
فصل اول: آموزه ھای دفاعی       درس اول: امنیت و تھدید

- امنیت را تعریف کنید.دانش

- مفھوم امنیت، نسبی و دارای ............ و ............ است. دانش

- برای دستیابی به امنیت .......... ھمواره باید سطح آن را ارتقاء بخشید که این امر با ھمکاری ......... و ......... محقق می شود.دانش

- کشور دارای امنیت پایدار و کشور دارای امنیت ناپایدار را از نظر وضعیت اقتصادی، فرھنگی و خدمات اجتماعی مقایسه نمایید. ؟
(داوری،بحث،ارزیابی،تفسیر،نقد و بررسی،اظھار نظر).ارزشیابی

- امنیت ملی چیست؟درک

- ارزش ھای حیاتی کشور ما (جامعه اسالمی ایران) را نام ببرید.دانش

- وضعیت امنیت در کشورھای پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه را توجیه کنید؟(طرح، مرتب،طبقه بندی،تدوین)ترکیب

- به نظر شما چرا آمریکا در برخی کشورھای منطقه خاورمیانه پایگاه نظامی ایجاد کرده است؟درک

- پیامبر گرامی (ص) از سوی خداوند پیام آور .......... و ......... است. دانش

- در صورت پایبندی ھمه کشورھا به کدام اصول، امنیت جھانی به وجود می آید؟(اصول امنیت جھانی).تحلیل

- سیاست کلی جمھوری اسالمی ایران درباره ی جنگ و تجاوز، تھدید و پاسخ در برابر تعرض از نظر رھبر معظم انقالب چیست؟درک

- امروز دشمنان از چه شیوه ھایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده می کنند؟ چھار موردکاربرد

- شیوه ھای فشار دشمنان با ........... حکیمانه و ........... مردم،یکی پس از دیگری نقش بر آب می شوند.دانش

- رازداری، حفاظت از اطالعات و مسائل ........... و ......... کشور وظیفه اسالمی و انسانی ھر ایرانی است.دانش

- اطالعات نقش مھمی در زندگی ........... و .......... ما دارد.دانش

- اھمیت حفاظت از اطالعات کشور را به زبان خود بیان کنید. دانش

درس دوم – اقتدار دفاعی

- در نظام ھای مادی، اقتدار متکی به پایه ھای قدرت ........... است؛ اما در الگوی اسالمی و معنوی این اقتدار در درجه اول به عامل .......... و ارزش
............ و ............ است.دانش/ مقام معظم رھبری

- این سخن از کیست؟«دفاع جزئی از ھویت یک ملت زنده است»:دانش   

 الف) امام خمینی    ب) مقام معظم رھبری     ج) شھید بھشتی     د) شھید حسن طھرانی مقدم

- پس از تالش ھای بسیار با رھنمودھای ........... و پشتیبانی ............؛ شھید .......... با کمک تعدادی از رزمندگان جوان با ایمان و خالق در پاسخ
به حمله ھای ھوایی و موشکی دشمن اولین ............ را در اسفند 1363 به سرزمین دشمن پرتاب کردند تا از ایران اسالمی دفاع کنند. دانش

- به نظر شما برای افزایش توان و قدرت ایستادگی مؤثر و موفق در برابر تھاجم دشمن چه اقداماتی باید انجام دھیم؟ارزشیابی

- اقتدار را تعریف کنید. دانش

- منابع اقتدار را نام ببرید.دانش

- سه عامل اساسی اقتدار ملی از نظر مقام معظم رھبری را نام ببرید.دانش

- طبق ماده 4 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رھبر جمھوری اسالمی ایران، فرماندھی کل ......... است. دانش

- فرماندھی معظم کل قوا فقط، فرمانده نیروھای مسلح ........... و ........... نیست بلکه ھمه ........ مردم را در بر می گیرد و این مظھر ......... کشور
ایران است. دانش

-« فرھنگ ھر جامعه ھویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دھد» جمله ی فوق از کیست؟دانش

 الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

 

- «فرھنگ یک جامعه اساس ھویت آن جامعه است»جمله ی فوق از کیست؟دانش

الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه ی فرھنگ است/چرا؟تحلیل

- چرا آمریکا و ھم پیمانان اروپایی اش با سرمایه گذاری ھنگفت ھمواره تالش می کنند ھویت و فرھنگ خود را برتر جلوه دھند و به دیگر کشورھا
تحمیل نمایند؟درک



- با ورود اسالم ناب محمدی(ص) به ایران، ھویت ایرانی بخش از .......... جھان اسالم درآمد.دانش

- پیروزی انقالب اسالمی موجب ظھور ........... جدیدی برای مردم ایران شد، ھویتی ......... که خواستار تشکیل نظامی مستقل بر اساس .............
بود.دانش

- چرا و چگونه در حال حاضر ھویت انقالبی ملت ایران موجب بیداری اسالمی در جھان شده است؟درک

- ھدف اصلی از تولید سالح در جمھوری اسالمی ایران از نظر مقام معظم رھبری چیست؟درک

- سیاست ھای دفاعی ایران اسالمی بر چه محورھایی استوار است؟ چھار مورد درک

- فنآوری ھای پیشرفته ی دفاعی کشور ما در کدام حوزه ھا چشمگیر است؟ چھار مورد تحلیل

- تولید تجھیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعامالت سیاسی ما در جھان دارد؟درک

درس سوم – انقالب اسالمی و بسیج

- انقالب در لغت به معنای ............. است. دانش

- این تعریف انقالب از نگاه چه کسانی ارائه شده است؟ " ذات و ماھیت یک شیء لزوماً عوض شده باشد." دانش

الف) روان شناسان    ب) فالسفه     ج) جامعه شناسان    د) اقتصاد دانان

- از نگاه .............. انقالب به معنای دگرگون شدن است. دانش

- انقالب اسالمی ایران پدیده ای نوظھور در قرن حاضر است که به رھبری ............ تحولی شگرف در ایران، منطقه و جھان پدید آورد. دانش

- یاری و امداد الھی در دوران انقالب اسالمی و پس از استقرار نظام جمھوری اسالمی با بسیج .......... خداجوی ایران و رھبری قاطعانه و خردمندانه
............ توأم شد. دانش

- از جمله نعمت ھای معنوی که خدا به عنوان مزد و پاداش الھی برای ملت ایران عطا کرد چه بود؟ چھار مورد دانش

- باید مراقب باشیم تا قدر نعمت ھای الھی را بدانیم و از سرنوشت قوم ............ که به علت .......... دچار عذاب طوالنی مدت گردیدند عبرت بگیریم.
دانش

- با رعایت عدالت و منطق نکات مثبت انقالب اسالمی ایران را بیان کنید. دانش

- نقاط ضعف نظام جمھوری اسالمی در حال حاضر چیست؟درک

- راھکارھای شما برای برون رفت از این مشکالت چیست؟ارزشیابی

- معنا و مفھوم بسیج در فرھنگ نامه ھای فارسی چیست؟درک

- بسیج از نظر امام خمینی را بیان کنید؟ دانش

- ویژگی ھای یک بسیجی نمونه را بنویسید. دانش

- بسیج مردمی منحصر به ایران نیست: دانش   صحیح     غلط

- در کشورھای مختلف جھان « ......... » با اسم ویژگی ھای متفاوت نقش بسزایی در آزادی و آبادانی آن کشور ھا دارد. دانش

- انقالب اسالمی در  ......... بھمن سال 1357 به پیروزی رسید و با رأی مردم در ھمه پرسی سراسری 12 فروردین 1358 حکومت ........... در ایران
مستقر شد. دانش

- مدیریت نیروھای مردمی انقالب با امام بود: دانش   صحیح    غلط

- امام خمینی در 5 آذر ماه 1358 یعنی حدود 10 ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی فرمان تشکیل ......... را صادر فرمودند. دانش

- اوج حماسه ھای ........... در دوران ھشت سال دفاع مقدس بود. دانش

- رھبر معظم انقالب اسالمی بھترین الگوی ............. است. دانش

- چرا رھبر معظم انقالب اسالمی بھترین الگوی بسیجیان است؟تحلیل

- طرح ھای سازمان بسیج دانش آموزی را نام ببرید؟چھار مورد دانش

درس چھارم-علوم و معارف دفاع مقدس

- اگر دشمن به شما حمله کند و آمادگی نداشته باشید چه می کنید؟کاربرد

- غول با چه اھدافی به کشور ما حمله کرد؟کاربرد

- جوانان و نوجوانان چگونه دست و پای او را قطع کردند؟درک

- دفاع ھمه جانبه با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق چگونه صورت گرفت؟درک



- شھرھای کشورمان از حمالت ......... و .......... دشمن در امان نبود.دانش

- مردم و جوانان چگونه توانستند بخش وسیعی از پیشروی نیروھای دشمن را مھار کنند؟درک

- با ھر عملیات موفق رزمندگان اسالم، طنین آھنگ ...........پیروزی در صدا و سیما، چھره شھرھا را دگرگون می کرد و مردم منتظر خبرھای موفقیت
رزمندگان اسالم می شدند.دانش

- خونین شھر(خرمشھر) طی عملیات ...........آزاد شد.دانش

- سبک زندگی، تحمل خطرات و سختی ھای زمان جنگ را توصیف کنید؟دانش

- نقش سازمان ھای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ تحمیلی را طرح کنید؟ (ایجاد،تغییر،سازمان،جمع آوری).ترکیب

- باید عبرت ھا و آموزه ھای دوران دفاع مقدس در تداوم انقالب اسالمی برای نسل ............... و .............. به یادگار بماند.کاربرد

- تجربه ھای آموزنده دوران دفاع مقدس را بنویسید. چھار مورد دانش

- «اسالم خواھی مردم در کل جھان از جنگ ھشت ساله ماست» جمله فوق از کیست ؟دانش

الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- « امروز در کشورھای اسالمی، علیه دیکتاتوری وابسته قیام شده است»جمله فوق از کیست ؟دانش

الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- یکی از دستاوردھای دوران دفاع مقدس ایجاد الگوی ........... و ......... برای کشورھای اسالمی و مردم آزاده جھان بود که موجب ........... و .........
آنان علیه حکومت ھای فاسد و دست نشانده شده است.دانش

- صھیونیسم و استکبار جھانی با شیوه ھای .......... و ......... در برابر حرکت ھای مردمی مقابله می کند.درک

- فتنه ھای صھیونیسم و استکبار جھانی در برابر حرکت ھای مردمی را بنویسید؟دانش

- این سخن از کیست ؟ ".... کاری کنید که شھدا، رنگ ثابت زندگی مردم بشوند...".دانش

 الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- جلوه ھای زیبای فرھنگ ایثار و شھادت را نام ببرید ؟ چھار مورد دانش

- شھدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با قدرت .......... و ........... خداوند به پیروزی رسیدند.درک

-شھید ..........خداست و .......... با او دوستی با خداست.دانش

درس پنجم-حماسه ھای ماندگار

-کشور ما به مدت 8 سال درگیر جنگ تحمیلی و ناخواسته ای با حکومت بعثی صدام در عراق بوده است.دانش

 ص-غ

-بازدید داوطلبانه دانش آموزان از مناطق جنگی با ھماھنگی سازمان ........... و وزارت آموزش و پرورش در قالب کاروان ھای ............ انجام می
گیرد.درک

- مجید از کودکی عالقه زیادی به ............ و مسائل ............ داشت. از ویژگی ھای شاخص او ......... بود؛ به گونه ای که بچه ھا به او لقب "
..........." داده بودند.درک

-دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی بودیم که توسط ستاد جنگ ھای نامنظم دکتر ............. برای دفاع از کشور به اھواز اعزام
شدیم.دانش

- مجید در ماه رمضان و گرمای تابستان با زبان روزه به پاسداری می پرداخت و چنان مورد اعتماد اطرافیان بود که به عنوان ............گردان انتخاب شد.
سرانجام در شھریور 1360 در آستانه عملیات شکستن محاصره ..........، مورد اصابت مستقیم گلوله بعثیان قرار گرفت و در 16 سالگی به مقام رفیع

شھادت نائل شد.دانش

- سبک زندگی در دوران دفاع مقدس چگونه بود؟درک

- اصول سبک زندگی رزم آوران در دوران دفاع مقدس را نام ببرید؟ چھار مورد دانش

- زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس توسط چه کسانی و به چه منظور آغاز شد ؟درک

- اردوھای راھیان نور چگونه گسترش یافت ؟درک

- اردوھای راھیان نور چه نتایجی دارد ؟درک

- سرزمین ھای .......... قدمگاه ............. است که 8 سال در مقابل تھاجم وحشیانه متجاوزان ایستادند تا شکوه و عزت یک ملت در برابر جھانیان
حفظ شود.درک



- آداب سفر راھیان نور را بنویسید؟ چھار مورد دانش

- رعایت حقوق ھمسفران، صدقه دادن، اخالق نیکو و ثبت دل نوشته ھا از آداب سفر ..........است. دانش

درس ھفتم-مقابله با جنگ نرم

- "جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله ابزارھای فرھنگی و پیشرفته امروزی" جمله فوق از کیست ؟دانش

 الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- مفھوم جنگ نرم از نظر مقام معظم رھبری را بیان کنید ؟دانش

- انواع و روش ھای جنگ نرم را نام ببرید؟دانش

- اولویت ھای جنگ نرم را بنویسید؟دانش

- با پیروزی انقالب اسالمی، ابر قدرت ھا، کدام توطئه ھا را در قالب جنگ سخت و نرم، طراحی و اجرا کردند؟تحلیل

- جنگ نرم را تعریف کنید ؟دانش

- ھدف اصلی از جنگ نرم در موضوع ایران از نظر مقام معظم رھبری چیست ؟درک

- مھم ترین اھداف جنگ نرم را نام ببرید ؟دانش

 - گروھھای ھدف از جنگ نرم را بنویسید؟دانش

- مھم ترین گروه ھدف از جنگ نرم، ......... و .......... ھستند.دانش

- رایج ترین ابزارھای جنگ نرم را بنویسید ؟دانش

- چرا و چگونه دشمنان، شبکه ھای ماھواره ای را راه اندازی می کنند ؟درک

گردانندگان اصلی شبکه ھای اجتماعی چه کسانی اند و چه ھدفھایی را دنبال می کنند ؟درک

- کدام کشورھا، چرا و چگونه برخی نخبگان کشورھای دیگر را به سوی خود جذب می کنند؟ تحلیل

- مشکالت در انتظار نخبگان چیست ؟درک

- ........ و ھیجان ......... باعث وابستگی افراد به بازی ھای رایانه ای می شود و به تدریج نگرش ھا و اعتقادات مخاطبان تحت تأثیر .......... و .........
طراحان بازی قرار می گیرد.درک

- مھم ترین ارمغان شوم بازی ھای رایانه ای چیست ؟درک

- ھر جنگ و حمله ای دفاعی دارد.دانش ص-غ

- دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان، نیازمند چیست ؟درک

- عوامل مؤثر در بی اثرسازی فتنه ھا و قدرت نرم دشمن را بیان کنید؟دانش

- راھھای مقابله با جنگ نرم در خانواده، مدرسه و جامعه را فھرست کنید؟دانش

درس ھشتم-پدافند غیر عامل

- پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟دانش

 - بازدارندگی چیست ؟درک

- برخی از مأموریت ھای پدافند غیر عامل را بنویسید؟دنش

- سازمان پدافند غیر عامل مأموریت ھای خود را در ھشت محور پیگیری می کند، این ھشت محور را فھرست کنید؟دانش

- منظور از قرارگاه در سازمان پدافند غیر عامل چیست ؟درک

- برخی از اولویت ھای مھم پدافند غیر عامل را نام ببرید ؟دانش

- فضای سایبر چه تفاوتی با جنگ سایبری دارد ؟درک

- نفوذ به شبکه یارانه ای را .......... و افراد نفوذ کننده را .......... می گویند.دانش

- نفوذ به شبکه رایانه ای را چه می نامند ؟درک

- فعاالن میدان نبرد سایبر را بنویسید؟دانش



- چرا افراد مستقل و بنگاه ھای کسب و کار از فعاالن میدان نبرد سایبر محسوب می شوند ؟تحلیل

- چرا و به چه منظور، گروه ھای خالفکار از فضای سایبر استفاده می کنند؟تحلیل

- فعالترین بازیگران جنگ سایبری را نام ببرید ؟دانش

- در سال 2010 میالدی آمریکایی ھا با ویروس مشھور به .......... به تاسیسات ایمنی جمھوری اسالمی ایران حمله کردند.دانش

- سه عامل اساسی اقتدار ملی از نظر مقام معظم رھبری چیست ؟درک

- پدافند اقتصادی چیست ؟درک

- چرا و چگونه دشمنان انقالب اسالمی تحریم اقتصادی می کنند ؟درک

- رھبر معظم انقالب راھکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را ......... می دانند.درک

- اقتصاد مقاومتی .......... و ........... است. " دانش / مقام معظم رھبری"

- برخی از راھکارھای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی کدامند ؟تحلیل

- معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت را بنویسید؟دانش

- تھدید زیستی را تعریف کنید ؟دانش

- اقدامات پدافند زیستی را نام ببرید ؟دانش

- منظور از عوامل زیستی، فراورده ھای زیستی و منابع ملی چیست ؟درک

- چگونه و چرا در شرایط حساس کنونی از انقالب اسالمی و دستاوردھای آن مراقبت کنیم ؟درک

- اقدامات پدافند غیر عامل در صدر اسالم را بنویسید ؟دانش

درس نھم- من یک رزم آورم

- سکونتگاه ھای انسانی مانند شھرھا وکالن شھرھا ھمواره در معرض کدام خطرات طبیعی و انسانی قرار دارند ؟تحلیل

- چه شھرھایی در برابر حوادث، مقاومت بیشتری دارند؟دانش

- دفاع شھری چیست ؟درک

- یکی از روش ھای آماده رزم آوران شھری، اجرای تمرین ھای ......... یا ........ است که با مشارکت نیروھای انتظامی و بسیجیان ھر محله، روستا و
شھر برگزار می شود.درک

- اقدامات خرابکارانه گروھک ھای تروریستی مورد حمایت آمریکا و رژیم صھیونیستی در سال ھای اخیر را بنویسید ؟ چھار مورد دانش

- یکی از فنون رزمی که توسط رزم آوران به ویژه در مواضع شھری و سکونتگاھی از آن استفاده می شود، .......... و ..........است.دانش

- کمین چه تفاوتی با ضد کمین دارد ؟درک

- یک حمله غافلگیرانه از محلی پنھانی علیه نیروھای در حال حرکت یا موقتاً ثابت پیاده یا موتوری را چه می نامند ؟ دانش الف) دفاع شھری     ب)
رزمایش     ج) کمین   د) ضد کمین

- اھمیت کمین چیست ؟درک

- در اجرای عملیات کمین چه باید کرد ؟کاربرد

- عکس العمل سریع نیروھای خودی، علیه مواضع نیروھای کمین کننده و دشمن به منظور پاسخ به آتش، نجات افراد و کاھش تلفات چه نام دارد ؟
دانش  الف) دفاع شھری     ب) رزمایش     ج) کمین   د) ضد کمین

درس دھم- ایمنی و پیشگیری

-         علم و دین ما را به .......... و .......... فرا می خواند. بھتر است در مواجھه با حوادث گوناگون به فکر ........ و ........ باشیم.درک

-         اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت ھای جانی و مالی را پیشنھاد کنید ؟ارزشیابی

-         حادثه چیست ؟درک

-         انواع حادثه را نام برده و ھر کدام را با مثال مقایسه کنید ؟ارزشیابی

-         چرا کشور ما در معرض بسیاری از حوادث طبیعی قرار دارد ؟درک

-         معموالً نسبت به وقوع حوادث سه دیدگاه وجود دارد، این سه دیدگاه را نام برده و مقایسه کنید ؟ارزشیابی

-         در اکثر موارد علل واقعی اتفاقات، ......... و ......... است.دانش



-         چرا برای پیشگیری از وقوع حوادث در جھان قوانین ایمنی را مصوب کرده اند؟درک

-         در وقوع سوانح، مدیریت .......... به تنھایی پاسخگوی واکنش اضطراری نیست.دانش

-         چرا و به چه منظور، نیاز به مشارکت مردم و آموزش ھای علمی و مھارتی در زندگی امری ضروری است ؟درک

-         ایمنی و پیشگیری را تعریف کنید ؟دانش

-         دو نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود، ........ و ..........."پیامبر اکرم (ص)"

-         اولین گام در تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه چیست؟درک

-         سالمت دارای ابعاد ........... و ........... است.دانش

-         بھداشت روانی چیست ؟درک

-         اقدامات ........... و .......... برای ھمگان و در ھمه جا الزم و ضروری است.دانش

-         چھار مورد از توصیه ھای ایمنی را بیان کنید؟دانش

درس دوازدھم- امدادو نجات

-         کمک ھای اولیه چیست؟درک

-         کمک ھای اولیه شامل چه اقداماتی می شود؟درک

-         عالئم حیاتی و عوامل تھدید کننده حیات را نام ببرید؟دانش

-         ارزیابی اولیه مصدوم چیست ؟درک

-         در صورتی که مصدوم خونریزی شدید داشته باشد، چه باید کرد؟کاربرد

-         شیوه ھای درمان خون ریزی خارجی را بنویسید؟دانش

-         در صورت مواجھه با شخص زخمی چه اقداماتی را می توان انجام داد؟کاربرد

-         خونریزی داخلی را تعریف کنید؟دانش

-         دو نکته مھم درباره خونریزی داخلی را بیان کنید؟دانش

-         شوک چیست ؟درک

-         شایع ترین علت شوک چیست ؟درک

-         عالئم و نشانه ھای شوک را نام ببرید؟دانش

-         شیوه ھای پیشگیری از شوک را بیان کنید؟دانش

-         راھھای درمان سوختگی ھای سطحی را بنویسید؟دانش

-         انواع آسیب ھای اسکلتی را نام ببرید؟ دانش

-         در صورت وجود آسیب ھای اسکلتی چه می توان کرد؟کاربرد

-         در آسیب ھای اسکلتی ھمیشه بنا را بر وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی.......... بگذارید.درک

-         از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرھیز کنید.دانش   ص     غ

-         تلفن امداد ھالل احمر ...........، تلفن اورژانس............، تلفن آتش نشانی........است. دانش

-         برای ایجاد آتش چند عامل الزم است ، نام ببرید ؟دانش

-         در صورت آتش سوزی چه اقداماتی را می توان انجام داد ؟کاربرد

-         اجزاء خاموش کننده دستی را نام ببرید؟دانش


