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اسالمی  جامعٔه  حيات  الزمٔه  را  دفاعی  آمادگی  که  متعهدی  و  مخلص  انسان  هر 
بداند در نزد خدا آبرو پيدا می کند.

امام خمينی «قّدس سّره الشريف»



فهرست
١ فصل اّول: دفاع 
٢ درس اول: امنيت، تهديد و تهاجم   

٨ درس دوم: جنگ و دفاع   

١٣ درس سوم: انقالب اسالمی، تداوم نهضت عاشورا   

١٨ درس چهارم: بسيج، مدرسٔه عشق   

٢٤ درس پنجم: هشت سال دفاع مقدس   

٣٣ درس ششم: مردان مبارز   

٤١ درس هفتم: زنان قهرمان   

٤٩ درس هشتم: پدافند غيرعامل   

٥٤ درس نهم: جنگ نرم   

٦٣ درس دهم: نظام جمع و جنگ افزارشناسی   

٧١ فصل دوم: زلزله و راه های مقابله با آن 
٧٢ درس اّول: ضرورت و اهميت کسب آمادگی در برابر زلزله   

٧٦ درس دوم: ايمنی در برابر زلزله   

٨٢ درس سوم: در زمان وقوع زلزله چه بايد کرد؟   

٨٧ درس چهارم: بعد از وقوع زلزله چه بايد کرد؟   



سخنی با دبيران گرامی و دانش آموزان عزيز
درس آمادگی دفاعی در حال حاضر جزء دروس الزامی پايه های سوم راهنمايی و دوم متوسطه می باشد.

عناوين درسی اين کتاب براساس نقشه جديد درس آمادگی دفاعی تعيين شده و محتوای آن با درنظر گرفتن شرايط دنيای امروز و 
متناسب با نياز دانش آموزان برنامه ريزی شده است. بر اين اساس موضوعاتی همچون امنيت، تهديد، تهاجم، انواع دفاع، پدافند غيرعامل 

و جنگ نرم محورهای اصلی کتاب را تشکيل می دهند.
همچنين بسيج و وظايف آن در دوران کنونی، مروری بر هشت سال دفاع مقدس، شناخت زنان قهرمان و مردان مبارز به منظور 

الگو گرفتن از آن ها، از ديگر مباحث مهم اين کتاب می باشند.
و  نوجوانان  که  می طلبد  جهان  نظامی  و  سياسی  قدرت های  مختلف  توطئه های  و  فريب کاری  و  امروز  دنيای  شرايط  و  وضعيت 
جوانان عزيز با هوشياری کامل به حوادث و اتفاقات سياسی و اجتماعی توجه نمايند، تا بتوانند با انتخاب مناسب ترين راه، نقش مؤثری در 

حفظ استقالل فرهنگی و سياسی کشور و پيشرفت ميهن داشته باشند.
با توجه به توضيحات فوق، به منظور اجرای مناسب اين برنامٔه درسی وتحقق اهداف پيش بينی شده، از دبيران گرامی و دانش آموزان 

عزيز انتظار می رود به نکات ذيل توجه نمايند:
١ــ از آنجا که محتوای اين کتاب براساس روش آموزشی فعال تأليف شده، از دانش آموزان خواسته می شود که با مشارکت در 

پاسخ دادن به پرسش های متن هر درس و انجام فعاليت های انفرادی و جمعی، در آموزش درس نقش فعال داشته باشند.
در همين رابطه به دبيران محترم توصيه می شود با استفاده از مشارکت دانش آموزان، کالس درس را به گونه ای هدايت نمايند تا 

جريان ياددهی و يادگيری به صورت مطلوب انجام پذيرد.
٢ــ نحؤه ارزشيابی اين درس همچون گذشته براساس ١٢ نمره کتبی و ٨ نمره عملی صورت می گيرد که نمره عملی دانش آموزان 

با توجه به محورهای زير تعيين می شود:
الف) مشارکت فعال دانش آموزان در آموزش درس

ب) برخورد فعاالنه دانش  آموزان نسبت به پرسش های طراحی شده در متن هر درس
ج) تحقيق و پژوهش در مواردی که دبير مشخص می کند.

د) يادگيری مهارت های عملی دروس مختلف مانند مهارت های درس دهم، بخش زلزله و …
٣ــ به دبيران محترم توصيه می شود برای آموزش مطلوب برخی از دروس مانند مردان مبارز، زنان قهرمان، بسيج، دفاع مقدس و …، 

از حضور معنوی ايثارگران دوران دفاع مقدس در مدرسه به منظور انتقال مفاهيم و ارزش های آن دوران به دانش آموزان استفاده نمايند.
٤ــ دبيران گرامی می توانند با هماهنگی مسئولين مدرسه برخی از دروس مانند پدافند غيرعامل، نظام جمع و جنگ افزار شناسی 

را با استفاده از طبيعت (کوه، جنگل، پارک)، پادگان ها و ساير مراکز آموزشی و نظامی به دانش آموزان آموزش دهند.
٥  ــ دبيران محترم در نظر داشته باشند که کتاب های معرفی شده در پايان کتاب برای تحقيق و پژوهش دانش آموزان، منابع مناسب 

و مفيدی است.
و  کردستان  خوزستان،  ايالم،  غربی،  آذربايجان  استان  پنج  دانش آموزان  مخصوص  دهم  درس  در  «مين»  با  آشنايی  بخش  ٦  ــ 

کرمانشاه است.
در ساير استان ها از اين بخش به عنوان «برای مطالعه بيشتر» استفاده شود. همچنين به دبيران محترم پنج استان ياد شده توصيه 

می شود که بخش آشنايی با «مين» را در يکی از فرصت های مناسب اوايل سال تحصيلی به دانش آموزان آموزش دهند. 
در پايان خداوند بزرگ را سپاس گزاريم که به ما توفيق داد تا اين کتاب درسی را آماده کنيم و در اختيار دانش آموزان قرار دهيم.

اميدواريم با تدبير و تالش دبيران گرامی و مشارکت فعال دانش آموزان، قدمی در جهت حفظ استقالل و سربلندی ميهن عزيزمان 
برداريم.
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