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درس دهم

نظام جمع و جنگ افزار شناسي
نظم چيست و چه تأثيری در کارهای ما دارد؟

نظم در لغت به معنی آراستن، برپا داشتن و انجام دادن به موقع کارها است. نظم يکی از امور فردی و اجتماعی است که رعايت 
آن برای تمام انسان ها الزم و مفيد است.

نظم يکی از عوامل مهم در پيشرفت هر اجتماع است، و در امور فردی هم عموم انسان های موفق، افراد منظمی در طول زندگی 
خود بوده اند. به عنوان مثال، يک دانش آموز موفق کسی است که عالوه بر تالش و کوشش برای يادگيری مطالب دروس، همواره:

١ــ تکاليف درسی خود را به موقع انجام می دهد.
٢ــ صبح ها زود از خواب بلند می شود.

٣ــ در موعد مقرر خود را به مدرسه می رساند.
٤ــ به نکاتی که معلم در کالس آموزش می دهد، توجه می کند.

٥ ــ خود را برای پرسش های کالسی و آزمون های مدرسه آماده می کند.
و…

در امور اجتماعی هم ما نيروهای نظامی را به عنوان منظم ترين افراد می شناسيم، زيرا يکی از ويژگی های مشخص آنها رعايت 
نظم است.

نظام جمع و اطاعت از فرماندهی يکی از اموری است که هر فرد نظامی بايد آن را آموزش ديده و در طول خدمت خود به صورت 
دقيق رعايت نمايد.

با توجه به اينکه يادگيری نظام جمع، تأثير فراوانی در هماهنگی يک دانش آموز با کارهای جمعی مدرسه دارد و می تواند باعث 
نظم بيشتر دانش آموزان شود، در اين درس با آن آشنا می شويد.

نظام جمع چيست؟
نظام جمع حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود و افراد را در انجام کارهای جمعی با يکديگر هماهنگ می کند.

داده  آموزش  آنها  از  برخی  درس  اين  در  که  است،  شده  تشکيل  مشخص  مفهوم  با  و  منظم  حرکات  دسته  يک  از  جمع  نظام 
می شود. هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکيل شده است: خبر و اجرا

خبر چيست؟
خبر به معنی اطالع از نوع فرمان و ايجاد آمادگی در فرد برای انجام يک عمل مشخص است.
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اجرا چيست؟
اجرا به معنی اطاعت از فرمان و اجرای عمل مشخصی است که فرمانده دستور می دهد. برای مثال، در حرکت از جلو نظام، 

از جلو خبر و نظام اجرای فرمان است.

از جلو نظام يعنی چه؟
از جلو نظام فرمانی است که برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شود؛ مانند: زمانی که دانش آموزان يک کالس در 

يک صف پشت سر هم قرار می گيرند.
در فرمان از جلو نظام، فرمانده با صدای بلند می گويد: «از جلو!»

در اين حالت افراد تحت فرمان بايد به سرعت پشت سرهم قرار گيرند. سپس فرمانده اعالم می کند: «نظام!»
در اين حالت افراد تحت   فرمان، بدون صحبت و حرکت بايد با فاصله معين، پشت سر هم بايستند.

حرکت به چپ چپ: در اين حرکت، افراد تحت فرمان، ٩٠ درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند. در اين عمل، نفرات 
بايد روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست خود حرکت کنند.
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حرکت به راست راست: در اين حرکت افراد تحت فرمان، ٩٠ درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند. در اين عمل، 
نفرات بايد روی پاشنه پای راست و پنجه پای چپ خود حرکت کنند.

عقب گرد: در اين حرکت افراد تحت فرمان از سمت چپ، بدن خود را ١٨٠ درجه می چرخانند، به طوری که برای مثال، اگر 
قبل از عقب گرد نفرات رو به شمال ايستاده باشند، پس از عقب گرد بايد به سمت جنوب بايستند.
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سير تحول ابزارهای جنگی و شناخت جنگ افزار
در جنگ هايی که در طول تاريخ اتفاق افتاده، انسان ها به تناسب رشد فکری و عقالنی خود از ابزارهای مختلفی به عنوان وسايل 

جنگی استفاده می کرده اند.
ابزارهای جنگی بشر از سنگ، چوب، تير و کمان، نيزه و شمشير شروع و پس از مدت زمانی به سالح های گرم و توپ و تانک 

رسيد.
سپس ماشين های جنگی شامل هواپيما، زير دريايی، موشک های دور بُرد و… وارد صحنه جنگ ها شدند و ميدان نبرد از زمين 

به دريا و آسمان گسترش پيدا کرد.

حرکت خبردار: در فرمان خبردار افراد بايد با حالت صحيح در جای خود بايستند. در اين حالت پاها جفت و دست ها در 
امتداد پاها قرار می گيرد.
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در  و  کرده  پيدا  دسترسی  هسته ای)  و  ميکروبی  (شيميايی،  غيرمتعارف  سالح های  به  کشورها  برخی  اگرچه  حاضر،  عصر  در 
مواردی از آن استفاده نموده اند، اّما به دليل مخالفت های جهانی با اين سالح ها و تلفات زيادی که به دنبال دارند، کمتر از آن استفاده 

می شود.
به همين جهت در دوران کنونی، تکيه قدرت های نظامی بر استفاده از جنگ الکترونيک، جنگ اطالعاتی، جنگ اقتصادی، 
جنگ نرم و موارد مشابه می باشد؛ اگرچه در دنيای امروز، استفاده از فناوری موشکی نيز يکی از محورهای مهم توانمندی دفاعی هر 

کشور محسوب می شود.

کالشينکف
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بر همين اساس دانشمندان مؤمن و توانای ميهن عزيز ما در اين زمينه تالش های فراوانی نموده و تاکنون موفق به ساخت انواع 
مختلف موشک های زمين به زمين و زمين به هوا شده اند.

ساخت و توليد اين موشک ها در کنار ساير توانمندی های دفاعی کشورمان، باعث شده تا دشمنان کمتر در فکر تهاجم نظامی 
به ميهن عزيز ما باشند.

سالح انفرادی چيست؟
سالح انفرادی وسيله ای است که يک رزمنده مدافع ميهن می تواند آن را حمل نموده و در صورت نياز از آن استفاده نمايد؛ 

مانند: اسلحٔه انفرادی کالشينکف
با توجه به اينکه نيروی انسانی با ايمان مهم ترين عامل توانمندی دفاعی کشور ما محسوب می شود و شناخت يک سالح انفرادی 

برای همه ما مفيد است، در تصاوير زير شما دانش آموزان عزيز با اسلحه کالشينکف و قطعات مربوط به آن آشنا می شويد.
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اين بخش از درس فقط به استان های آلوده به مين شامل ايالم، آذربايجان غربی، خوزستان، کردستان و کرمانشاه اختصاص 
دارد١.

آشنايی با مين
همه می دانيم که بقايای تجهيزات جنگی و ديگر آثار به جا مانده در مناطق جنگی، پس از پايان جنگ به راحتی قابل جمع آوری 
نيست. برای کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که در دوران هشت ساله دفاع مقدس، جزء مناطق جنگی بوده است، آشنا شدن با 

اين وسايل و چگونگی برخورد با آنها ضروری می باشد.
از ميان تجهيزات جنگی باقی مانده از دوران جنگ، مين های خنثٰی نشده بسيار خطرناک می باشند، زيرا انفجار آنها باعث کشته 

شدن يا مجروح و معلول شدن افراد می گردد.

مين چيست؟
مين يکی از ابزارهای جنگی است که قابليت انفجار دارد، مين ها در انواع، اندازه ها و رنگ های مختلف وجود دارند.

با گذشت زمان، ظاهر مين ممکن است در اثر زنگ زدگی يا شرايط آب و هوايی تغيير کند، اما خاصيت انفجاری آن از بين 
نمی رود.

١ــ از اين بخش در امتحان هماهنگ پايان سال پرسش نمی آيد.
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چرا از مين استفاده می شود؟ 
کشورهايی که در حال جنگ هستند، برای جلوگيری از پيشروی دشمن و از بين بردن آنها، از مين استفاده می کنند.

مين ها را معموالً در منطقه يا محلی از زمين و در زير خاک کار می گذارند، که به آن ميدان مين گفته می شود.
پس از پايان جنگ، تا سال های زيادی اين مين ها باقی می مانند و بعدها تلفات جانی زيادی به بار می آورند.

بنابراين، همه افرادی که در مناطقی زندگی می کنند که جنگ در آن اتفاق افتاده است، بايد با خطرات مين آشنا باشند، زيرا 
به طور اجتناب ناپذيری در معرض خطر انفجار آن قرار دارند.

نشانه های وجود مين چيست؟
عالئم و نشانه های زيادی برای خطر انفجار مين و مهمات جنگی وجود دارد که مهم ترين آنها عبارتند از:

١ــ وجود پوکه های فشنگ يا جعبه های مهمات
٢ــ ماشين جنگی سوخته و خراب يا تانک صدمه ديده

٣ــ رخ دادن انفجار در هنگام آتش سوزی طبيعی در يک منطقه
٤ــ وجود تکه های سيم يا قطعات مربوط به ابزارهای جنگی

٥ ــ وجود خاکريزهای دوران جنگ
مين ها چگونه منفجر می شوند؟

مين ها در اثر حوادث زير منفجر می شوند:
١ــ عبور انسان از روی مين يا تماس فرد با مين

٢ــ عبور حيوانات از روی مين
٣ــ برخورد اجسام با مين

٤ــ کشيده شدن سيم متصل به مين
٥ ــ حرارت آتشی که در نزديکی مين روشن شده باشد.

در مناطق جنگی برای پرهيز از خطر مين چه بايد کرد؟
برای آنکه خطری برای شما رخ ندهد، رعايت موارد زير الزم می باشد:

١ــ از مناطق غير امن عبور نکنيد.
٢ــ حتی االمکان از راه های پر رفت و آمد و امتحان شده حرکت کنيد.

٣ــ اگر به سيمی که بخشی از آن بيرون است، برخورد کرديد، به آن دست نزنيد.
٤ــ مين های بيرون آمده از زير خاک را دستکاری نکنيد.

٥ ــ به اشياء مشکوک و غيرعادی نزديک نشويد.
٦ ــ در هنگام حرکت، اگر مين را مشاهده کرديد، توقف کنيد و از جای پای قبلی خود برگرديد.


