
 کتاب 9تا  2صفحه   صل اول :ف
 دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و معنوی ما وجود دارد.   مفهوم امنیت چیست ؟    -1
امنیت  -3  امنیت خانوادگی -2   امنیت جسمی و فردی -1 سطوح امنیت را به ترتیب نام ببرید و یک مورد از آنها را توضیح دهید.    -2

  امنیت جهانی -7امنیت منطقه ای  -6امنیت ملی  -5 امنیت شهری -4محلی 
 امنیت ملی   مهمترین سطوح امنیت کدام است ؟    -3
وضعیتی است که در آن یک کشور بتواند منافع و ارزشهای حیاتی خود مانند،تمامیت ارضی،جان  امنیت ملی چیست ؟    -4

 خارجی حفظ کند .مردم،ارزشهای دینی وملی و... را دربرابرتهدیدات داخلی و 
حفظ ثبات سیاسی  -3حفظ ارزشهای دینی و ملی -2حفظ سرزمین و استقالل کشور -1 اهداف اصلی امنیت ملی را بنویسید.    -5

 ایجاد آسایش برای مردم در مقابل خطرات بیگانگان -5تحقق رفاه عمومی مردم  -4و اقتصادی کشور 
شوری بتواند از نظر داخلی و بین المللی به همه تهدیدات در ابغاد هرگاه ک امنیت پایدار را تعریف کنید .    -6

 مختلف،نظامی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی ، با تکیه بر رضایت مردم پاسخ دهدبه امنیت پایدار رسیده است .
 خطر بیفتد .وضعیتی است که در آن ارزشهای حیاتی جامعه از سوی قدرتهای خارجی به   منظور از تهدید چیست؟    -7
 اعتقادات دینی ، فرهنگ ، استقالل و تمامیت ارضی کشور.   ارزشهای حیاتی جامعه کدامند؟    -8
 کتاب 5جواب صفحه   انواع تهدید را نام برده و توضیح دهید و برای هرکدام دومثال بزنید .    -9

جواب در صفحه   د چگونگی مواجهه آنها را توضیح دهید .انسانها در مواجهه با تهدیدات معموال به سه دسته تقسیم می شون    -10

 کتاب 6
صلح به معنای آشتی، دوستی،سازش بکارمیرود وپیام  واژه صلح به چه معناست؟ و پیام دین اسالم به جهانیان چیست؟    -11

 اسالم صلح و دوستی است.
ا غیر نظامی علیه حاکمیت، سرزمین و استقالل یک کشور حمله همه جانبه دشمن با ابزار نظامی ی  منظور از تهاجم چیست؟    -12

 می باشد.
به شرطی که اصولی مانند حق حاکمیت، برابری کشورها، مصونیت   صلح واقعی در دنیا به چه شرطی تحقق می یابد ؟    -13

 عدم مداخله در امورکشورها ، ازطرف همه کشورها رعایت شود. تمامیت ارضی هرکشور،

 
 کتاب 17تا  10ه فصل دوم : صفح

به معنی جهاد ، آمادگی ، آماده سفر شدن ، قصد و اراده وآماده ساختن نیروها برای جنگ است   واژه بسیج به چه معناست ؟    -1

. 
    ) یکی از سه جمله بیان شود(  کتاب11جواب صفحه   جمله ای از امام خمینی )ره( درباره بسیج بنویسید.    -2
 کتاب 12جواب صفحه    ام معظم رهبری بسیج چگونه تعریف می شود؟در اندیشه مق    -3
بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن  بسیج در اساسنامه خود چگونه نهادی تعریف شده است؟    -4

سایرنیروهای نظامی و کمک به مردم نگهبانی ازانقالب و دستاوردهای آن ،جهاد در راه خدا، تقویت کامل بنیه دفاعی با همکاری 

 هنگام بروز حوادث غیر مترقبه است.
تاسیس   1358به فرمان امام خمینی)ره( ودر تاریخ پنجم آذرماه   بسیج به فرمان چه کسی و در چه تاریخی تاسیس شد؟    -5

 شد.
 سالمی و حرکت در جهت تحقق آنها می باشد.تبیین و ترویج ارزشهای انقالب ا  امروزه تکلیف بزرگ بسیج و بسیجیان چیست؟    -6
اعتقاد کامل به اسالم ناب محمدی)ص(که ملت مسلمان وغیور ما آنرا آگاهانه برگزیدندوعمل خود را  تفکر بسیجی چیست؟    -7

  براساس آن شکل میدهند.
 کتاب 15و14جواب صفحه    مورد(4ویژگیهای تفکر بسیجی را نام ببرید و یکی را توضیح دهید .)    -8
 کتاب 16و15جواب صفحه   مورد(4آسیبهای بسیج و انقالب اسالمی را نام ببرید. )    -9

 کتاب 17جواب صفحه    ماموریتهای بسیج دانش آموزی را بنویسید .    -10

 
  کتاب 27تا  18صفحه   فصل سوم :

سال ازحیثیت، ناموس، دین، انقالب  8زیرا ما مدت  ؟چرا جنگ هشت ساله ما با صدام و استکبار جهانی دفاع مقدس نام گرفت     -1

     و قرآن که مقدس می باشند دفاع کردیم .
ماه پس از پیروزی انقالب  19، یعنی  1359شهریور  31درتاریخ   تهاجم نظامی صدام به کشورمان در چه تاریخی صورت گرفت ؟    -2

 اسالمی.
الجزایر را پاره کرد و طی نطقی اروندرود و  1975صدام جلوی دوربین تلویزیون قرارداد  د؟صدام به چه بهانه ای به ایران حمله کر    -3

 جزایرایرانی خلیج فارس را متعلق به اعراب اعالم کرد .
در شرایطی بود که ضد   کشور ما اوایل انقالب در چه شرایطی قرار داشت که صدام توانست به راحتی به ما حمله کند ؟    -4

خلی با حمایت بیگانگان در شهرها دست به شورش و ترور می زدند واز طرفی نیروهای مسلح ما درحال بازسازی براساس انقالب دا

 تازه تاسیس شده بود .   اهداف انقالب بودندوسپاه پاسداران
، رهبری حکیمانه امام ایمان به خدا  عواملی که باالترین سالح و مهمات ما در پیروزی انقالب و دفاع مقدس بود کدامند ؟    -5

    ، مشارکت مردم  خمینی)ره( ، یکپارچگی مردم
 کتاب 23و22جواب صفحه    مورد(4دالیل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید. )    -6
 کتاب 24جواب صفحه     مورد(4دالیل پذیرش قطعنامه آتش بس توسط ایران اسالمی را بنویسید . )    -7
  1369مرداد  26در تاریخ    افراز در چه تاریخی به میهن اسالمی بازگشتند ؟آزادگان سر    -8
 کتاب 26جواب صفحه    دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید.    -9

 کتاب 27و 26جواب صفحه    دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید .    -10

 
  کتاب 40 تا 28صفحه   فصل چهارم :

اعزام هرساله کاروانهایی که برای آشنا شدن و تجدید بیعت و دیدارازیادمانهای حماسه دفاع مقدس  اردوی راهیان نور چیست؟    -1



  به مناطق جنوب و غرب کشور و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان می باشد. 
یرا ما به زیارت تربت پاک غیور مردانی میرویم که با هجرت عاشقانه خویش هم با ز چرا به این سفر، راهیان نور گفته می شود؟    -2

  دشمن درون مبارزه کردند و هم با دشمنان بیرونی جنگیدند و چراغ راه ما شدند .
هجرت صغری یعنی انسان از محلی به محل دیگر برای انجام وظیفه دینی   منظور از هجرت صغری و هجرت کبری چیست؟    -3

 خویش کوچ میکند، هجرت کبری یعنی انسان از هرگونه پلیدی و گناه دوری کرده و به سوی خوبی ها می رود .
جهاد اصغر یعنی انسان با دشمن بیرونی مانند صدام می جنگد تا پیروز شود، جهاد    منظور از جهاد اصغر و جهاد اکبر چیست ؟    -4

 کند تا به تقوی و رستگاری برسد.با دشمن درونی نبرد می    اکبر یعنی انسان
 هجرتی صغری است که می تواند ما را به هجرت کبری برساند.   اردوی راهیان نور چگونه هجرتی است ؟    -5
  کتاب   32و  31جواب صفحه    دستاوردهای اردوی راهیان نور را نام ببرید.    -6
خرمشهر ، شلمچه ، اروند ، طالییه ، هویزه ، دوکوهه ، سوسنگرد ،   رید.برخی از مناطق عملیاتی جنوب )خوزستان( را نام بب    -7

 عین خوش ، کرخه ، آبادان ، دزفول ، دشت آزادگان و .... فکه ، دهالویه ، بستان ،
  7و بیت المقدس 8و5و4عملیاتهای، رمضان، کربالی   کدام عملیاتهای دفاع مقدس در محورشلمچه صورت گرفته است ؟    -8
  8عملیات والفجر   کدام عملیات در محور اروند انجام شد؟    -9

مهران، گیالن غرب، بانه، تنگه مرصاد، سومار، پادگان ابوذر، قصرشیرین، پاوه،  برخی از مناطق عملیاتی غرب را نام ببرید.    -10
 سرپل ذهاب و...

 کتاب 39جواب صفحه    آداب و مراقبتهای الزم در اردوی راهیان نور را نام ببرید.    -11

 
  کتاب 49تا  41صفحه   فصل پنجم :

 کتاب 43جواب صفحه   جنگ نرم را تعریف کنید و شکلهای مختلف جنگ نرم را نام ببرید .    -1
 کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد.   منظور از جامعه هدف چیست؟    -2
هاجم قرار می گیرد .............. نام دارد و مهمترین ابزار تاثیرگذاری نیز ........... کشور و جامعه ای که مورد ت  در جنگ نرم    -3

 رسانه های جمعی ( -) جامعه هدف   هستند.
    ) هویت و شخصیت (  جنگ نرم در پی تغییر ................. و ................... جامعه هدف است .    -4
 اعتقادات ، باورها ، ارزشهای اساسی    معه مورد هجوم قرار می گیرد؟در جنگ نرم چه چیزهای جا    -5
  یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن های مردم  در اندیشه مقام معظم رهبری چیست؟  مفهوم جنگ نرم    -6
ه از فناوریهای ارتباطی امروزه استکبار با استفاد چگونگی اثرگذاری استکبار جهانی بر کشورها در جنگ نرم را توضیح دهید.    -7

مانند ماهواره ها، شبکه های اجتماعی مجازی، سایتها، وبالگها، تلفنهای همراه ابتدا مواردی از اخبار و اطالعات صحیح را مطرح می 

کنند تا زمینه ی جلب اعتماد مخاطبان فراهم گردد سپس در پوشش این اطالعات، موضوعات خالف واقع ونادرست را با تفسیرهای 

 مورد نظر خود به عنوان کاال وخدمات فکری وفرهنگی به مخاطبان می دهند.
 یعنی هدف جنگ نرم فکر، مغز و اراده ملتها است.   چیست؟ 44تفسیر شکل صفحه     -8
تغییر رژیم سیاسی در  نمونه هایی از تغییرحکومتها در جنگ نرم بوسیله آمریکا را نام ببرید.    -9

 ستان،تاجیکستان،اوکراین،لهستان،گرجستان،قرقیز
 کتاب 46و  45جواب صفحه    ویژگیهای جنگ نرم را نام ببریدو دو مورد را توضیح دهید.    -10
 ) جنگ نرم ( ایجاد تردید نسبت به کارآمدی دین اسالم درعصر حاضر توسط دشمنان نمونه ای از...... به حساب می آید.  -11
 کتاب 47جواب صفحه     مورد(4) اهداف جنگ نرم را نام ببرید.    -12
 کتاب 48جواب صفحه     راههای مقابله با جنگ نرم را بنویسید.    -13
  کتاب  48جواب جدول صفحه     مقایسه تفاوتهای جنگ نرم با جنگ سخت )نظامی( درپنج موضوع را بنویسید.    -14

 
  کتاب 57تا  50صفحه   فصل ششم :

 آفند یعنی حمله کردن و پدافند یعنی دفاع کردن    یست؟معانی آفند و پدافند چ    -1
هردفاعی که با استفاده از سالح و تجهیزات نظامی صورت گیرد دفاع عامل   پدافند عامل و پدافند غیر عامل را تعریف کنید .    -2

 مل یا پدافند غیرعامل می گویند.گویند، و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از سالح و تجهیزات نظامی انجام شود را دفاع غیرعا
 جنگهایی که در راستای توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات الکترونیک انجام می شود. جنگهای نسل چهارم کدامند؟  -3
 ازویژگیهای مهم جنگهای قدیم این بود که براهداف نظامی و وارد کردن تلفات با ویژگی جنگهای قدیم و جدید را بنویسید.    -4

استفاده ازتجهیزات بر طرف مقابل تمرکز داشت درصورتی که در جنگهای جدید تصرف خاک و سرزمین معنا ندارد وهدف اصلی 

  جابجایی حکومتها به نفع خود است.
لی )دالیل به عهده دانش آموزان( و  چرا قدرتهای نظامی دنیای امروز کمتر به دنبال تسلط فیزیکی بر سایر کشورها هستند ؟    -5

با بوجود آمدن علوم و تکنولوژیهای جدید تسلط غیر نظامی آسانتر و  -2هزینه و خسارات وتلفات تسلط فیزیکی زیاد است،  -1دودلیل 
 پایدارتر شده است.

به حداقل رساندن آسیبها در سه حوزه ، تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی    مهمترین هدف در پدافند غیرعامل چیست؟    -6

 است.
سوره انفال که میفرماید: هر چه در توان دارید آماده کنید تا با آن  60آیه   مصداق پدافند غیرعامل در قرآن کریم کدام آیه است؟    -7

 دشمنان خدا و خودتان را بترسانید.
  کتاب 52جواب صفحه  د.چهار مورد ازاقدامات پیامبر در هجرت از مکه به مدینه که جزء اصول پدافند غیرعامل است را نام ببری -8
  تدابیر گوناگون یک کشور برای جلوگیری و مایوس کردن دشمنان درعملی کردن تهدیدات آنها می باشد.  بازدارندگی چیست؟ -9

  توان ایستادگی و مقاومت مردم یک کشور است.   یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی دشمن چیست؟    -10
آشنایی با موازین  -2تقویت ایمان،صبروبردباری -1 مت و ایستادگی ما در برابر دشمنان کدامند؟راهکارهای افزایش مقاو    -11

شناخت دوستان و  -5آمادگی برای جهاد مال و جان در راه خدا  -4اتحاد و انسجام مردم حول محور رهبری  -3اخالقی و عمل به آنها 
 دشمنان

 کتاب 54جواب صفحه    وان انجام داد؟چه کارهایی درباره پدافند غیرعامل می ت    -12
حفظ جان مردم وکاهش آسیب پذیری عمده در  -2افزایش پایداری ملی  -1  آثار و نتایج رعایت پدافند غیرعامل را نام ببرید.    -13



های مختلف جامعه در ایجاد تعادل برای بخش  -5ایجاد توانایی برای تداوم تولید اقالم ضروری  -4ایجاد بازدارندگی دفاعی  -3جامعه 

 زمان بحران
استفاده از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص، بهره برداری و اختالل در طیف   جنگ الکترونیک چیست؟    -14

 الکترومغناطیسی دشمن و جلوگیری از اقدامات مشابه آنها می باشد.
رایانه و وسایل مخابراتی بدون درنظرگرفتن مکان جغرافیایی  مجموعه ای ازارتباطات که ازطریق منظور از فضای سایبر چیست؟    -15

  برقرار میشود.
تهاجم عمومی به سیستمهای فناوری اطالعات یک کشور با استفاده از روشهای نفوذ به رایانه ها و   جنگ سایبری چیست؟    -16

 محافظت از سیستمهای فناوری خودی در برابر نفوذ بیگانگان است.
 کتاب 56جواب صفحه    چهارمورد از ویژگیهای فضای سایبر را بنویسید.    -17
 

 کتاب 71تا  58فصل هفتم : صفحه 
صبر و بردباری در مقابل  -2حق طلبی آنها در برابر باطل -1 از خصلتهای انسانهای بزرگ در طول تاریخ دو مورد را نام ببرید.-1

 مشکالت.
 {  } حضرت فاطمه ) س (   ................... است.  مل و تربیت شده در دامان اسالمیک نمونه شایسته از انسانها کا    -2
 به معنای درخشنده و روشن می باشد.  زهرا به چه معناست؟    -3
در لغت به معنای بریدن و قطع کردن و جداشدن آمده است و   فاطمه به چه معناست و چرا نام دختر پیامبر فاطمه )س( است؟    -4
 او فاطمه نامیده شد چون خود و شیعیان او از آتش ذوزخ بریده اند .  ز پیامبر نقل است که فرمود :ا

زیرا پس از فوت حضرت خدیجه آن حضرت  چرا حضرت فاطمه )س( از جانب پدر بزرگوارش ) ام ابیها ( یعنی مادر پدر نامیده شد؟    -5

 داد. برای پدر هم دختر بود و هم نقش مادر را انجام می
فرمود : من دو چیز گرانبها را نزد شما می   به مردم چه مطلب مهمی فرمود ؟  در بازگشت از حجه الوداع  پیامبر اسالم )ص(    -6

 گمراه نخواهید شد، این دو چیز کتاب خدا )قرآن( و اهل بیت من است .  گذارم ، اگر این دو را از دست ندهید هیچ گاه
روز پس از  95روز و بنابر روایت دیگری  75بنابر روایتی   د روز بعد از پیامبرخدا )ص( به شهادت رسیدند؟حضرت فاطمه )س( چن    -7

رحلت پدربزرگوار و آخرین پیامبر خدا به شهادت رسیدند و بنا به وصیت خود شبانه غسل داده شدند و در تاریکی شب به خاک 

  سپرده شدند.
 داکار وایثارگر که جان خود را نثار انقالب اسالمی ایران کردند را ذکر کنید.نمونه هایی از زنان و مردان ف    -8

 شهید ناهید فاتحی کرجو معروف به سمیه کردستان -الف
 دانش آموزدختری از هویزه  شهید سهام خیام  -ب
 شهید دکتر مصطفی چمران -ج
 شهید حاج حسین خرازی -د
 شهید حاج ابراهیم همت -ه
- ..... 
تشکیل سازمان امل براساس اصول و اعتقادات   از اقدامات مهم دکتر چمران و امام موسی صدردر لبنان را نام ببرید.یکی     -9

 اسالمی در لبنان برای مبارزه با رژیم اشغال گر.
می فرمود: او دردهالویه شهید شد و امام خمینی در پیا 1360خردادماه  31در  تاریخ و محل شهادت دکتر چمران را بنویسید.    -10

  و به حق رسید.  با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد
من در آمریکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات    دکتر مصطفی چمران درباره علت سفرش به لبنان چه فرمود؟    -11

زندگی کنم، می خواستم که اگر نمی توانم به این برخوردار بودم ولی از همه آنها گذشتم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومان 

 مظلومان کمکی بکنم الاقل در میانشان باشم ، مثل آنها زندگی کنم و درد و غم آنان را در قلب خود بپذیرم.
نج در در عملیات کربالی پ  1365اسفندماه  8در   تاریخ و محل شهادت حاج حسین خرازی و جمله ای از وصیت او را بنویسید.    -12

شلمچه به شهادت رسید و در وصیتنامه خود آورده است که در عصر غیبت امام زمان )عج( از مردم می خواهم که پشتیبان والیت 

 فقیه باشند.
 

 کتاب 79تا  72فصل هشتم : صفحه 
توانمندی و یا توانا  به معنی قدرت به رسمیت شناخته شده و یا اقتدار در فرهنگ نامه های فارسی به چه معنی آمده است؟    -1

 شدن آمده است .
یعنی حکومت یا فرد از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در مسائل یا موضوعاتی که پیش می آید  اقتدار را تعریف کنید.    -2

 حرف آخر باشد و دیگران اطاعت کنند .
 فرهنگی -4  اقتصادی -3  نظامی )دفاعی ( -2  سیاسی -1  منابع اقتدار را نام ببرید.    -3
یعنی قدرت به رسمیت شناخته شده و با ارزشترین آن اقتدار در حوزه   اقتدار یعنی چه ؟ و با ارزشترین نوع اقتدار کدام است ؟    -4

 فرهنگ است .
سایر بخش ها است و از  زیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه ساز اقتدار در چرا اقتدار فرهنگی با ارزشترین نوع اقتدار است؟    -5

با سایر فرهنگها احساس   در مواحهه  طرف دیگر فرهنگ مبتنی برارزشهای الهی و متکی بر تفکر و تعقل و اخالق و عمل صالح

 ضعف و ناتوانی نمی کند.
تناسب  -3طرفین التزام  -2مشروعیت  -1 مهمترین ویژگیهای مفهومی اقتدار را نام ببرید و یکی را بدلخواه توضیح دهید.    -6

 کتاب امده است.( 74و  73حقانیت) توضیح موارد ویژگیهای اقتدار در صفحه  -4فرهنگی 
)ما قصد کشور گشایی و تجاوز به حریم شعار دفاعی کشور جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی چیست؟    -7

 سایرکشورها را نداریم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ می دهیم .(
تولید انواع  -2   تولید انواع موشکها -1   نمونه های از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی کشورمان هستند را نام ببرید . -8

 -6   ساخت انواع پهپادها نظامی وشناسایی -5    تولید انواع سالح سنگین و نیمه سنگین -4   ساخت ناوشکن  -3  زیردریایی 

 پرتاب ماهواره های امید ، طلوع ، فجر ، ظفر -7     ی سیمهاساخت انواع رادارها و ب
دفاع و مقابله با   هدف اصلی  بنا به فرمایش مقام معظم رهبری هدف از تولید سالح در جموری اسالمی ایران چیست ؟    -9

 .تجارت و افزایش ثروت کمپانی های تسلیحاتی است  دشمنان زورگو است و در غرب هدف از تولید سالح



 ) پاسخ بعهده دانش اموز (  به نظر شما نقش مردم در تقویت اقتدار دفاعی کشورمان چیست ؟    -10
 

 کتاب  93تا  80فصل نهم : صفحه 
مجموعه روشها ومهارتهای درامان ماندن ازخطر دشمن که شخص درزمان حمله یا  منظوراز توانمندیهای رزم انفرادی چیست؟    -1

 دفاع بکار میبرد.
شناخت -الف  چند مورد از مهارتهایی که رزمنده برای انجام ماموریت باید فرابگیرد تا در وظایف خود موفق شود را نام ببرید.    -2

کاربا قطب  -ز  تخمین مسافت -جهت یابی ر -و  اصول نگهبانی -اختفا ذ -استتار د-حفاظت انفرادی در برابرخطر ج -عوارض زمین ب
 ایست و بازرسی -ه  نما
 )عوارض زمین (   به کلیه پستی و بلندیهای سطح زمین ..................... گفته می شود .    -3
سطح آبهای آزاد بین المللی است که صفر در نظر گرفته می شود. مثال   مثالی هم بنویسید . منظور از سطح مبنا چیست ؟    -4

 تفاع این شهر از سطح آبهای آزاد است.متر است منظور ار 1540وقتی میگوییم ارتفاع شهر شیراز 
عوارض طبیعی : انسان در ایجاد آنها دخالتی ندارد مانند: کوه ،  -الف  عوارض سطح زمین را نام برده و برای هرکدام مثال بزنید .    -5

لت دارد مانند: راهها، تونلها، عوارض مصنوعی : انسان در ایجاد آنها دخا -ب   جلگه و دشت ، اقیانوسها و دریاها و...  تپه ، دره ها

 جاده ها، پلها ،آبادیها و...
 اصطالحات زیر رل تعریف کنید .    -6

 متر بلندتر باشد.  600  کوه : برآمدگیهایی که از محیط اطراف خود حدافل -الف
 متر است .  600تا   150برجستگیهای شنی و خاکی که بلندی آنها بین   تپه :  -ب 
متر درجلو نیروی خودی بوسیله ماشینهای راه سازی جهت درامان ماندن از دید و 2نباشته کردن خاک به ارتفاع حداقلخاکریز : ا  -ج 

 تیر دشمن.
هور : ماندن آب روی زمین را هور یا مانداب گویند که علت آن نفوذ ناپذیری الیه های زیرین خاک است مانند : هورالعظیم در   -د 

 خوزستان
-شرق-جنوب-یافتن جهتهای جغرافیایی را جهت یابی گویند، که شامل جهتهای اصلی )شمال یعنی چه ؟جهت یابی     -7

 غرب(وجهتهای فرعی .......
 –ج        یافتن قبله -ب    شناخت موقعیت نیروهای خودی ودشمن توسط رزمنده  -الف     کاربردهای جهت یابی را بنویسید.    -8

 پیداکردن مسیر صحیح در جنگل و دشت و بوته زارها و ... –د   ی و پیاده روییافتن مسیر حرکت در کوهنورد
 اندازه گیری تقریبی فاصله دو نقطه ازهم می باشد.  تخمین مسافت چیست ؟    -9

ابتدا دو نقطه روی نقشه در نظر میگیریم و با خط کش فاصله مستقیم آن روش تخمین مسافت بوسیله نقشه را شرح دهید.    -10

دو نقطه را اندازه گیری می کنیم سپس عدد بدست آمده را که به سانتی متر است در مخرج مقیاس نقشه ضرب میکنیم تا فاصله 

تقسیم میکنیم تا فاصله به مترتبدیل شود.) فاصله دو نقطه  100حقیقی دو نقطه روی زمین به سانتی متر بدست آید بعد عدد را بر 
 ه مستقیم دو نقطه روی زمین(مخرج مقیاس = فاصل× روی نقشه 

 کتاب 88جواب صفحه   تخمین مسافت بوسیله نقشه بنویسید.  مثالی از    -11
 عملی است که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت سالح انجام می شود .  قلق گیری را تعریف کنید.    -12
 کتاب 92 جواب صفحه   یکی از روشهای قلق گیری را توضیح دهید .    -13
درازکش  -د   نشسته -ج   به زانو -ب   ایستاده -الف حالتهای صحیح تیراندازی را نام برده و بنویسید کدام دقیقتر است؟    -14

 )حاالت درازکش دقیقتراست(
 کتاب 85جواب صفحه   جهت یابی به کمک خورشید را توضیح دهید.    -15
  کتاب 86جواب صفحه    توضیح دهید .جهت یابی به کمک سایه شاخص را     -16
 کتاب 87 – 86جواب صفحه    جهت یابی به کمک ستاره قطبی را شرح دهید.    -17
 کتاب 87جواب صفحه    جهت یابی به کمک ماه را شرح دهید.    -18

 
 کتاب 106تا  94فصل دهم : صفحه 

 –بهمن  –طوفان  –سیل  –مانند : زلزله  ادث طبیعی ( گویند ،حوادثی را که انسان در بوجود آمدن آنها نقشی ندارد ) حو    -1

 صاعقه –سونامی 
مثال نیز بنویسید. حوادثی که در اثراعمال و کارهای انجام شده توسط انسان اتفاق می منظور از حوادث غیر طبیعی چیست؟    -2

 تصادفات و ... –حوادث صنعتی  -افتد،مانند آتش سوزی
عامل انسانی ،   جاده ( تاثیر بیشتری دارند .چرا؟ -وسیله نقلیه –ی کشور ما کدامیک از سه عامل ) انسانی در حوادث جادها    -3

زیرا بیشترین موارد تخلف شامل خستگی، عدم توجه به عالیم راهنمایی و رانندگی ، عدم مهارت رانندگی ، سرعت زیاد، مربوط به 

 عامل انسانی است .
 -147هالل احمر  -125تماس با مراکز امدادی و امنیتی ) اتش نشانی  -الف  هنگام بروز تصادف چیست ؟ مهمترین اقدامات در    -4

 مراقب باشیم که این حادثه منجر به حادثه دیگری نشود. –ج   کمک به افراد حائثه دیده –ب   ( 110نیروی انتظامی -115اورژانس 
 حرارت ( –ماده سوختنی  –) اکسیژن  الزم است .  ...... و ............آتش سه عامل ......... و ....  برای ایجاد    -5
 کتاب 98جواب صفحه   . در جلوگیری از آتش سوزیها چه اقدامات پیشگیرانه ای باید انجام داد ؟    -6
 کتاب 99جواب صفحه   در هنگام آتش سوزیها چه کارهایی باید انجام داد ؟    -7
 کتاب 100جواب جدول صفحه   را نام برده و نوع خاموش کننده آنرا بنویسید.انواع آتش سوزیها     -8
 کتاب 100جواب صفحه   روش استفاده از کپسولهای خاموش کننده دستی را بنویسید.    -9

 ) جمعیت هالل احمر (   است .  یکی از سازمانهای مهم امدادرسان در حوادث مختلف .......................    -10
 کتاب 101جواب صفحه   منظور از کمکهای اولیه چیست ؟    -11
 درجه حرارت ( –فشارخون  –نبض  –) تنفس   عالیم حیاتی یک فرد را نام ببرید.    -12
 ) عالیم حیاتی (   یکی از مهمترین مراحل کمکهای اولیه کنترل ................. فرد است .    -13
 کتاب 102جواب صفحه   گونه می توان آنرا کنترل کرد ؟و چ خونریزی خارجی چیست؟    -14
   کتاب  105جواب صفحه    حمل مصدوم چیست ؟    -15


