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با هىچ کشوری، چه اسالمی و چه غىر اسالمی سر جنگ  ما 
ندارىم و طالب صلح و صفا برای همه هستىم، و تاکنون نىز به »دفاع« که 
برای هر کس فرىضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته اىم؛ 

و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دىگر را ندارىم.
امام خمىنی )ره(



صفحه عنوان درس

١ درس اول: امنىت پاىدار 

١0 درس دوم: بسىج، حافظ انقالب اسالمی 

١7 درس سوم: حماسٔه هشت سال دفاع مقدس 

27 درس چهارم: راهىان نور 

39 درس پنجم: اسوه های صبر و مقاومت 

53 درس ششم: اقتدار دفاعی 

6١ درس هفتم: مهارت های فردی در دفاع و رزم 

75 درس هشتم: جنگ نرم 

83 درس نهم: پدافند غىرعامل 

92 درس دهم: آشناىی با حوادث و کمک های اولىه 



سخنی با دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز
وضعىت و شراىط دنىای امروز، جاىگاه مهم کشور ما در جهان و دگرگونی در 
روش های تهدىد و تهاجم، ما را بر آن داشت تا متناسب با مقتضىات زمان و هماهنگ 
اىجاد  تغىىراتی  نىز  دفاعی  آمادگی  درسی  کتاب  محتوای  در  دانش آموزان،  نىازهای  با 
نماىىم. از طرف دىگر فرىب کاری ها و توطئه های گوناگون قدرت های سىاسی و نظامی 
عصر امروز می طلبد که جوانان عزىز مىهن ما با هوشىاری کامل به حوادث و اتفاقات 

جهان پىرامون خود توجه داشته باشند.
بر همىن اساس نقشٔه جدىد برنامٔه درسی آمادگی دفاعی طراحی شد و بر مبنای آن 
کتاب درسی دانش آموزان تألىف شده و هم اکنون در اختىار آىنده سازان مىهن اسالمی 

قرار می گىرد. 
با عناىت به اىن توضىحات، از دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز درخواست 

می شود که به نکات ذىل توجه کنند:
١ــ با توجه به اىن که در دنىای کنونی تهاجم در بىشتر موارد از نظامی به غىرنظامی 
نرم  جنگ  سمت  به  )نظامی(  سخت  جنگ  از  جنگ ها  و   )… و  اقتصادی  )فرهنگی، 
)جنگ روانی، جنگ رسانه ای، جنگ اىنترنتی و …( تغىىر ىافته است، جهت گىری کلی 

محتوای اىن کتاب نىز بر همىن اساس تعىىن شده است.



2ــ عناوىن و موضوعات کتاب در جهت شکل گىری »تفکر دفاعی« در اندىشٔه 
دانش آموزان عزىز انتخاب شده است.

3ــ با عناىت به تأکىد مقام معظم رهبری، بصىرت افزاىی دانش آموزان در جهت 
شناخت دوستان و دشمنان مردم، ىکی از محورهای اساسی محتوای کتاب است.

مطرح  مفاهىم  از  برخی  کتاب،  محتوای  و  به محدودىت های حجم  توجه  با  ٤ــ 
شده نىازمند تشرىح بىشتری است، که انتظار می رود اىن کار با راهنماىی دبىران گرامی و 

مشارکت دانش آموزان، در کالس درس تحقق ىابد.
5  ــ از آنجا که محتوای اىن کتاب براساس روش آموزشی فعال تدوىن شده، از 
دانش آموزان درخواست می شود که با مشارکت در پاسخ دادن به پرسش های متن هر 
درس و انجام فعالىت های انفرادی و جمعی، نقش فعالی در انتقال مفاهىم اساسی درس 

داشته باشند.
6  ــ فعالىت های مطرح شده در کتاب در جهت مشارکت دانش آموزان در آموزش 
درس و تحقق اهداف پىش بىنی شده است که از دبىران گرامی و دانش آموزان عزىز انتظار 

می رود به اىن موضوع توجه الزم را داشته باشند. 
7ــ کتاب های معرفی شده در پاىان کتاب، منابع مناسبی برای مطالعه و تحقىق و 

پژوهش دانش آموزان است.
8  ــ نحؤه ارزشىابی درس براساس دو بخش کتبی و عملی است که مىزان نمرات 

کتبی و عملی طی دستورالعملی به مدارس ابالغ خواهد شد.
و  شهر  هر  در  موجود  موقعىت های  و  امکانات  از  می توانند  محترم  دبىران  9ــ 
استان )اماکن و موزه های دفاع مقدس، پادگان ها و تجهىزات دفاعی، مزار شهدا و …( 

در جهت تحقق اهداف درس استفاده نماىند.
١0ــ دانش آموزان عزىز می توانند در موارد ضروری از تجربىات علمی و عملی 

اولىای بزرگوار خود بهره مند شوند.
نور،  راهىان  اردوی  در  دانش آموزان  حضور  بودن  اختىاری  به  توجه  با  ١١ــ 
دبىران گرامی می توانند با استفاده از نکات مطرح شده در درس های سوم و چهارم و ساىر 



مواردی که مناسب می دانند، انگىزه های الزم را برای شرکت حداکثری دانش آموزان در 
اىن اردو و بهره برداری از فضای معنوی دوران دفاع مقدس اىجاد کنند.

تدبىر و تالش جمعی دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز گام های  با  امىدوارىم 
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و آگاهی علمی و رشد معنوی جوانان برومند 

مىهن اسالمی برداشته شود.              
                                                                     گروه درسی آمادگی دفاعی                       
دفتر تألىف کتب درسی دوره ابتداىی و متوسطه نظری 


