نام ببريد؟ گري دی درمدربسیج م -5
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 اطاعت از واليت ورهبری  –وحدت ويک پارچگی  -جهاد اسالمی  –ايمان به خدا  - کند بنويسید؟میآنچه بسیج در ايران را با ساير نقاط جهان متفاوت  -6

 آفاز نهضتی است که نهايت آن شكل گیری  .......................... بود  . تفكر بسیجی  42و41سال های  -

 به .................. و .............. تاکید داشتند . مردمی ، احزا ب  ، گرو  هاامام خمینی از آفاز نهضت به  ...............  کردن مبارز  وعدم اتكا  -

 ،برای حفظ نظام 1358/ازر/5امام خمینی ،  فرمان تشكیل بسیج توسط چه کسی و در چه تاريخی و به چه منظوری صادر شد؟ -7

 سالمت -صحت    نقالب اسالمی ايران و آرمانهايش است..................... و ................ حرکت امراقباکنون بسیج  - 8

 ن ترويج ارزش های اسالمی  وحرکت درجهت تحق  آنیتبی -   تكلیف بزرگ بسیج چیست؟ -9

 امام خمینی اولین بار تفكر بسیج توسط چه کسی به کار گرفته شد؟ -11

 مسلمان وفیور ما آن را آگاهانه برگزيدند وعمل رابراساس آن شكل می دهند   اعتقاد کامل به اسالم ناب محمدی )ص(که ملت تفكر بسیجی يعنی چه؟ -11

 -ظلقم سقتیزی     -عقدالت خقواهی     -حريت در عبادت   –بیعت با واليت  پیوند و –ايمان واخالص  -  های تفكر بسیج را بنويسید؟)چهار مورد(ويژگی -12

 شجاعت ودالوری  –تواضع و صمیمیت  -ت   زهد وقناع -ايثارگری کريمانه   -شهادت طلبی عاشقانه   

 بندگی از روی آزادگی نه از روی طمع وترس حريت در عبادت يعنی چه؟ -13

 انقالب -.  نظام   از پیروزی آن مهمتر است .........  و....... حفظ ونگهداری   یدر تفكر بسیج -14

 م وانقالب از پیروزی آن مهمتر استحفظ ونگهداری نظا در تفكر بسیج چه چیز از همه مهمتر است؟ -15

تحجر ومقدس نمايی  – بی توجهی به خواست و نظر مردم - ناديد  گرفتن اوامر رهبری انقالب  - اختالف و تفرقه  - برخی از آسیبهای انقالب را بنويسید؟ -16

 نفوذ انديشه های بیگانه وخود باختگی دربرابر قدرت های استعماری  –ات ديردن به معنويات و روی آوردن به ماپشت ک –گرايش به فرهنگ  ها وارزش های فیر الهی  –

گسترش تفكر بسیجی و مقابله با -جذب و آموزش و سازمان دهی دانش آموزان در گرو  های مقا ومت   -.  مأموريت های بسیج دانش آموزی را بنويسید -17

 حضور موثر وسازمان يافته در عرصه های علمی پژوهشی –اسالمی حفظ دساوردهای انقالب  -جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان  

مدرسه عش  ومكتب شاهدان وشهیدان   -.بسیج شجر  طیبه و درخت تناور پرثمر است  -تعريف بسیج در انديشه امام خمینی را بنويسید ؟  -18

 بسیج میقات پابرهنگان ومعراج انديشه پاک اسالمی است و –گمنام است . 

 مجموعه ای که دشمن را بیمناک ودوستان را امید وار وخاطر  جمع می کند . - را بنويسید ؟مقام معظم رهبری بسیج در انديشه  تعريف -19

 همه جانبه مردم –بسیج مقام معظم رهبری حیثیت امروز نظام تا حد زيادی مديون  ............. وحضور ................. در آن بود  است . -21

 

 

 : حماسه هشت سال دفاع مقدسدرس سوم
 

نیروهای مسقلح در حقال بازسقازی     -ضد انقالب باحمايت بیگانه به شورش وترور زد   - وضعیت کشور آفاز تهاجم دشمن به میهن اسالمی را بنويسید؟ -1

 سپا  پاسداران تاز  تاسیس بود –واحیا بودند 

 ما  بعداز پیروزی انقالب (19) 1359/شهريور31 گرفت؟ درچه تاريخی صورت )رژيم بعث عراق( تهاجم دشمن به کشور -2

 وجزاير ايرانی خلیج فارس را متعل  به اعراب دانست.  -اروند رود را شط العرب  -الجزاير راپار  کرد  1975قرارداد -  اقدام اولیه صدام در تجاوز به ايران را بنويسید؟ -3

نقض پیمقان منقع کقاربرد سقالح      -الجزاير  1975بی اعتبار دانستن قرارداد - مللی را زير پا گذاشتند؟کدام اصول و قوانین بین البعت عراق متجاوزان  -4

 قض مفاد رفتار انسانی به اسیران جنگی  –نقض پیمان منع حمله به مناط  مسكونی  وبیمارستانها  –شیمیايی 
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 به شكست گشاندن انقالب اسالمی و به دست آوردن منافع از دست رفته خود در ايران ؟هدف سلطه گران جهانی از تقويت صدام حسین در تجاوز به ايران چه بود  -5

 رهبری امام –يكپارچگی ومشارکت مردم  -ايمان به خدا   - باالترين سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ -6

 مینی از کیست ؟ امام خ« جنگ جنگ است وعزت وشرف مادرگرو  همین مبارز  است»  -7

برخی معتقد بودند ديگر نیازی به ادامه جنگ نیست ، مردم ومسئوالن بقه ادامقه    نظرات که پس از فتح خرمشهر در مورد جنگ بود و بنويسید؟ -8

 جنگ اعتقاد داشتن زيرا به صدام وسازمان های بین المللی نمی توان اطمینان داشت و آتش بس را پذيرفت 

هیچ پیشقنهاد   -ايران برشناسای معرفی وتنبیه متجاوز وپرداخت فرامت  تاکید داشت   -  ح خرمشهر را بنويسید؟داليل ادامه جنگ پس از  فت -9

 به ايران حمله کندشروع ا وود قجديدشمن ت  سببا پذيرش آتش  -مناطقی از ايران دست دشمن بود    -  بود  دصلح واقعی ارئه نش

رسی وتعیین متجاوز واعالم رسمی بر -آزادی اسرای دوطرف   -آتش بس فوری وبازگشت به مرزهای بین المللی   -  را بنويسید؟ 598های قطعنامه ويژگی -11

 تعیین ناظر برای عقب نشینی واجری دقی  آتش بس  -شناسايی خسارت های دوکشور وپرداخت فرامت به کشور مورد تجاوز    -آن   

 معرفی متجاوز شرط اولیه ايران بود -به بی اعتمادی نسبت به سازمان های بین المللی   - نپذيرفت؟را  1367/تیر/27در تاريخ  598چرا ايران در ابتدا قطعنامه  -11

 قطع نامه باقطع نامه های ديگر بهبود مفاد -نظرات کارشناسان ومسئوالن کشور وصالحديد امام   -  ؟داليل پذيرش قطعنامه آتش بس توسط ايران را بنويسید -12

 اطمینان نداشتن به صدام و تضمین مجامع بین المللی  را در ابتدا نمی پذيرفت؟ 598کر مثالی توضیح دهید که چرا اين قطعنامه باذ -1

 یدن به صلح ما بايد قدرت وتوان مقابله با دشمن را داشته باشیم تا امید به مجامع بین المللی ورس  به ايران چه نشان داد؟598تهاجم دشمن پس از پذيرش قطعنامه  -2

 منطقه عملیاتی مرصاد  چیست؟« چهار زبر»منظور از منطقه  -3

 )حدود دوسال بعداز پذيرش قطعنامه( 1369/ مرداد/26   تاريخ بازگشت آزادگان به ايران اسالمی را بنويسید؟ -4

 -هادت  ترويج فرهنگ ايثار وش –   کسب تجارب نظامی -باوری    اعتماد به نفس و خود -تولد تفكر بسیجی    -   دست آوردهای داخلی دفاع مقدس را بنويسید؟ -5

  پیشرفت در صنايع دفاعی -نقش آفرينی مساجد  

بیداری اسالمی وايجاد  –تولد شیو  نوين دفاعی  -م   اثبات کار آمدی دين اسال -تضمین استقالل کشور   -  دست آوردهای بین المللی دفاع مقدس را بنويسید؟ -6

 شكست اهداف زمان بندی شد  رژيم اشغالگر فلسطین در خاورمیانه –اثبات حقانیت ومظلومیت ايران در جهان  -ارز  با قدرت های بزرگ  الگوی مب

 

 : آشنايی با يادمان های دفاع مقدس درس چهارم
 کبری هجرت  و  صغری هجرت  :است گونه دو به هجرت   هجرت برچند گونه است؟ -1

 کند کوچ می خويش دينی وظیفه انجام برای ديگر محل به محلی از انسان  يف کنید؟هجرت صغری را تعر -2

 .رود ها می خوبی سمت به و کند می دوری گنا  و پلیدی هرگونه از انسان   هجرت کبری را تعريف کنید؟ -3

 اکبر جهاد و اصغر جهاد :است گونه دو به نیز جهاد جهاد برچند گونه است؟ -4

 .شود پیروز تا جنگد می صدام( )مثل بیرونی دشمن با انسان   تعريف کنید؟ جهاد اصغر را -5

  .شود نزديک رستگاری و تقوی به تا کند می نبرد درون دشمن با انسان   جهاد کبری را تعريف کنید؟ -6
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يم که هم بقا دشقمن بیقرون ودرون    نی می روازيرا به زيارت تربت مرد اردوی راهیان نور چرا هجرت صغری است که به هجرت کبری می رسد؟ -7

 بخشیدند ايثار معنا و پايداری فیرت، جهاد، ايمان، شرف، چون مقدسی مفاهیم جنگید  و

 کبری -صغری.  تواند مارا به هجرت .......... برساند اردوی راهیان نور هجرت ........ است که می -     

 بخشیدند ايثار معنا و پايداری فیرت، جهاد، ايمان، شرف، چون مقدسی مفاهیم سازد؟اردوی راهیان نور ما را با کدام مفاهیم آشنا می  - 8

 آشنايی وتجديدبیعت وديدار با يادمان حماسه دفاع مقدسجنوب و فرب کشور ،  اردوی راهیان نور به کدام مناط  کشور است و چرا؟ -9

 مشاهد  آثار و فداکاری رزمندگان اسالم -آثار حضور مردم در جبهه   تبیین چند مورد از برنامه های اردوی راهیان نور را بنويسید؟ -11

 آشنايی -  اسالمی   انقالب های ارزش و ها آرمان با شدن آشنا  - خدا   برگزيدۀ بندگان با شدن آشنا  -  دست آوردهای اردوی راهیان نور را بنويسید؟ -11

 جنايات شناخت و شناسی دشمن -  دشمن   با مقابله در اسالم رزمندگان های دالوری و ها رشادت با نايیآش  -  اسالمی    انقالب تاريخ از بخشی با جوان نسل

 معنويت رشد و جهادی روحیۀ تقويت - ايران    ملت علیه جهانی استكبار

 برخی از مناط  عملیات جنوب و يادمانها را بنويسید؟ خرمشهر ، شلمچه، اروند، طالئیه، هويز ، دوکوهه -12

 روز 34فرماند  سپا  خرمشهر که بود و چه مدت در برابر رژيم متجاوز عراق مقاومت کردۀ محمد جهان آرا،  -13

 الگوی پیروزی –روز  578چند روز خرمشهر در تصرف صدا بودم و به چه عنوان از آن ياد می کرد؟ -14

 المقدس ، خرمشهر را خدا آزاد کرد خرمشهر در چه عملیاتی آزد شد و امام خمینی چه گفتند: عملیات بیت -15

 مسجد جامع، مدار جنگ، گلزار شهدای خرمشهر -1از اماکن بازديد راهیان نور در خرمشهر را بنويسیدۀ  -16

 نزديک ترين نقطه مرزی به شهر بصر  عراق کدام منطقه می باشد؟ شلمچه -17

 7و بیت المقدس  4ت؟ بیت المقدس، رمضان، کربالی کدام عملیات های د فاع مقدس در منطقه شلمچه صورت گرفته اس -18

 کلهرخرازی، – 5کدام  عملیات از سخت ترين عملیاتهای دفاع مقدس است نام چند تناز شهدای آن را بنويسید؟ کربالی  -19

 اروند رود از ک دام ردخانه ها تشكیل شد  است؟ ايران، کارون، عراق ، دجله و فرات -21

 8اروند رود شكل گرفت: عملیات والفجر کدام عملیات در  -21

 تنبیه متجاوزان با عبور از اروند روی وارد خاک عراق شد  و شهر فاو را تصرف کردند.  به چه منظوری انجام شد و کدام مناط  به تصرف درآمد؟ 8عملیات والفجر  -22

 وی جزاير مجنونموقعیت جغرافیايی طالئیه را بنويسید؟ جنوب فربی دشت آزادگان، رو به ر -23

 آمدهزار گلوله برسر رزمندگان فرود 811سه را  شهادت مربوط به کدام منطقه می باشد و چرا؟ منطقه طالئیه زيرا در اين منطقه بیش از  -24

 کدام عملیات ها در منطقه طالئیه صورت گرفته است عملیات بدر و خیبر -25

 د؟ حاج ابراهیم همت،حمید باکرینام دو تن از شهدای منطقه طالئیه را بنويسی -26

 کدام دانش آموز در هويز  مقابل تجاوز دشمن ايستادگی کرد؟ شهید سهام خیام -27

 در عملیات بیت المقدس 18/2/61هويز  در کدام عملیات آزاد شد؟  -28

 ان پیرو خط امامشهید حسین علم الهدی در کدام منطقه به شهادت رسیدۀ منطقه هويز  همرا  با جمعی از دانشجوي -29
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 سید الشهداء  11دو کوهه کجاست: نام پادگانی در شمال فربی انديمشک که مقر لشكر محمد رسول اهلل و  -31

 نام فرماند  جاويد االثر محمد رسول اهلل را بنويسید ؟ حاج احمد متوسلیان -31

 مناط  عملیات فرب

 به دلیل احاطه کامل بر منطقه در مهران کدام ارتفاعات اهمیت دارد و چرا؟ کله قندی -1

 کدام شهر در استان ايالم بیش از چهار بار به تصرف دشمن درآمد: مهران -2

 به ارتفاعات شهر پنا  برد  و با سالح های قديمی مقاومت کردند و نیروهای بعثی را وادار به فرار کردند.مردم گیالن فرب چگونه از سرزمین خود دفاع کردند؟  -3

 گیالن فرب ر از استان کرمانشا  به تصرف دشمن درنیامد؟ کدام شه -4

 بانه؟  جنگ را تخريب کرد  است  ی دور   وکدام شهر در کردستان د -5

 در اوايل انقالب به دست ضد انقالب افتاد که نقش آفرينی صیاد شیرازی بانه را آزاد کرد  دور  اول جنگ بانه را توضیح دهید؟ -6

 دوران دفاع مقدس -2اوايل انقالب  - 1  جنگ در بانه چیست؟منظور از دو دور   -7

 چرا برای بانه روز سختی بود؟ زيرا در اين روز توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد 63خرداد  15 -8

 را پذيرفته و پايان جنگ برسر زبانها بود 589عملیات مرصاد در چه موقع زمانی بود؟ موقعی که ايران قطعنامه  -9

 روز تهران و همچنین ترک منطقه توسط نیروهای نظامی با پذيرش قطعنامهپنج با حمايت صدام و اربابانشان به قصد فتح نافقین چگونه تا اسالم آباد فرب پیش آمدندۀ؟ م -11

 صیاد شیرازی   منافقین وارد کرد؟ هار زير شكست سختی بهکدام از سرداران سپا  اسالم در تنگه چ -11

دققت در آثقار و    -3نماز اول وققت   -2آداب سفر و زيارت  -1د به منظور بهر  برداری مطلوب از اردوی راهیان نور توصیه می گردد  کدام موار -12

 خاطر  نگاری -4باوضو بودن  -4وصايا و خاطرات 

 مطالعه مسیر و... –ش داشتن اخالق خو –دادن صدقه  –اذن والدين  –خواندن دعا  -برخی از أداب سفر و زيارت را بنويسید؟  -13

 اولین چیزی که برای بند  خدا محاسبه می شود نماز است کالمی از پیامبر اعظم در اهمیت نماز را بنويسید؟  -14

س حضور با وضو در مقر شهدا و قتلگا  آنان )فالع نعلیک انک بالواد المقد؟سور  طه مصداق کدام يک از آداب اردوی راهیان نور می باشد  12آيه -15

 کفش ها وجوراب های خويش در می آورند و پابرهنه طی طري  می کنند.« طوی

 جنگ نرم درس پنجم :

 های مردم سخن رهبری در تعريف جنگ نرم بنويسید؟ جنگ نرم يعنی ايجاد ترديد در دل ها و ذهن -1

 منظور از افكار عمومی چیست؟ رأی و نظر جمعی انسانها -2

از افكار عمومی چیست؟ چون يک قدرت بزرگ و مهم است سعی می کنند تا زمینه فراهم کنند که مردم پذيرای  ختلفسیاست مديران جوامع م -3

 آنان باشد و از عملكرد آنها  حمايت کنند.

و با هزينقه هقای   زيرا به  خوبی می دانند که از طري  رسانه ها  دهد:های بسیار زيادی رسانه ها انجام می به چه داليلی  قدرت ها سرمايه گذاری -4

 کمتر می توانند آنچه در گذشته بازور و از طري  نظامی به دست می آيد از را  فیر نظامی و با خواست و تمايل خود انسانها به دست آورند

 شكل تهاجم در امروز چیست؟ جنگ نرم -5
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 ای که مورد تهاجم قرار گیردجامعه هدف چیست؟ در جنگ نرم کشور و جامعه -6

 ن ابزار تأثیرگذار در جنگ نرم چیست؟ رسانه های جمعیمهمتري -7

 کندهرگونه اقدام نرم روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته وقصد دارد بدون استفاد  از زور و اجبار اهداف خود را مخفی  جنگ نرم چیست؟ -8

 انقالب رنگی -انقالب مخملی –براندازی نرم  –جنگ رسانه ای  –جنگ سفید  –جنگ روانی - اشكال مختلف جنگ نرم را بنويسید؟  -9

مخاطب را فراهم د امکند تا اعت یابتدا اخبار و اطالعات صحیح را مطرح م.   شیو  عمدتا تأثیرگذاری رسانه ها جمعی به افكار عمومی را بنوسید -11

 یم مورد نظر خود به عنوان کاال و خدمات فكری و فرهنگی به کام مخاطب می ريزندخالف واقع و نادرست و با تقس کنند آنگا  چند موضوع 

و جنگ سرد کارشناسان با استفاد  از تجارب در جنگ  1991با فروپاشی شوروی  در سال   ؟ ادبیات سیاسی جهان چیست رگ نرم دمنظور از جن -11

 لت مستقیم می توان به اهداف سیاسی و اقتصادی دست يافت.حمايتی دوران جنگ سرد، دريافتند با هزينه کمتر و بدون دخا

 جنگ نرم از چه زمانی شروع شد  است؟ فروپاشی شوروی ساب  با کمک تهیدات نرم فرهنگی و اجتماعی -12

 اوکراين وتاجیكستانلهستان، گرجستان، چک واسلواکی، قرقیزستان، در کدام کشور ها با قدرت نرم موف  به تغییر رژيم های سیاسی شد  اند؟  -13

     ( آرام و تقدريجی اسقت  ب   ( جنگ نرم در پی تغییرهويت و شخصیت جامعه هدف استالف )هشت مورد(.  مهمترين ويژگی های جنگ نرم را بنويسید -14

    جنگ نرم آسیب  محور استز( است( جنگ نرم هیجان ساز و  جنگ نرم پرتحرکو و جاذبه دار است (  ( پايدار و بادوام اسد   ( جنگ نرم الگو ساز استج

 جنگ نرم ترديد آفرين است ح( 

 بسیاری آن را تشخیص نمی دهد و فیر آشكار و نامحسوس است ؟  آرام و تدريجی بودن جنگ نرم به چه گونه ای است -15

د و سعی می شود تصويری استفاد  می کنويری مطلوب از خود از نمونه های تاريخی برای نشان دادن تص  الگوسازی در جنگ نرم چگونه است؟ -16

 شكست خورد  و ناامید و مأيوس از حريف ارائه شود و مهاجم با الگوسازی خود را پیروز و موف  نشان دهد.

 تغییر باورها و اعتقادات هدف اصلی در جنگ نرم چیست؟  -17

( ناکارامد جلقو  دادن  ب  در جهت تأثیر گذاری بر افكار عمومی هدف ( تعبیر فرهنگ جامعه الف     اهداف جنگ نرم را بنويسید)هشت مورد( -18

 ( و....د         ( ايجاد ترس و نگرانی نسبت به مسائل مختلفج   نظام سیاسی کشور مورد هدف و تخريب و سیا  نمايی ارکان آن نظام

 وحدت و انسجام حول محول قانون اساسی و رهبری( ب( پايبندی به ارزشهای اخالقی.  الف راههای مقابله با جنگ نرم را بنويسید -19

 ( و...د  ( اعتقاد به نفس و تقويت روحیه دفاع از اعتقادات دينی ج

جنگ سرد چیست؟ ترکیبی از جنگ سخت د رجنگ نرم که دو ابرقدرت شرق و فرب در عین تهديدهای سخت از رويارويی مستقیم با يكديگر  -21

 برهیز می کردند

 فیر عامل درس ششم: پدافند

 
 . منظور از دفاع عامل چیست؟ هرنوع دفاعی که با بهر  گیری از سالح و تجهیزات نظامی صورت گیرد گويند -1

 . سالح و تجهیزت نظامی انجام گیرد گويند ازمنظور از پدافند فیر عامل چیست؟ هر نوع دفاعی که بدون استفاد   -2

 گرم( –. )سرد  .. شروع می شود و سپس با سالح.................... ادامه يافتبا سالح .................... یجنگ ابتدا -3

 های نسل چهارم امروز  چه نامید  می شود؟ جنگجنگ ها  -4

 تجنگهارا به سطح پیچید  تری از نبرد توسعه داد  استوسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباط الكترونیک،؟  منظور از جنگهای نسل چهارم چیست -5

تصقرف خقاک و    –متكی به تجهیزات جنگقی   –وارد کردن تلفات انسانی به طرف مقابل  –اهداف نظامی داشت  - های گذشته چه بود؟  ويژگی های جنگ -6

 تسلط فیزيكی اهمیت داتش –سرزمین بود 

 ندتا منافع خودشان را  تأمین کن –هدف اصلی جابه جايی حكومتها ويژگی های جنگهای جديد چیست؟   -7
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زيرا به ما می آموزد که حیله ها  و تهديدهای دشمن را بشناسیم و را  و روش مقابله چرا پدافند فیر عامل پاسخ گوی تهديدات مدرن عصر حاضر است؟  -8

 با آن را ياد بگیريم

 نیروی انسانی و  و تجهیزات   ها در سه حوز  تأسیسات به حداقل رساندن آسیب مهمترين هدف پدافند فیر عامل چیست؟   -9

  ( فرستاد  مسلمانان به مدينه قبل از رفتن شقخص پیقامبر  الف.   هنگام هجرت از مكه به )يثرب( مدينه را بنويسید اصول پدافند فیر عامل پیامبر به -11

ار ثقور،  فق ( پس از د   مكه حرکت کرد ( به هنگام هجرت بر خالف جهت مدينه به سمت جنوب شهرج  ( خوابیدن حضرت امام علی)ع( بجای پیامبر)لیله المبیت(ب

 بیراهه و راههای صعب العبور را انتخاب کرد

 سور  انفال )هرچه در توان داريد آماد  کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید( 61آيه  ؟ پدافند فیر عامل در قرآن را بنويسید -11

( واعدوالهم مااستطعتم من قو  هر نوع امكانات نظامی و فیر نظامی شامل  الف  فیر عامل است بنويسید؟سور  انفال که در مورد پدافند  61تفسیر آيه  -12

 امكانات و توانمندی ها درجهت ترساندن دشمنان استفاد  کنید.« ترهبون به عدوا( »ج  افزايش توان روحی و معنوی نیروی انسانی« قو ( »ب  می شود

تدابیر گوناگونی که از سوی يک کشور برای جلوگیری و مأيوس کردن کشورهای ديگر در جهت عملی کردن سیاسقت هقای    منظور از بازدارندگی چیست؟ -13

 تهديد آمیز آنها صورت می گیرد

( ج ( آشنايی با موازين اخالقی و عمل به آنهاب  ( تقويت ايمان، صبر و بردباریالف  راهكاری افزايش مقاومت و ايستادگی  در برابر دشمن را بنويسید؟ -14

 ( شناخت دوستان و دشمنان      ( آمادگی برای جهاد مال و جان در را  خداد اتخاذ و انسجام مردم حول محور رهبری نظام

( استفاد  از اصول و ضوابط پدافنقد  ب   ( فرهنگ سازی و آموزش عمومیالف   کدام اقدامات دربار  پدافند فیر عامل د رکشور ما قابل اجرا می باشد؟ -15

 ( دو يا چند منظور  کردن تأسیسات      ( ممانعت از ايجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتید     يت اصول و ضوابط پدافند فیر عامل( رعاج   فیر عامل

( ايجاد بازدارندگی دفاعی جمردم و کاهش آسیبهای عمد  د رجامعه  ( حفظ جانب( افزايش پايداری ملی الف.   آثار و نتايج پدافند فیر عامل را بنويسید  -16

 ( ايجاد تعادل برای بخشهای مختلف جامعه در زمان بحران   ( ايجاد توانايی برای تداوم تولید اقدام ضروری جامعه د

ری و اخقتالل در طیقف الكترومغناطیسقی دشقمن و     استفاد  از انرژی الكترومغناطیسی باهدف تشقخیص ، بهقر  بقردا   .  جنگ الكترونیک را تعريف کنید -17

 جلوگیری از اقدامات مشابه آنها.

شبكه های راديو و تلويزيونی  –سیستمهای اطالع رسانی  –اهداف نظامی، مراکز مخابراتی   ؟دهد مورد تهاجم قرار می را جنگ الكترونیک چه مواردی  -18

 شبكه های برق و... –

 که موجب اختالل در فعالیتهای هسته ای ايران شد« استاکس نت»ويروس  یک را بنويسید؟ ای از جنگ الكتروننمونه -19

( رهگیری و بهر  بقرداری  ب  ( حفاظت از طیف الكترومغناطیسی خودی در برابر جنگ الكترونیک دشمنالف  اهداف عمد  جنگ الكترونیک را بنويسید؟ -21

 در طیف الكترومغناطیسی دشمن ( ايجاد اختاللج  از مواج الكترومغناطیسی دشمن

 شود گويندمجموعه ای از ارتباطات که از طري  رايانه و وسايل مخابراتی بدون در نظر گرفتن  مكان جغرافیايی برقرار می منظور از فضای سايبری چیست؟  -21

استفاد  از روشقهای نفقوذ بقه رايانقه هقا و همچنقین       تهاجم عمومی به سیستمهای فناوری اطالعات يک کشور از طري   جنگ سايبری به چه معناست؟  -22

 . محافظت از سیستمهای فناوری خود در برابر نفوذ بیگانگان است
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( فضای مجازی قدرت فیر واقعی به ب امكان میدهد بدون استفاد  از ابزار جنگی به اهداف خود دست يابند(الف .  ويژگی های فضای سايبری را بنويسید -23

که بدون وارد کردن  ( امكان میدهدد رزمین، مكان و موقعیت جغرافیايی طرف مقابل چندان روشن نیست( فضای مجازی سج و کم اهمیت مید هد بازيگران کوچک

 .  آسیب های جسمی و فیزيكی به طرف مقابل، منافع خود را تأمین کند

 

 اسو  های صبر و مقاومتدرس هفتم : 
 ايمان کال به خدا –فضائل اخالقی  –صبر و بردباری  –تقوا و پرهیزگاری  )س( بیاموزيم را بنويسید؟آنچه ما بايد از زندگی حضرت فاطمه -1

 درخشند  و روشن، زيرا او چهر  درخشان زن مسلمان ، فروغ تابان هر منشا نمونه روشن خدا پرستی و صبر و بردباری در را  خداستزهرا به چه معنا می باشدو چرا؟ -2

 جدا شدن قطع کردن، عرب به چه معناست؟ بريدن، فاطمه در لغت -3

 حضرت محمد)ص( از کیست؟ « او فاطمه نامید  شد چون خودو شیعیان او از آتش دوزخ بريد  اند» -4

 به حضرت فاطمه)س( زيرا بعد از فوت خديجه برای پدر هم دختر بود و هم مادر؟  به چه کسی خطاب می شود و چرا« ام ابیها» -5

 : از کیست؟ پیامبر زعلی)ع( شايستگی همسری فاطمه را نداشتکسی ج -6

 «خدايا با اين پیوند را براين زن و شوهر مبارک گردان، خدايا فرزندی خوبی نصیب آنها بفرما»  دعای حضرت محمد)ص( در ح  ازدواج فاطمه وعلی چه بود؟ -8

 تن  11باشد؟ از امامان معصوم از نسل فاطمه)س( می نچند ت -9

 اگر در مسیر بندگی خدا باشد زندگی مشترک زن و مرد عبادت چیست؟  -11

 دست زدن به کتاب خدا و اهل بیت من خواهید شد؟ ناز نظر پیامبر، چه موقع گمرا   -11

 پیروی ازقرآن و اهل بیت مكرم او را  هدايت از نظر رسول اسالم چه می باشد؟  -12

 ، پیامبر فاطمه ی نامید؟ سکچه لقب کیست و  هان(العالمین )سرور زنان دو جسید  نساء -13

 دلیل مخفی بودن محل دفن فاطمه چیست؟ زيرا وصیت کرد او را شبانه فسل دهند و در تاريكی شب به خاک بسپارند -14

 . دندیروز بعدار رحلت حضرت رسول به شهادت رس95ايروز 75حضرت زهرا  اتيبنابر روا-15

 به خاک سپرد  شد . یمسحد النب اي عیدر قبرستان بق اديد  شد و به احتمال زحضرت زهرا شبانه فسل دا -16

 وجمعروف بود؟ شهید ناهید فاتحی کر« شهید کردستان»کدام شهید به  -17

 هاست یوصبور بودن دربرابر سخت ی، ح  طلب خيدرطول تار یبزرگ انسان یاز خصلت ها -18

 مردی که با خدا دوست بود

 مطهری -.  طالقانی  شرکت می کرد ......................فسیر قرآن............. و فلسفه و منط  چمران در درس ت -1

 فعالیت دکتر چمران در آمريكا چه بود؟ با کمک جمعی ازدوستان برای اولین بار انجمن اسالمی دانش آموزان -2

 ی دانشجويانتحصیلی دکتر چمران چه بود؟ فعالیت در انجمن اسالمس علت قطع بور  -3

 جنگ چريكی - عبدالناصر -مصر؟  چمران به کدام کشور سفر کرد در زمان حكومت چه کسی بود و چه آموخت 1346در سال  -4
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سرپرستی فرزندان شیعه لبنان کقه بدسقت    –به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان رفت  فعالیتهای دکتر چمران در لبنان را بنويسید؟ -5

 ن سازمان املسیستأ –مدرسه تأسیس کرد و مديريت آن را برعهد  گرفت  –برعهد  گرفتن قدس کشته شد  بود رژيم اشغالگر

 چمران زير نقاشی خود)شمع روشن در زمینه سیا ( چه نوشته است؟ -6

دهد و کسی که به دنبال نقور   یمن ممكن است نتوانم تاريكی را از بین ببرم ولی همین روشنايی کوچک فرق ظلمت و نور و ح  و باطل را نشان م»

 است، اين نور هرچقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود.

 کیالكترون یمهندس شد . لیدانشگا  تهران فارغ التحص یبا رتبه ممتاز از دانشگد  فن ای رشتهچه در  1336دکتر چمران درسال -7

 آمريكا یبرکلمعتبر پالسما از دانشگا   کيزیف شد . لیفارغ التحصای رشته چه در یچمران درجه دکتر -8

 بل یدر موسسه پژوهش - اس به عنوان استادزتك شد . تیمشغول فعال ودرکجارد کرد آمريكا دانشگا  کدام با  یهمكار شنهادیران پمدکتر چ -9

 ی پرچم اسالم  در برابر اشغالگران لبنان برافراشته باشددکتر چمران همرا  به موسی صدر براساس اصول اعتقادی اسالمسازمان امل لبنان چگونه تشكیل  شد؟  -11

 سال 21   بازگشت ؟ رانياز وطن به ا یچمران بعداز چندسال از دور دیشه -11

  فعالیتهای چمران بعد از پیروزی انقالب اسالمی ايران -19

 به فرمان امام به عنوان وزير دفاع منصوب شد -        نجات کردستان از خطر حتمی -        او  از وجود ضد انقالبپآزاد سازی شهر  -   

 متر به منظورجلوگیری از سقوط اهواز 111کیلومتر و عرض  21ايجاد کانال آب به طول  -         ستاد جنگ های نامنظم را تشكیل داد -   

 طراحی و آزاد سازی دهالويه -     آزاد سازی سوسنگرد از محاصر  واشغال متجاوزان -   

  دکتر چمران در کجا به محاصر  دشمن درآمد و چگونه نجات يافت. -13

 شهر سوسنگرد با جابه جايی ها متعدد از نقاط مختلف به دشمن شلیک می کرد تا دشمن متوجه تنها بودن وی نشود   

با خدا قدم نهاد ودر را  آن به جهاد برخاست او در حیات ، با نورمعرفت وپیوستگی » ؟ امام خمینی پس از شهادت دکتر چمران چه پیامی دادند -14

  « .وجان خود را نثارکرد .اوباسرافرازی زيست ، وبا سرافرازی شهید شد وبه ح  رسید 

 مردی که با يک دست از نردبان آسمان باال رفت

 . به فرمان امام از خدمت سربازی فرار کرد و به مردم انقالبی پیوست 1357حسین خرازی در سال  -1

 سردشت –مريوان  –بانه  –سقز  –ديوان در   –حسین خرازی   فرماند  گردان ضربت در کردستان که بود و در پاکسازی کدام شهر نقش موثری داشت؟ -2

  های حسین خرازی در طول هشت سال دفاع مقدس اقدامات و فعالیت -3

       آبادان( –هواز اولین فرماند  دفاعی در مقابل متجاوزان صدام د رجنوب)جاد  ا -      

 ل دشمن بر روی کارون(پدر شكست حصر آبادان فرماندهی جبهه دار خونین برعهد  داشت)تصرف دو -      

 آزادسازی شهر بستان -       

 حضور در عملیات فتح المبین به عنوان فرماند  لشكر امام حسین)ع( )موف  به دور زدن دشمن شد( -       

 خرمشهر( -علیمات بیت المقدس به عنوان فرماند  لشكر امام حسین)ع( و آزادی خرمشهر )اولین رسیدن به جاد  اهواز  حضور در -          
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 ی دشمن(ياییمش)حمله وسیع  .  عملیات خیبر که در اين عملیات دست راست وی قطع شد -         

 . شكست داد و مجهزترين نیروها بود لشكر گارد ارتش صدام که توانمندترين  8در عملیات والفجر  -       

 . به شهادت رسید 1365اسفند  8)منطقه عملیاتی شلمچه( که در تاريخ  5عملیات کربالی حضور در -          

 . نماز شب را ترک نكرد –ويژگی های خرازی : همیشه با وضو بود  -  4 

 اقتدار دفاعی:  درس شتم

 توانمندی و قدرت به رسمیت شناخته شدنتوانستن،چه معناست؟ توانا شدن،اقتدار در فرهنگ نامه های فارس به  -1

 «ح  مورد اعتماد بودن« »ح  فرماندهی يا ارائه تصمیم نهايی»، «ح  واداشتن ديگران به اطاعت»به  در فرهنگ انگلیس آکسفورد اقتدار)انورتیه( به چه معناست؟ -2

آيد حرف آخر باشقد وديگقران از آن اطاعقت    ولیتی برخوردار باشدکه نظر او در موضوع يا مسائلی که پیش میکه فرد با حكومت از چنان مقباقتدار چیست؟ -3

 کنند

 حقانیتد( ج( تناسب فرهنگی     ب( التزام طرفین الف( مشروعیت   مهمترين ويژگی های مفهومی اقتدار را بنويسید؟ -4

 د( فرهنگی     ج( اقتصادی       نظامی  ب(     الف( سیاسی   منابع اقتدار را بنويسید؟  -5

از طقرف   - ها را فراهم می کنقد  از يک طرف زمینه اقتدار در ساير بخش   -   اقتدار در حوز  فرهنگ  با ارزش ترين نوع اقتدار چیست و چرا؟  -6

ی بر ارزش های الهی متكی بر تفكر و تعققل و  ها هیچگا  احساس ضعف و ناتوانی نمی کند)فرهنگی که مبن ديگر در مواجهه منطقی با ساير فرهنگ

 همرا  با اخالق وعمل صالح باشد(

 منافع و سیاستهای استعماری بیگانگان  قبل از پیروزی انقالب اسالمی امور نظامی ودفاعی کشور در چه جهت و اهدافی بود؟ -7

 خودکفايی در عرصه نظامی و دفاعیخوداتكايی، امام خمینی را  نجات از تحريم صنايع نظامی و سیستم دفاعی چه می دانند؟ -8

 انقالب را از خود می دانستند علت به میدان آمدن مردم چه بود؟  -9

 شورش ت وسط ضد انقالب تا مانع به ثمر رسیدن انقالب شوند -؟  اقدامات دشمنان ايران برای جلوگیری از توسعه کشور را بنويسید -11

 کیلومتر توسط رژيم بعث صدام 1211مختاری، بمب گذاری و سرانجام تهاجم به مرزها بیش از  ترور، کودتا، ادعای خود -     

 «امام خمینی»آْن چنان سیلی محكمی به دشمن زدندکه درس عبرتی برای ديگرکشورها باشد تا فكر تجاوز وحمله به ايران را از سرشان به در کنند -11

 خوداتكايی، استقالل، تولید داخلی، بازدارندگی، تأمین امنیت منطقه ؟ا بنويسیدرسیاست دفاعی ايران اسالمی محور هايی  -12

 «دهیمماقصد کشوری دنیايی و تجاوز به حريم ساير کشورها را نداريم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ می» شعار دفاعی ايران اسالمی چیست؟ -13

 ی و ملی ايران اسالمی را بنويسید؟نمونه هايی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاع -14

 «فجر و...پرتاب ماهوار )امید، طلوعع، -                            «سجیل، ثاقب، صیاد، فاتح« تولید انواع موشک)شهاب -        

 «جماران»ناوشكن  ساخت -                                              تولید انواع زيردريايی و تجهیزات دريايی -        

 ساخت هواپیماها، صاعقه،  بدون خلبان -                «تاک، زر  پوش، انواع خودروهای نظامی و...»تولید انواع سالح -        

 انیساخت پروژ  های عمر -                                                    سیم و..(تولید الكترونیک )رادار، بی -          
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 «مقام معظم رهبری»مقابله  –با دشمنان  زرگو ست . دفاع ...............  هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی .............  و -15

 

 مهارتهای فردی در دفاع و رزمدرس نهم  :  

یب دشمن است که شخص چه در زمان دفاع و چقه  مجموعه روشها و مهارتهای مصون ماندن از خطر آس مفهوم توانمندی رزم انفرادی چیست؟  -1

 هنگام حمله آنها را به کار می برد.

 اسثتار و...  -ايست وبازرسی  –اصول نگهبانی  –حفاظت انفرادی درمقابل خطر  -شناسايی عورض زمین   -مهارت رزم انفرادی رابنويسید ؟  -2

 ا و بلندی های سطح زمین هعوارض چیست؟ کلیه پستی  -2

 صفر در نظر گرفته می شود هسطح آب های آزاد بین المللی ک ظور از سطح مبنا چیست؟من -3

 ب( مصنوعی            الف طبیعی    عوارض زمین به چند دسته تقسیم می شوند؟ -4

 عوارض طبیعی را تعريف کنید؟ عوارضی که انسان در ايجاد آن دخالتی نداشته است. -5

اقیقانوس،  د( آبهقا)   دشقت، جلگقه(  هقا) همقواری ج(  در ، شقیار گقودال(  ب( گقودی هقا)    کو ، تپقه( الف( بلندی ها)  ؟ را بنويسیدچند نمونه از عوارض طبیعی  -6

 رود(درياچه،دريا،

 آن دخالت داشته باشدعوارض مصنوعی چیست؟ عوارضی که انسان در ايجاد -7

 راهها جاد  ها،  ها،پل چند نمونه از عوارض مصنوعی را بنويسید؟  -8

 . متر بلند از اطراف خود باشد 611کو  چیست؟ برآمدگی که حداقل  -9

 البرزرشته کو  چیست؟ چند کو  که به هم پیوسته باشد گويند مانند زاگرس، -11

 متر( 611الی  151تپه چیست؟ زمین شنی يا خاکی که بندی آن کمتر از کو  است)بین  -11

 جهت درامان ماندن ازد يد و تیر دشمن توسط ماشین آالت را  سازی ی دو متر جلوی نیروهای خود  رتفاعاجمع کردن خاک به   خاکريز چیست؟ -12

 خاکريز در کدام مناط  استفاد  می شود؟ در مناط  دشت و باز -13

 هدف از ايجاد خاکريز چیست؟ درامان ماندن نفرات از ديد و تیر دشمن -14

 ماندآب(ماندآب روی زمین گويند) هور چیست؟ -15

 مچون هور العظیم در خوزستانهای خاک می باشد هبودن آب در ال به  نفوذ ناپذير )هور( چیست؟بعلت ماندا -16

 ؟ يافتن جهت های جغرافیايی گويندچیستجهت يابی  -1

حرکت پايد  روی و کوهنوردی، پید ا ( در زندگی روزمر  به منظور يافتن قبله ، يافتن مسیر الف  داليل حائز اهمیت بودن جهت يابی را بنويسید؟ -2

( در امور نظامی و دفاعی به منظور: رزمند  موقعیت خود را بشناسد، عوارض زمین را بداند ، موقع رفت و برگشت ب   کردن مسیر و جنگل و بوته و...

    جهت صحیح حرکت کند.

 ، سمت چپ)مغرب)باختر( مشرق)خاور(   ت راست،پشت سر جنوب، سم هرگا  رو به شمال ايستاد  ايم ديگر جهات کدام است؟ -3
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 (GPS)قطب نما، گیرند  ای دستی چی پی اس   جهت يابی با کدام وسايل دقت بیشتری دارد؟ -4

 جهت يابی به کمک سايه شاخصب( جهت يابی به کمک خورشید، الف( های جهت يابی در روز را بنويسید؟ دو مورد از روش -5

 اول مهرما  هر سال  و اول فروردين  دقیقا موازی شرق طلوع و در فرب فروب می کند؟ در کدام روزها خورشید -6

 و زمستان  در کدام از ايام سال جهت يابی به کمک خورشید خیلی دقی  نیست، اول تابستان -7

راست روی نقطه دوم باشقد رو بقه    در صورتی که پای چپ روی نقطه اول و پای   جهت يابی به کمک سايه اجسام کدام جهت را نشان می دهد؟ -8

 مشرق)باختر( شمال، پشت سر جنوب، سمت راست مغرب)خاور( سمت چپ

 ب( جهت يابی به کمک ما   الف( جهت يابی به کمک ستار  قطبی   دو مورد از جهت در شب را بنويسید؟ -9

 دهداد جهت شمال را نشان میدهد؟ در نیم کر   شمالی، با دقت بسیار زيستار  قطبی کدام جهت را نشان می -11

 قه است  که هفت ستار  و به شكل مال -خرس بزرگ  -الف( دب اکبر،   برای پیدا کردن ستار  قطبی از کدام صور فلكی استفاد  می کنیم. -11

 ديد  می شود. MياWاز پنج ستار  به شكل حروف ، ب( ذات الكرسی         

دو سر هالل ما  را با خط فرضی وصل می کنیم و امتداد می دهیم ؟  ا قرار داريم و چه جهتی را نشان می دهدچگونه می فهمیم که در نیمه اول م -12

 تشكیل شد در نیمه اول هستیم و سمت محدب ما جهت مغرب است pاگر شكل 

دهقیم اگقر   ا با خط فرضی وصل و امتداد میدو سر هالل ما  ر؟   دهدچگونه می فهمیم که در نیمه دوم ما  قرار داريم و کدام جهت را نشان می -13

 دهدتشكیل شد در نیمه دوم ما  هستیم قسمت برجسته ما  مشرق را نشان می qشكل 

 تخمین مسافت چیست؟ انداز  گیری تقريبی مسافت با فاصله بین دو نقطه -1

هدف گیری دقی  د در میدان نبرد سالح خود را تنظیم کند ،الف( رزمند  باي؟   به چه داليل آموزش فن تخمین مسافت در رزم انفرادی نیاز است -2

 ب( رزمند  ديدبان بايد بتواند گزارش دقی  از محل صحیح اهداف و عوارض را به فرماند  گزارش دهد  داشته باشد

 ( اس = فاصله افقی همان دو نقطه روی زمینمخرج مقی× فاصله دو نقطه روی نقشه به سانتی متر )  روش تخمین مسافت با وسیله را بنويسید؟ با ذکرمثال؟ -3

 6×411=2411سانتی متر 

 2411÷111=24ناحیه مسافتی متر 

 باشدمتر می 511برای تخمین مسافت تا ؟  انداز  گیری مسافت به وسیله يگان صدمتری چگونه است -4

را روی زمین مشخص سپس تعیین می کنیم که ازموضع تا  ابتدا يک فاصله صد متری انداز  گیری مسافت به وسیله يگانه صد متر چگونه است؟ -5

 هدف چند تا از ازاين انداز  ها وجود دارد

 کنیم و....نقطه ای را در نیم را   هدف مشخص می؟  متر چگونه عمل می کنیم 1111الی  511برای مسافت های  -7

 شینفک سالح سازمان بسیج کدام است؟ سالح کال -1

 (cm112عدد چب به راست  4،  م م62/7)؟  طول سالح با سرنیز که از مشخصات سالح کالشینكف است بنويسید  ،، تعداد خان کالیبر -2

 گلوله در دقیقه  95  -   گلوله در دقیقه 41 – متر  2111 – تر م 411 برد مفید، برد نهايی، تیراندازی، حالت تک تیر و رگبار بنويسید؟ -3



 

 پرسش وپاسخ آمادگی دفاعی  تهیه وتنظیم : رضا ساجدی

 

زيرا به سالم ماندن سالح کمک می کند و همچنین نگهقداری و عیقب    و با مهارت بتواند سالح را باز و بسته کند؟ به راحتیبايد چرا يک رزمند   -4

 يابی سالح برعهد  رزمند  می باشد

* از فشنگ رعايت اصول ايمنی)به منظور حفظ جان تیرانداز وافرادديگر( در به کارگیری سالح را بنويسید؟ * از سالم بودن سالح آگا  باشید    - 5

 های خراب  استفاد  نكنیم   * با ماشه بازی نكنیم   *سرسالح به طرف کسی  نگیريم

انجلم صحیح عمقل انگشقت روی ماشقه               –وضعیت صحیح  تیر اندازی  ج   -قل  ونشانه روی صحیح  ب -اصول تیر اندازی را بنويسید ؟  الف  - 6

 تیر اندازی با آهنگ صحیح ومداوم   -  تخمین مسافت وتنظیم صحیح اسلحه     -د 

 قل  گیری چیست؟ عملی که قبل از تیراندازی برای بدست آوردن دقت سالح انجام می شود. -7

 هجومی  -     درازکش    -حالت نشسته      د -ج  حالت به زانو    -حالت ايستاد    ب -حالت هايی صحیح تیراندازی را بنويسید ؟   الف  -8

 

 آشنايی با حوادث و کمكهای اولیه: درس دهم

 حوادث طبیعی چیست؟ حوادتی که انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد -1

 صاعقه و... –سونامی  –بهمن  –طوفان  –سیل  –نمونه هايی از حوادث طبیعی )مخاطرات( را بنويسید؟ زلزله  -2

محل قرار  -   محل قرار گرفتن شیرهای آب و گاز و کنتور برق بدانیمرا  خروج،مكان امن، -  ؟قبل از وقوع حادثه)زلزله( چه بايد بكنیم و بدانیم -3

امكقان وققوع    -  نحو  به کارگیری کپسول آتشنشانی و کمک های اولیه را بدانیم -   گرفتن جعبه کمكهای اولیه و کپسول آتش نشانی آگا  باشیم

 بیاموزيم که جريان برق، گاز، و آب را قطع کنیم  -     ريمحوادث ناشی از زلزله را در کالس از بین بب

 حوادثی که در اثر اعمال انجام شد  توسط انسانها اتفاق می افتندحوادث فیر طبیعی چیست؟ -4

 تصادفات جادها ینمونه هايی از حوادث فیر طبیعی را بنويسید؟ حوادث صنعتی، حوادث آتش سوزی خانگی، -5

 جاد  -3وسايل نقلیه  -2عامل انسانی  -1ای می شود؟ بروز تصادفات جاد چه عواملی باعث  -6

توجه نكردن به عالئم  -4خواب آلودگی، نداشتن مهارت کافی خستگی،-1چند نمونه از عامل انسانی که موجب حوادث ناگوار می شود بنويسید؟  -7

 راهنمايی و رانندگی

مواظقب   -3کمک به افراد حادثه ديقد    -2تماس با مراکز امداد امنیتی-1ايد انجام شود بنويسید؟ مهمترين اقدامات هنگام بروز تصادفات که ب -8

 باشید که منجر به تصادف ديگر نشود

 (   111     ،115      ،147     ،125    )؟  اورژانس و نیروی انتظامی کدامند، هالل احمر شمار  های آتش نشانی، -9

 حرارت ماد  سوختی، سه عامل اکسیژن،    ملی الزم است؟ برای ايجاد آتش چه عوا -11

از نگهداری و ساخت مواد آتش زا خودداری کنند، ب( مواد آتش زا با خود حمل نكنند ج( از مواد الف(  اقدامات پیشگیرانه از آتش را بنويسید؟ -11

مواد آتش زا، به اطراف خودداری کنیم هق( از برپايی آتش در معقابر و  آتش زا که درجه اشتعال باال دارند برای روشن کردن آتش استفاد  نكینم د( 

 پست برق و مكان گازو... خودداری کنیم.
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آتش را خفه کنیم )شن، نمک، پتوی  –مراکز امدادی را خبر کنیم)آتش نشانی ، اورژانس(  -  در صورت آتش سوزی چه اقداماتی بايد انجام داد؟ -12

دستمال خیس جلوی دهان  –به طرف پنجر  حرکت و کمک بخواهید  –وارد ساختمان آتش گرفته نشويد  –از ساختمان خارج کردن افراد –نمناک( 

اگر لباس آتش گرفتقه   -سینه خیز حرکت کنید در زير دود تا از دود و گاز سمی خارج شويد –تهويه ساختمان را خاموش کنید  –و صورت بگیريد 

 روی زمین فلت بزنید.

 کف پودر -  آب، پور و کف   ازنوع جامدات و مايعات از کدام خاموش کنند  استفاد  می کنید؟  اگر آتش -14

 گاز و فلزات کپسول حاوی پودر در کدام مواد سوختنی به کار گرفته می شود؟  -15

 و پودر 2COگاز  اگر ماد  سوختی الكتريسیته باشد از کدام خاموش کنند  استفاد  می کنیم؟  -16

د( آتش   انبرک را فشار می دهیم گیريم ج(ب( شلنگ را می  ضامن را خارج می کنیم الف(  استفاد  از خاموش کنند  دستی را بنويسید؟ روش -17

 را با محتوای کپسول جارو می کنیم

 سوزی ناشی از گاز                                                                                          آتش -آتش سوزی ناشی از برق    -آتش های مايعات     -آتش سوزی مواد خشک    -انواع آتش را بنويسید ؟   -18

   CO2ياگاز پودرهاوی روش مقابله با آتش سوزی ناشی از برق  چیست ؟ ابتدا قطع جريان برق  سپس از خا موش کنند    - 19

 بستن جريان گازو سپس خاموش کردن آن زيرا سوختن به از انفجاراست   ز چیست ؟ شی از گا روش مقابله با آتش سوزی نا -21

 ارائه کمک های اولیه در حوادث فیر مترقبه - ارائه خدمات امدادی به هنگام حوادث و سوانح طبیعی  -  وظايف سازمان هالل احمر را بنويسید؟ -1

رای کمک به شخص آسیب ديد  بالفاصله پس از بروز حادثه و قبل از رساندن او به مرکقز  کلیه اقداماتی که ب  منظور از کمک های اولیه چیست؟ -2

 درمانی با رسیدن تیم امدادی توسط يک فرد آموزش ديد  انجام می شود

 مهمترين مراحل کمک هايی اولیه چیست ؟ کنترل عاليم حیاتی و عوامل تهديد کنند    -2

 ار خون، درجه حرارت بدنعاليم حیاتی کدامند؟ تنفس، نبض، فش -3

امنیت جقايی   - در صورتی که محل برای شما هیچ خطری ندارد وارد صحنه حادثه می شويد  - نكات مهم در مورد کمک به مصدوم را بنويسید؟ -4

 که مصدوم حضور دارد بسیار مهم است

 ل امن برد با رعايت نكات ايمنی در محل مصدومزيرا مصدوم را بايد به مح چرا امنیت جانی که مصدوم حضور دارد مهم می با شد؟ -5

 به خونريزی که خون از بدن خارج شود و به بیرون بريزد گويند. خونريزی خارجی چیست؟  -6

 فشار مستقیم وباال نگه داشتن عضو  موثرترين روش برای کنترل خونريزی خارجی را بنويسید؟ -7

در صورت امكان محقل سقطح    -  چند گاز استريل روی محل گذاشته و فشار می دهیم -  ؟برای کنترل خونريزی خارجی چگونه عمل می کنیم -8

 با يک باند محل خونريزی را می بنديم. - خونريزی را باالتر از بدن می گیريم

 -                     را کامل بپوشانیمسطح زخم  - از پانسمان تمیز استفاد  کنیم  -.   نكاتی که در پانسمان و باندپیچی يک زخم بايد رعايت شود بنويسید -9

 نوک انگشتان را آزاد گذاريم -   باند را بیش از حد سفت و شل نبنديم -    خونريزی را کامال کنترل کنیم -   پانسمان را از محل اولیه جا به جا نكنیم

 ونريزی شودزيرا ممكن است باعث خ؟  چرا نبايد پانسمان را از محل اولیه زخم جابه جا کرد -11
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محقل سقوخته را بقه     -  مصدوم را از نظر آسیب ديدگی های ديگر بررسی شود -؟  ای را بايد انجام داددر سوختگی سطحی، چه کمكهای اولیه -11

ن تاول خودداری از ترکاند -   قبل از متورم شدن عضو، زيورآالت رو انگشتر و کفش بیرون آورد  شود -  دقیقه در آّب سرد قرار داد 21الی  11مدت 

 در صورت سوختی در را  تنفس و نقاط حساس بدن از پزشک کمک گرفته شود -  محل سوخته با پانسمان خشک پوشاند  شود -   شود

 زيرا خطر عفونت بیشتر است چرا نبايد تاول را ترکاند؟ -12

 دقیقه 25الی  11چه مدت عضو سوخته شد  در آب فرو می بريم؟ به مدت  -13

آتل را در مواضعی  -   همیشه در برخورد با عضو آسیب ديد  نبايد شكستگی قرار دهیم -  های اولیه در آسیب های اسكلتی را بنويسید؟ کمک -14

اگر استخوان از زخم بیرون زد  است آن را  -  از اقداما به جا انداختن عضو شكسته و دررفته به شدت خودداری کنیم -   که خونريزی ندارد ببنديم

 حمل مصدوم يعنی چه؟ انتقال مصدوم به روش صحیح از محل حادثه به محلی امن يا مراکز درمانی -  طور مناسب پانسمان وسپس آتل ببنديمب

 بین مچ دست و کول آن –مصدوم سبک به هوش باشد  –دن( کرحمل به پشت )کول  -16

  . افت حمل طوالنی استمصدوم شكستگی ندارد ، مس حمل به پشت مصدوم در چه مواقعی است؟ -17

  

 


