
 1درس 
 3ص .است خطرات با  رویارویی  براي آمادگی  نیز  و حمله یا  تهدید هرگونه از دوري  امنیت، .امنیت را تعریف کنید-1
 خارجی  و داخلی تهدیدات برابر در خود حیاتی هاي ارزش از حفاظت براي تملّ  یک تواناییامنیت ملی را تعریف کنید. -2
 5صگویند می  ملّی امنیت را

 است رحمت و  صلح آور پیام  خداوند سوي از اسالم گرامی پیامبر چیست ؟ص )از سوي  خداوند پیام آور (پیامبر گرامی اسالم  -3
 8ص

  مختلف،  هاي  راه از ملّت یک ترساندن با کند  می سعی دشمن روش این در.است تهدید  دشمن هاي حربه از یکیتهدید چیست؟-4
 8ص.نماید تحمیل آنها بر را دخو نظر  و برنامه

 تروریسم از حمایت  مثل اساس بی  سیاسی  اتهامات کردن وارد .نویسیدرا ب سیاسیتهدید نظامی و مثال از انواع تهدید ، -5
 براي ایرانی شهروندان براي مشکل  ایجاد و  مورد بی هاي گیري  سخت ها رسانه طریق از ایران ملت علیه گسترده و  منفی تبلیغات 

 کشورها سایر به سفر
 9ص کشورمان  به نیاز مورد نظامی  تجهیزات  فروش عدم همسایه کشورهاي در  نظامی  هاي پایگاه   ایجادسیاسی : 

 2درس 
 12ص،اقتصاد قوي و مقاوم است علم پیشرفته و روز افزون ،حفظ روحیه انقالبی گري ،سه عامل اساسی اقتدار ملی -1

  13براي اقتدار اقتصادي و فرهنگی مثال بزنید صبا توجه به نوع اقتدار-2

 انقالب پیروزي از قبل دوران در؟بود  یکشورمان در چه جهت ی و دفاع  یامور نظام تیوضع ی در دوران قبل از انقالب اسالم-3
  نیروهاي به که طوري به بود بیگانگان استعماري هاي سیاست  ومنافع  اهداف، جهت در ما  عزیز کشور دفاعی  و  نظامی امور اسالمی
 امور اداره نظامی  مستشار 45000 حدود  اعزام با مریکا آ و بزنند دست پیشرفته تسلیحاتقطعات به  دادند  نمی  اجازه حتی ما  مسلح
 14ص.بود کرده  سلب داخلی نیروهاي از را خالقیت و ابتکار گونه هر و گرفته اختیاردر را ارتش

 14شهید حسن طهرانی مقدم صمعروف است؟ رانیا یبه پدر موشک یچه کس-4

  در سالح تولید از اصلی هدفت؟جمهوري اسالمی ایران چیس مقام معظم رهبري هدف اصلی از تولید سالح درگاه از دید  -5
 15ص.زورگوست دشمنان با مقابله و  دفاع ایران اسالمی جمهوري

 16ص است جهان موشکی قدرت 6 جزو ایران-6

 3درس
 23ص انقالب هاي آرمان تحقق و استمرار؟ نام ببرید   گام دوم انقالب اسالمی چیست-1
  از باید؟ براي انکه بتوانیم تحریم هاي اقتصادي را فلج ،و سفره مردم را گسترده و پر برکت بسازیم چه کاري باید انجام دهیم -2

  مصرف و داخلی تولید توان نمودن حداکثري بر که مقاومتی  اقتصاد سازي اجراییبا  و گرفت فاصله  اقتصادي شرقی و غربی  ايالگوه
 23ص .رساند جهانی پیشرفت سطح باالترین به را ایراندارد، تأکید  ملی  کاالي

خط  25ایرانی از ضروري ترین جهادها براي ملت ایران به ویژه جوانان امروز است ص –دفاع همه جانبه از سبک زندگی اسالمی -3
 اخر 

 24استقالل و ازادي ص؟چیست  ملت ایران است جهاد دو شعار مهم انقالب اسالمی و یکی  از زمینه هاي -4



  4درس

 منظور به اسالمی  انقالب اهداف و  اساسی قانون به معتقد افراد کلیه  در الزم هاي توانایی  ایجادهدف از تشکیل بسیج چیست ؟-1
 29ص مترقبه غیر حوادث و بالیا  بروز  هنگام به مردم  به کمک نیز و  اسالمی جمهوري نظام کشور، از دفاع

 30ص.ببرید نام  فقطرا نمونه بسیجی یک هاي شاخص  و  معیارها از نمونه چهار-2

 5درس 
 33ص الی بیت المقدس  ؟شد انجام بزرگ عملیات  کدام در شهر خونین سازي آزاد و پیروزي-1
  نهادن گام وسلحشوری غیرت،  دنیا، مادي هاي لذت به نداشتن  تعلق چیست ؟ از جلوه هاي زیباي فرهنگ ایثار و شهادت است -2
 36ص خداوند، رضاي مسیر در
 یاري و ایمان قدرت با  مقدس دفاع دوران رزمندگان و شهدا ؟  چگونه به پیروزي رسیدندشهدا و رزمندگان دوران  دفاع مقدس -3

 37ص رسیدند پیروزي  به خداوند
فاع  دتجدید پیمان با دالوران عرصه نبرد در دوران منظوربه  خانواده معظم ایثارگران زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس ،توسط -4

 28ص مقدس آغاز شد . 
  شکوهتا ایستادند متجاوزان◌ٴ وحشیانه تهاجم مقابل در سال هشت که  است شیرمردانی قدمگاه سرزمین هاي نور گویاي چیست ؟-5
 40ص .شود حفظ  جهانیان برابر در ملت  یک عزت و
 سه مورد43آداب سفر راهیان نور را بنویسید ص-6

 6درس

 47شهید حسینعتی عالی صشد؟ ثاراهللا41 لشکر اطالعات  واحد مسئول عالی  عمل دقت  بخاطر شهید نوجوان کدام-1

  تعاریف با  دین از زارياب ◌ٴ استفاده به چه فتنه هایی دست می زنند ؟ در برابر حرکت هاي مردمی  صهیونیسم و استکبار جهانی -2
 49ص .هاست فتنه این جمله از تکفیري هاي گروه  ایجاد  و مذهب   و اسالم از جدیدي

 7درس 
 59ص دارد  برعهده را اسالمی جمهوري نظام ارضی  تمامیت و استقالل از پاسداري وظیفه ارتش چیست ارتش وظیفه-1
ایران فرماندهی کل نیروهاي مسلح است   اسالمی جمهوري رهبر واختیارات ازوظایف یکی  اساسی قانون 110 اصل 4 ماده  طبق-2

 56ص
 اي؛ حرفهت صالحی و  مهارتی گواهینامه ?میکنند دریافت معتبر  مدرك چند سربازان نیز سربازي مقدس  خدمت پایان از پس -3
 63ص.سربازي خدمت پایان  کارت کار؛ سابقه گواهینامه 
 


