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براي در امان ماندن از  ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا - 1

  ... .ا و حمله حیوانات وحشی و خطرات طبیعی و سرما و گرم
خود  شهر اطراف آنان چرا کردند ؟ می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا - 2

  فاع از خود در مقابل دشمنانبراي د کشیدند؟ می) بارو و رجب(دیوار 
براي  - 1 .دهید ارائه خود را پیشنهادي راهکارهاي. شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر - 3

از سالم بودن لوله هاي گاز  - 3استفاده نماییم  ضد سرقتاز در  - 2محافظت استفاده نماییم  جهت حیاط یا پنجره ها از نرده
  ... دوربین مداربسته نصب کنیم و -4مطمئن شویم 

 - 2. در ورودي مدرسه باید همیشه نگهبان داشته باشد  ؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي - 4

  ...مواد شیمیایی و اشتعال زا را داخل قفسه هاي قفل دار نگه داري کنیم و  -3. روي شیشه هاي بزرگ برچسب بزنیم 
 را اتفاقاتی چه! باشند  نداشته حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر) الف - 5

باعث هرج و مرج و  -مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمی شود و باعث ایجاد ترافیک می شود کنید؟ می بینی پیش

  .اختالف در بین مردم می شود 
 پیش را اتفاقاتی چه! نکنند  مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي راگ) ب

  .دشمنان به فکر تجاوز به کشور ما می افتند و امنیت کشور ما از بین می رود  ؟ کنید می بینی
... ) و  سرزمین مال، ان،ج(مادي  منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیتساده ترین تعریف امنیت چیست ؟   - 6

  .دارد وجود ام...) و  اعتقادات فرهنگ، ین،د(معنوي  هاي ارزشو 

امنیت موجب برقراري آرامش مردم و  داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر  - 7

  .شود  و همچنین باعث افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان نیز می.پیشرفت اقتصادي کشور می شود 
  .ببرد  بین از را کشور و ما امنیت که عواملی و خطرات یعنی تهدیدچیست ؟  » تهدید«ساده ترین تعریف  - 8

 -حمله حیوانات وحشی  -خشک سالی  - قحطی ؟ است کرده می تهدید را خطراتی جامعه چه دور هاي گذشته در  -9
  ...حمله قبایل وحشی و  -سرما و گرماي بیش از حد 

ممکن  دهد؟ رخ ممکن است اتفاقاتی چه نکنند، نگهبانی آبی مرزهاي دریایی از مرزبانی سیار هاي گروه اگر -10

  .است دشمن از راه دریا به خاك ما تجاوز کند یا دزدان دریایی امنیت کشتی هاي تجاري ما را به خطر بیاندازند 

)امنیت ، تهدید( 1درس   
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تسهیل عبور و مرور مجاز و مانع ( بور و مرور از مرز کنترل ع -1 .برشمرید را کشور امنیت تأمین در مرزبانان نقش -11

جمع  -4زهاي کشور در مقابل تجاوز خارجی حراست از مر -3جلوگیري از انتقال کاالهاي غیر مجاز  - 2) رفت و آمد غیر مجاز 
  دگی شانوضع زن بهبودمک به مرزنشینان براي ک - 5 آوري اطالعات از وضع نیروهاي خارجی و ارائه آن به مرکز کشور

  ...اعتیاد و  -تهاجم نظامی - تهاجم فرهنگی -تحریم اقتصادي؟ کند می تهدید را ما و کشور جامعه خطراتی چه امروزه - ١٢

 برخی و... توفان و  سیل، زلزله، مانند هستند، طبیعی تهدیدات از برخیاز چند جنبه قابل مطالعه است ؟ » تهدید« -١٣
  نرم تهدید و سخت تهدید: است  نوع دو خود که دارند انسانی منشأ
   تهدید نرم - 2تهدید سخت  -1تهدید هاي انسانی چند نوع هستند ؟  -14
  .اگر کشوري ، کشور دیگر را تهدید به حمله ي نظامی کند ، تهدید از نوع سخت است تهدید سخت چیست ؟  -15

  .قرار بگیرند ، تهدید از نوع نرم است  اگر ارزش ها ، باور ها و اعتقادات یک جامعه هدفتهدید نرم چیست ؟  -16
 دست خود هاي ارزش از ملت یک که گیرند می صورت هدف این با نرم تهدیداتچیست ؟  نرم هدف تهدید  -17

  .کند  پیدا تمایل دیگران هاي ارزش به و بردارد

 .است امنیت بردن بین از تهدید هدف زیراچرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد ؟  -18

 صلح هاي فعالیت از جلوگیري براي که آمریکا گر سلطه نظام.نمونه اي از تهدید کشورهاي استعمارگر را نام ببرید  -19

  .کند می هدیدت... و  اقتصادي تحریم نظامی،حمله ٔ به را ما کشور اي، هسته آمیز

 .است انسانضروري  وفطري  نیازهاي ترین مهم ازامنیت :  نکته 

 .است بودهامنیت  به ها انسان مشترك نیاز شده، شهرها و ها گاه پیدایش سکونت باعث که هم دالیلی ترین مهم از یکی:  نکته 

  .دارد قرارامنیت  مقابل در تهدید: نکته 
  .باشند داشته گوناگونی توانند ابعاد می بلکهنیستند  جنس یک و نوع یک از تهدیدهاهمه ٔ: نکته 

 

 نباشند، چه آماده مرزها از نگهبانی و خدمت براي ما پهناور کشور آبی مرزهاي در نیمرزبا سیار هاي گروه اگر - 1

ممکن است دشمنان و دزدان دریایی آن ها را غافلگیر کنند و به خاك کشور ما یا کشتی  ؟ کند می تهدید را کشور خطراتی
  .و یا کاالي قاچاق وارد کشور شودهاي ما حمله کنند 

بر  سلطه و اشغال منظور به دیگر کشوري به کشور یک حملۀ و هجوم شبیخون، معناي به تهاجمیعنی چه ؟ » تهاجم« - 2
  .تاس سرزمین

 سعی کننده تهدید کشور بگیرد، صورت تهاجمی آنکه از قبل معموالًتهاجم به یک کشور در چه زمانی آغاز می شود ؟  - 3
 آن نبود، کامل آمادگی در کشور این اگر. دکن آزمایش را کشور آن دفاعی آمادگی و توان ترس میزان ایجاد با کند، می

)تهاجم و دفاع (  2درس   
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 بدون نیز گاهی. دبزن تحریم مانند دیگري کارهاي به دست تهاجم از قبل است ممکن البته. دشو آغاز می تهاجم وقت
  .تهاجم انجام می شود  تهدید

  .گفته می شود» آمادگی دفاعی«به هر گونه آمادگی در برابر تهاجم یعنی چه ؟ » آمادگی دفاعی« -٤

ندیدن فیلم هاي  - 2باال بردن سطح اعتقادات دینی  -1 .نمونه هایی از آمادگی اعتقادي، روحی و معنوي را بیان کنید - 5
  جلوگیري از شیوع مواد مخدر -4جلوگیري از فساد اخالقی  - 3هاي مخرّب و استفاده نکردن از ماهواره 

 -2آمادگی نیروهاي نظامی جهت مقابله با دشمن  -1 .قتصادي را بیان کنیدنمونه هایی از آمادگی نظامی، سیاسی و ا - 6
  ارتباط مؤثر با کشورهاي منطقه -4تالش براي پیشرفت اقتصادي  -3آماده سازي تجهیزات نظامی 

 لاشغا قصد به سرباز و تانک مانند هواپیما، مادي ابزارهاي با دشمن نظامی، تهاجم درتهاجم نظامی چگونه است ؟  -٧
(  ساله هشت تحمیلی جنگ و ما کشور صدام به بعثی رژیم تهاجم آننمونه ٔ که کند، می نظامی حمله به اقدام کشور یک

  .تاس موردنظر خاك و سرزمین اشغال اهداف، از یکی نظامی، تهاجم در .تاس  ) 1359 - 1367
 دشمن بزارا. دزن می حمله به دست امیغیرنظ ابزارهاي با دشمن فرهنگی، تهاجم درتهاجم فرهنگی چگونه است ؟  - 8
 و ها ارزش تغییر و اعتقادات و ذهن اشغال فرهنگی، تهاجم در. ت اس فرهنگی وسایل و ابزار تهاجم، شکل از این در

  .ت اس دشمن اصلی مردم، هدف دینی باورهاي
  .تهاجم نظامی را با تهاجم فرهنگی از لحاظ معیارهاي مطرح شده مقایسه کنید  - 9

  تهاجم فرهنگی  تهاجم نظامی  ر مقایسهمعیا
  تصرف فکر و ذهن  تصرف خاك و سرزمین  هدف

  نامحدود و مدت بلند تدریجی،  محدود و مدت کوتاه معموالً  مدت تهاجم

  جذاب و فریبنده   صدا و سر پر و انگیز نفرت  چهره ظاهري

  محبت و دوستی اظهار   نفرت و دشمنی اعالم  روش معرفی خود

 و سایر سینمایی هاي فیلم ها، ماهواره امواج  ...و  موشک تانک، توپ،  مابزار تهاج
  ها رسانه

و  اقتصادي هاي زیان انسانی، تلفات  آثار تهاجم
...  

 مخدر، فروپاشی مواد شیوع اخالقی، فساد
  ...و  ها خانواده

  ...و  فرهنگی مراکز ها، دانشگاه مدارس،  ...و  مرزي نظامی، اقتصادي، مراکز  مکان هاي مورد تهاجم
  

.نبرد خشن و مسلحانه اي است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد . جنگ را تعریف کنید  -10  
مقابله به  -  قدرت نمایی -به دست آوردن غنایم  دالیل شروع جنگ ها چه بود ؟  در ابتداي زندگی جمعی انسان ها -11

)تالفی کردن حمالت قبلی ( مثل   
طمع به خاك کشور دیگر و رسیدن به منافع مادي  - 1 بگیرد؟ صورت جنگ کشور دو بین است ممکن دالیلی چه به  -12

روحیه  -5  اختالفات سیاسی ، قومی و مذهبی -4اختالفات مرزي و منطقه اي  - 3تحت تسلط قرار دادن کشورهاي دیگر  - 2
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  ي خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان
 جنگ در زیادي افراد دانند می زیراهستند؟  جنگ وقوع مخالف و ندارند دوست را جنگ عاقل هاي چرا انسان -13

  .دشو می وارد طرف دو معنوي هر و مادي هاي ثروت و امکانات به فراوانی هاي آسیب و شوند می کشته

ه اخالق جوانمردان گسترش  -ن دالوري جوانادفاع از سرزمین و اعتقادات زمینه ي بروز چه عواملی را فراهم می کند ؟  -14

تقویت روحیه سلحشوري و از خود گذشتگی -

به وسیله ي بعضی دیگر دفع نمی کرد اگر خداوند بعضی از مردم را قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟  -15

.صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدي که نام خدا در آن ها بسیار برده می شود ، ویران می شد   
به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان براي حفظ و نگهبانی از حیات ، . کنید  بیاندفاع را  ساده ترین تعریف -16

.در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ، انجام می دهد  ...و  اعتقادات و سرزمین خود  

 چگونگی و مکانی زمانی، شرایط با متناسب د ؟ انسان مسلمان نوع و شیوه دفاع خود را چگونه انتخاب می کن) الف -17
  .دکنانتخاب می ... خطر، 

 .کند می دفاع معنوي نیز هاي ارزش از مادي، امور و جان جسم، از دفاع بر عالوهاز چه چیزهایی دفاع می کند ؟ ) ب

دفاع از  -2اي دینی و ملی دفاع از اصول و ارزش ه - 1. چند مورد از موارد دفاع از ارزش هاي معنوي را نام ببرید  -18

ندفاع از کشور و سرزمی - 5دفاع از مظلومان در برابر ظالمان  -4دفاع از ناموس در برابر بیگانگان  - 3حق در برابر باطل   

 دارد وجود فراوانی موارد تاریخ طول در- خیر آیا همیشه کشورهاي بزرگ با جمعیت بیشتر در جنگ ها پیروز می شوند ؟ -19

 در پیروزي با و کرده دفاع تر بزرگ کشورهاي یا ها تهاجم گروه مقابل در کمتر جمعیت تعداد با کوچک کشوري یا گروه که
  )سال دفاع مقدس و جنگ ویتنام 8و جنگ تحمیلی  مانند جنگ بدر و جنگ خندق. (ت اس کرده خود نصیب را بزرگ افتخاري جنگ

 .نمایید را مطرح اسالمی انقالب پیروزي از پیش هاي سال در ما میهن غیرتمند مردم دفاعی مبارزات از نمونه دو -20
  نهضت ملی شدن صنعت نفت - 3خرداد  15قیام خونین  - 2تحریم توتون و تنباکو  -1

 -2از ارزش هاي جامعه ) نگهبانی ( حفظ سرزمین و حراست  -1چیست ؟  در برابر تهاجم بیگانگان آثار و نتایج دفاع -21

جلوگیري از ظلم و فساد تجاوزگران  -4پیشگیري از طمع و تجاوز سایر کشورها  - 3ظ اعتبار کشور در دنیا سربلندي مردم و حف
جلوگیري از ایجاد ناامنی در جامعه - 5  

امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور در زمان دفاع مردم از دین و سرزمینشان چه فرمودند ؟ ) ره ( امام خمینی  -22

.ات بزرگ است یکی از عباد  
 .شود انجامفرهنگی  ونظامی  شکل دو به است ممکن تهاجم: نکته 

  .است نظامی تهاجم از تر خطرناك مختلف جهات ازفرهنگی  تهاجم: نکته  
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