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  تهدید ،امنیت درس اول:
  اند؟در مورد اهمیت امنیت چه فرموده رهبري معظم مقام **.
  کند.می داپی امکان سازندگی کند،می پیدا شکوفایی اقتصاد کند،می رشد علم آید،می وجود به پیشرفت ، بود امنیت اگر. نیازهاست تریناساسی جزو ملّت یک براي امنیت

شود کدامند؟نمی شناخته قدرشان که نعمت دو )ص(اسالم گرامی بر طبق فرموده پیامبر **.
ة َواألمان« دو نعمت که قدرشان شناخته نمی شود، سالمتی و امنیت است.     حَّ » نعِم تاِن َمجھولتاَ ن، الصِّ

1: امنیت از مهمترین نیازهاي فطري و ضروري انسان است.   نکته
1. یکی از مهمترین دالیلی که باعث پیدایش سکونتگاهها و شهرها شده چیست؟  

نیاز مشترك انسان ها به امنیت.  
2. امنیت چیست؟  

در سادهترین تعریف، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادي )جان، مال، سرزمین و…( و ارزشهاي معنوي )دین، فرهنگ، اعتقادات و…( ما وجود دارد.  3. 
مفهوم تهدید چیست؟  

تهدید یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین ببرد.  
4. انواع تهدیدهارانام ببرید؟  

برخی از تهدیدات طبیعی هستند، مانند زلزله، سیل، توفان و… و برخی منشأ انسانی دارند که خود دو نوع است. تهدید سخت و تهدید نرم.  
5. تعریف تهدید سخت چیست؟  

اگر کشوري، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند، در این حالت میگوییم تهدید از نوع سخت است.    
6. تعریف تهدید نرم چیست؟  

اگر ارزشها، باورها واعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند می گوییم تهدید از نوع نرم است.  
7. هدف تهدید نرم چیست؟  

تهدیدات نرم با این هدف صورت میگیرند که یک ملت از ارزشهاي خود دست بردارد و به ارزشهاي دیگران تمایل پیدا کند.  
8. چرا گفته میشود امنیت و تهدید درمقابل یکدیگر است؟  

زیرا هدف تهدید از بین بردن امنیت است.  
نکته2: همهي تهدیدها از یک نوع و یک جنس نیستند بلکه میتوانند ابعاد گوناگونی داشته باشند.  

9. منظور )هدف( از تهدید چیست؟  
تهدید براي تاثیرگذاشتن بر اراده اعتقادات و افکار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها دربرابر خواست تهدیدکنندگان است.  

10. یک نمونه از تهدیدهایی که کشور ما را تحت تاثیر قرار میدهد را نام ببرید؟  
  .کندتهدید می اي کشور ما را به حمله نظامی تحریم اقتصادي و....هاي صلح آمیز هستهفعالیت گر آمریکاست که براي جلوگیري ازنمونه بارز آن نظام سلطه

  دفاع و تهاجم درس دوم:
  فرمودند؟) مقدس دفاع (دوران شانسرزمین و دین از مردم دفاع زمان در) ره(خمینی امام ایران، اسالمی جمهوري بنیانگذار **.
  .است بزرگ عبادات از یکی کشور از دفاع و هستیم دفاع حال در ما امروز
  »است. بزرگ عبادات از یکی کشور از دفاع و هستیم دفاع حال در ما امروز «این سخن از کیست؟ **.
  )ره(خمینی امام

  تعریف تهاجم چیست؟. 1
  .  است سرزمین بر سلطه و اشغال منظور به دیگر کشوري به کشور یک حملۀ و هجوم شبیخون، معناي به تهاجم

  کارهایی بزند؟ دست به چهممکن است  تهاجم کند قبل ازمی که تهاجم را آغاز کشوري. 2
. شودمی آغاز تهاجم وقت آن نبود، کامل آمادگی در کشور این اگر. کند آزمایش را کشور آن دفاعی آمادگی و توان میزان ترس ایجاد با کند،می سعی کننده تهدید کشورمعموالً 
  .بزند تحریم مانند دیگري کارهاي به دست تهاجم از قبل است ممکن البته
  .شودمی انجام تهاجم تهدید بدون نیز گاهی :1نکته

  تعریف آمادگی دفاعی چیست؟. 3
  .شودمی گفته دفاعی آمادگی تهاجم مقابل در آمادگی هرگونه به
  انواع تهاجم رانام ببرید؟. 4
فرهنگی.تهاجم  -2 نظامی تهاجم -1
  اي از تهاجم نظامی را بنویسید؟نمونه چیست؟ منظور از تهاجم نظامی .5
  کند.می نظامی حمله به اقدام کشور یک اشغال قصد به سرباز و تانک هواپیما، مانند مادي ابزارهاي با دشمن نظامی، تهاجم در

@questions          بانک سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور در تلگرام



1394 - 95سال تحصیلی :   ي اول متوسطه)(دورهسال نهم   آمادگی دفاعیسواالت متن درس 

2 

  .است)  1359 - 1367(  ساله هشت تحمیلی جنگ و ما کشور به صدام بعثی رژیم تهاجم آن ينمونه
  ابزار دشمن در تهاجم فرهنگی چیست؟ .6
  .است فرهنگی وسایل و ابزار دشمن در تهاجم فرهنگی، ابزارهاي غیرنظامی و ابزار

  تهاجم نظامی چیست؟ هدف از .7
.سرزمین و خاك مورد نظر استدر تهاجم نظامی یکی از اهداف اشغال 

  هدف از تهاجم فرهنگی چیست؟ .8
  .است دشمن اصلی هدف مردم، دینی باورهاي و هاارزش تغییر و اعتقادات و ذهن اشغال فرهنگی، تهاجم در
  تراست؟کدام نوع تهاجم خطرناك .9

  تهاجم فرهنگی  
  فرهنگی را با یکدیگر مقایسه کنید.) (تهاجم نظامی و فرهنگی چیست؟ هاي نظامی وهاي تهاجمتفاوت .10

  فرهنگی تهاجم  نظامی تهاجممقایسه معیار
  ذهن و فکر تصرف  سرزمین و خاك تصرف  هدف
  نامحدود و مدت بلند تدریجی،  محدود و مدت کوتاه معموالً  تهاجم مدت
  جذاب و فریبنده  صدا و سر پر و انگیز نفرت  ظاهري يچهره
  محبت و دوستی اظهار  نفرت و دشمنی اعالم  خود معرفی روش

  هارسانه و سایر سینمایی هايفیلم ها،ماهواره امواج… و موشک تانک، توپ،  تهاجم ابزار
  هاخانواده مخدر، فروپاشی مواد شیوع اخالقی، فساد  اقتصادي و ... هايزیان انسانی، تلفات  تهاجم آثار
  فرهنگی و ... مراکز ها،دانشگاه مدارس،  مرزي و ... نظامی، اقتصادي، مراکز  تهاجم مورد هايمکان

  شود.می جنگ به منجر دیگر کشور علیه کشور یک سخت تهاجم یا نظامی تهاجم :2نکته
  تعریف جنگ چیست؟. 11
  .افتدمی اتفاق مستقل اجتماع چند یا دو بین که است ايمسلحانه و خشن نبرد
  چه بود؟ هادر جوامع ابتدایی دالیل شروع جنگ. 12
 دنکر تالفی(مثل به مقابله و نمایی قدرت ،غنایم آوردن دست به براي عموماً درگیر طرف دو ها شـروع هر جنگ دالیل ساده و مشخصی داشت و ابتداي زندگی جمعی انسـان  در

  .کردندمی جنگ یکدیگر با )قبلی حمالت
  افراد مخالف جنگ هستند؟ بیشتر چرا. 13
  .شودمی وارد طرف دو هر معنوي و مادي هايثروت و امکانات به فراوانی هايآسیب و شوندمی کشته جنگ در زیادي افراد دانندمی زیرا
  شود؟جامعه می در هاییاعتقادات زمینه بروز چه ویژگی دفاع از سرزمین و. 14
  .شود می مردم گذشتگی خود از و سلحشوري يروحیه تقویت ، جوانمردانه اخالق گسترش باعث و سازد می فراهم را جوانان دالوري بروز يزمینه اعتقادات و سرزمین از دفاع

  .شوندمی خود ملت قهرمانان به تبدیل و کنندمی دفاع جان پاي تا شانسرزمین از افرد ترینانگیزه با و بهترین جنگی، هر در معموالً :3نکته 
    کنند؟می و مقاومت ها در برابر تهاجم بیگانگان ایستادگیتچرا ملّ. 15
  .آیدنمی دست به تجاوزگران برابر در مقاومت بدون کمال به رسیدن و سربلندي و عزت حفظ زیرا

  کنند.می و مقاومت ایستادگی بیگانگان تهاجم مقابل در خویش اراده و تفکر از مندي بهره با و خود ذاتی فطرت اساس ملتی بر هر :4نکته 
  فرماید؟)چه می دفاع اهمیت مورد در کریم (قرآن اهمیت دفاع چیست؟ نظر قرآن کریم در مورد. 16
    شد.می ویران شود،می برده بسیار هاآن در خدا نام که مساجدي و هاکنیسه کلیساها، ها،صومعه کردنمی دفع  دیگر بعضی يوسیله به را مردم از بعضی خداوند اگر
  تعریف دفاع چیست؟. 17

   .دهدمی انجام کند،می تهدید را او که خطراتی برابر در خود …و سرزمین اعتقادات، حیات، از حراست و حفظ براي انسان که اقداماتی مجموعه
  کند؟را چگونه انتخاب می دفاع خود در برابر تهدیدات هانسان مسلمان نوع و شیو. 18

 و خطر، چگونگی و مکانی زمانی، شرایط با متناسب
…

  .کندمی انتخاب 
  .کنددفاع می هاي معنويارزشعالوه بر دفاع از جسم جان و امور مادي از  مسلمان انسان : 5نکته

  نظر قرآن در این مورد چیست؟؟ امکان دارد آیا پیروزي گروه کوچک بر گروه بزرگ در جنگ .19
  .شدند پیروز خدا اذن به بسیار گروهی بر که اندك گروهی بسا چه:  فرمایدمی بقره سوره از 249 يآیه در خداوند باره این دربله، 
   ملتی به چه چیزي بستگی دارد؟ هر حیات يادامه .20
  دارد. بستگی کشورشان از دفاع در ملّت آن اراده و توانایی به
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  انقالب اسالمی تداوم نهضت عاشورا درس سوم:  
  ».نمایید ضمانت را و اسالم انقالب او از تبعیت با هم شما. کرد زنده را اسالم خود خون حسین(ع) با امام«این سخن از کیست؟ **. 
  ره)( خمینی امام

  »کرد. باید فداکاري دین حفظ براي که دهدمی درس عاشورا«این سخن از کیست؟**. 
  مقام معظم رهبري

  مفهوم و معناي انقالب اسالمی چیست؟. 1
  .است اسالم ساز انسان مکتب براساس عدالت و حق برقراري و شاهی ستم حکومت سرنگونی براي ما ایمان با و مسلمان مردم ياراده و قیام معناي به ایران اسالمی انقالب

  ریشه انقالب اسالمی چیست؟ منشاء و. 2
  .دارد) ع(اطهار يائمه و) ص(اسالم پیامبر از آنها پیروي و اسالم به مردم اعتقاد در ریشه حقیقت در ایران اسالمی انقالب

  کردند؟الهی مردم را به چه چیزي دعوت میپیامبران . 3
    دانایی و صداقت ،دوستی و صلح ،خواهی عدالت ،یکتاپرستی

  داشتند؟می باز پیامبران الهی مردم را از چه چیزهایی. 4
  پرستی بت و شرك ،نادانی و جهل ،فساد و گناه ،ستم و ظلم

  کرد؟پیامبراسالم مردم را به چه چیزهایی دعوت می. 5
    پرستیبت و شرك با مبارزه و یگانه خداي پرستش

  سرمشق زندگی است؟ امامان براي مردم ایران الگو و چرا رفتار و گفتار پیامبران و. 6
  .دانندمی حضرت آن بیت اهل و پیامبر دوستی در را خود آخرت و دنیا سعادت ما، میهن ایمانِ با مردمزیرا 

  اند؟آموختهملت ما از قیام عاشورا و مکتب چه چیزي . 7
  آزادگی و عزت درس

  ؟پرداختند پهلوي به مبارزه با حکومت ت ماملّچرا . 8
دبمانن ساکت خود دینی اعتقادات به اهانت و عدالتیبی و ستم و ظلم مقابل در توانندنمی و اندآموخته عاشـورا  قیام و) ع( حسـین  امام مکتب از را آزادگی و عزت درس ما ملت .
 عدالتیبی و فساد با آشکار و پنهان مبارزه به دین راجعم از پیروي با گرفته، بازي به را هاآن دینی اعتقادات خود هايبرنامه با پهلوي حکومت که بردند پی وقتی اسـاس  همین بر

  پرداختند.
    .آغاز شده بود1341قیام بزرگ مردم با ایمان و غیور ایران به رهبري امام خمینی که از سال  :1نکته
  .فرارسید1357بهار انقالب اسالمی در بهمن  :2نکته

9. پایه هاي نظام جمهوري اسالمی بر چه چیزي بنا نهاده شده است؟  
در اعتقاد مردم ایران به مکتب انسانساز اسالم و الگو قرار دادن پیامبر اعظم)ص( و امامان)ع(

  بخشیدند؟ رسمیت ایران اسالمی جمهوري ایران به قهرمان در چه تاریخی مردم. 10
  .بخشیدند رسمیت ایران اسالمی جمهوري به خود درصدي 2/98 قاطع رأي با 1358 فروردین 12 روز در ایران قهرمان مردم
  است؟ تر از پیروزي آنمهم چه چیز در مورد انقالب اسالمیو مقام معظم رهبري  (ره)از نظر امام راحل. 11
    اسالمی انقالب از دفاع و حفظ

  دشمنان کشور ما چه تالش هایی براي نابودي انقالب ما انجام دادند؟. 12
اقتصادي هاي تحریم و فرهنگی تهاجم ،ایران به ساله هشت جنگ تحمیل ،کودتا

  ترین روش دشمن براي مبارزه با انقالب چیست؟خطرناك. 13
    فرهنگی تهاجم

  انقالب چیست؟ پیروزي رمز و ادامه و حفظ راه. 14
  رهبري از پیروي و مردم وحدت ،خدا به ایمان

   است؟ داده ايوعده چه خود بندگان به کریم قرآن در قصص، سوره از 5 يآیه در خداوند .15
  »کنیم زمین وارثان و گردانیم مردم پیشوایان را آنان و نهاده منت زمین روي مستضعفان بر تا کردیم اراده ما و«
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  عشق يمدرسه بسیج، درس چهارم:
  ».اندهسرداد رشادت و شهادت اذان آن رفیع هايگلدسته بر پیروانش که است گمنامی شهیدان و شاهدان مکتب عشق، مدرسه بسیج«این سخن از کیست؟ **. 
  )ره( خمینی امام

  شده است؟ باعث چه چیزي رابطه این.  بسیج با چه کلماتی رابطه ناگسستنی دارد؟. 1
 و هاارزش نگهبان و حافظ همواره بسیج که شده باعث رابطه این. دارد ناگسستنی يرابطه شـهادت  و ایثار ،مقدس دفاع ،والیت ،خمینی(ره) امام ،اسـالمی  انقالب بسـیج  يکلمه

  .باشد اسالمی انقالب دستاوردهاي
  اسالمی چیست؟ انقالب استمرار و پیروزي مهم عوامل از یکی. 2

  جامعه اجتماعی و سیاسی هايصحنه تمام در مردم انگیزه با حضور
  شود؟فقیت دشمنان میومانع م مردم يشده سازماندهی و مستمر حضورچرا . 3
  .شودمی هاآن اهداف تحقق مانع گران،توطئه برابر در محکم سدي همچون دیده، آموزش و فداکار انگیزه، با انقالبی، مؤمن، انسانهاي حضور زیرا

  ؟شد در چه تاریخی صادرتوسط چه کسی و  فرمان تشکیل بسیج. 4
  1358ر ماه آذپنجم  در تاریخخمینی(ره) و  توسط امام

  منظور از ارتش بیست میلیونی چیست؟. 5
  بسیج
 سال تهش که کرد تحمیل ما کشور بر را جنگی گر،سلطه هايقدرت حمایت با صدام، که بود نگذشته بسیج تشـکیل  بر مبنی (ره)خمینی امام فرمان از سـال  یک هنوز :1نکته 
  .کشید طول

  ؟که با آن به مقابله با دشمن رفتند چه بودنیروهاي بسیجی در هشت سال دفاع مقدس  الحس. 6
  .راندند بیرون میهن خاك از را متجاوزان مقدس دفاع سال هشت از پس و رفتند دشمن با مقابله به آن يوسیله به که بود فداکاري و ایثار ،اعتقاد ،ایمان بسیجی نیروهاي سالح

  منظور از دوران سازنگی چیست؟. 7
. است مشهور سازندگی دوران به ،)بعد به 1367 سال( مقدس دفاع از پس دوران

  شرایط کشور پس از جنگ چگونه بود؟. 8
  .داشت ادامه فرهنگی قالب در انقالب علیه دشمنان نرم جنگ دیگر طرف از و بود شمار بی جنگ هايخرابی

  بر عهده بسیج است؟ )تکالیفی(در دوران سازندگی چه وظایف . 9
هابرنامه مدیریت و سازماندهی و اسالمی میهن سازندگی ،دشمنان نرم و سخت تهاجم برابر در هوشیاري ،هاارزش از پاسداري

  علت تشکیل بسیج اقشارمختلف چیست؟. 10
  .باشند داشته نقش اسالمی انقالب از پاسداري و حفاظت در بتوانند مردمی هايگروه يهمه اینکه براي
  چند مورد از بسیج اقشار مختلف را نام ببرید؟. 11

  و... بسیج فرهنگیان ،بسیج دانشجویی ،آموزيبسیج دانش
  وظیفه بسیج اقشار مختلف چیست؟. 12

  .دارند عهده بر اسالمی انقالب حرکت استمرار و حفظ براي را اسالمی جمهوري نظام به معتقد و مؤمن افراد فعالیت و حضور يوظیفه
  آموزي را بنویسید؟شهاي بسیج دانوظایف و برنامه برخی از. 13

،…و سازندگی سیاسی، فرهنگی، هايزمینه در آموزاندانش مشارکت -3 ،دینی الگوهاي با منطبق آموزانیدانش تربیت -2 ،آموزاندانش سـیاسـی   آگاهی و دینی اعتقادات تقویت-1
نشاط با و متنوع اردوهاي برگزاري و ورزشی مختلف هايرشته آموزش -5 ،ادبی و علمی هايانجمن تشکیل و آموزاندانش علمی توان تقویت -4

  هاي بسیج را نام ببرید؟تعدادي از فعالیت. 14
ورزشی هايفعالیت  -5، امدادرسانی و سازندگی هايفعالیت -4، سیاسی هايفعالیت -3، هنري و فرهنگی هايفعالیت -2، پژوهشی علمی هايفعالیت  -1

  مقدس دفاع دوران درس پنجم:
ذنَ(  39 آیه  حج سوره  کریم خداوند در قرآن**.  ینَ أُ لَّذ لُونَ ل اتَ قَ ی م ه لموا بِأَنَّ ه وإِنَّ ظُ لَى اللَّ ع م ه صرِ یرٌ نَ قَد   فرماید؟) در مورد جهاد چه می  لَ
  .تواناست هاآن یاري بر خدا و اندگرفته قرار ستم مورد که چرا است؛ شده داده جهاد ياجازه گردیده، تحمیل آنان بر جنگ که کسانی به
  ؟گرفت شکل یاساسچه  بر ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست شاهنشاهی، نظام سقوط با. 1
  .گرفت شکل ستمگر هايقدرت با مخالفت و مسلمانان و مظلومان از حمایت اساس بر ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست شاهنشاهی، نظام سقوط با
  ؟چه بوداسالمی  انقالب پیروزيهاي ضد انقالب و حمایت و تحریک بیگانگان از آنها پس از علّت فعالیت گروهک. 2

  .کند عمل آنها ناحق منافع با مخالفت جهت در اسالمی ایران که نبود تحمل قابل هاابرقدرت براي همچنین ،ستمگر هايقدرت با مخالفت و مسلمانان و مظلومان از حمایت
  ؟بنویسیدرا  گرفت صورت اسالمی انقالب بردن بین از منظور به که حوادثی تعدادي از. 3
 …و کشور مرزي مناطق و شهرها از برخی در ضدانقالب هايگروه يمسلحانه فعالیت ،خودمختاري براي هاقومیت تحریک ،انقالبی و برجسته هايشخصیت ترور
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  ؟چه بود اسالمی انقالب بردن بین از براي هاي دشمنشکست تالش علت. 4
  ایران مردم پایداري و مقاومت و )ره( خمینی امام يهوشمندانه رهبري

  ؟چرا صدام به ایران حمله کرد. 5
  .دانستمی خود دیکتاتوري حکومت ضرر به را ایران در اسالمی انقالب وقوعزیرا 

  ؟جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه تاریخی آغاز شد. 6
   1359 ماه شهریور میک و سی

  ؟صدام با چه گمان و تصوري به ایران حمله کرد. 7
 خواهد ملحق عراق کشور به را سرزمین این از بخشی ما میهن اشغال با یک هفته مدت در که کردمی گمان داشـت،  عهده بر خودش را آن فرماندهی که مجهزي ارتش با صـدام 
   .کرد
    .کندیم مقاومت و توان ایستادگی تمام با و نشیندنمی ساکت ملت ما باشد، میان در ایران استقالل سرزمین و اعتقادات پاي وقتی دانستند کهنمی او حامیان و صدام :1نکته

  ؟هاي کشورمان در زمان جنگ اشغال شدندشهرو  مناطق کدام. 8
  .شهر، قصرشیرینو شهرهایی مانند خرمشهر، هویزه، سوسنگرد، بستان، موسیان، دهلران، مهران، سومار، نفت ایران غرب و جنوب مناطق از وسیعی بخش

  چرا؟ ؟شد مقدس دفاع دوران در ایران مردم مقاومت و پایداري مظهر شهرکدام . 9
 مقاومت شهر این حفظ براي دشمن تانک و توپ به مجهز لشکر چند مقابل در رسانیدند، آنجا به را خود ایران مختلف شهرهاي از که رزمندگانی و خرمشهر مردم زیرا ،خرمشـهر 
  .کردند

  ؟نام یکی از شهداي نوجوان مدافع خرمشهر را بنویسید. 10
    محمدي بهنامشهید 

  ؟کردند صادر چه کسی را آبادان محاصره شدن شکسته دستور. 11
  . کردند صادر را آبادان محاصره شدن شکسته دستور ایران مسلح نیروهاي به قوا کل فرمانده عنوان به )ره( خمینی امام
  ؟آبادان شکسته شد محاصرهدر چه تاریخی و در کدام عملیات . 12
  االئمهثامن نام به عملیاتی در 1360 ماه مهر در

  ؟جنگ داشت) چه تاثیري در آبادان محاصره شدن شکسته( االئمهثامنعملیات . 13
 يدیگر هايبخش متوالی، عملیات چند در خدا بر توکل و ایمان با رزمنده نیروهاي تا شــد باعث و داد افزایش را رزمندگان و فرماندهان نفس به اعتماد و خودباوري عملیات این
  .بگیرند پس متجاوزان از را کشورمان شده اشغال مناطق از

  ؟خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد. 14
  .1361 سال ماه خرداد سوم
  ؟جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه تاریخی و چگونه پایان پذیرفت. 15

 با 1367 سال ماه مرداد در درنهایت و کرد اعالم قطعنامه پذیرش براي را خود آمادگی ایران اسالمی جمهوري بس، آتش برقراري براي متحد ملل سـازمان  پیشـنهاد  به سـرانجام 
  .رسید پایان به ساله هشت جنگ عراق، و ایران توسط 598 يشماره قطعنامه پذیرش

  ؟دانیممی میدان این پیروز را خود ما تحمیلی، جنگ درچرا . 16
    :نرسید زیر اهداف به دشمن زیرا

.مانمیهن خاك از وجب یک حتی گرفتن -4، رود اروند بر حاکمیت -3، کشور از خوزستان جداکردن -2، ایران اسالمی جمهوري نظام کردن ساقط -1
  ؟دانیممی »مقدس دفاع« را تحمیلی جنگ يهسال هشت دوران ماچرا . 17
،اسالمی انقالب و قرآن دین، حفظ منظور به مقاومت -3، خداوند فرمان از اطاعت براي ظالمین برابر در استقامت -2، کشور ارضی تمامیت و استقالل حفظ براي دفاع -1، زیرا

امنیت و صلح به رسیدن و دشمن تجاوز دفع براي ایستادگی -4
  ؟را نام ببریدمقدس  دفاع سال هشت داخلی دستاوردهاي. 18

آفرینی نقش -6، شهادت و ایثار فرهنگ ترویج -5، نظامی تجارب کسـب  -4، کشـور  دفاعی صـنایع  در پیشـرفت  -3، بسـیجی  تفکر تولد -2، خودباوري و نفس به اعتماد -1
.میهن از دفاع در مساجد
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 ابتدایی تا کنکور درسی از سواالتنمونھ 
 لطفا بھ. ھستند جھت عضویت اعالم میگرددکانال اصلی  کھ زیر  مجموعھ لینک تمامی کانالھای تخصصی

 این پیام را ارسال کنید دوستان و آشنایان خود نیز
بھ یادآوری می باشد کھ نرم افزار تلگرام گوشی ھا برای پیوستن بھ این کانالھا می بایست آپدیت و بھ الزم 

  روز باشد.
 با تشکر

 کالس اول دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دھم )
https://telegram.me/questions10 

 دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( یازدھم )کالس دوم 
https://telegram.me/questions11 

 کالس سوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دوازدھم )
https://telegram.me/questions12 

 جھت پیش دانشگاھی و کنکور کانال اصلی
https://telegram.me/questions 

 نال کالس اول ابتدایی کا
https://telegram.me/questions1 

 کانال کالس دوم ابتدایی
https://telegram.me/questions2 

 کانال کالس سوم ابتدایی
https://telegram.me/questions3 

 کانال کالس چھارم ابتدایی
ps://telegram.me/questions4htt 

 کانال کالس پنجم ابتدایی
https://telegram.me/questions5 

 کانال کالس ششم ابتدایی
https://telegram.me/questions6 

 کانال کالس ھفتم 
https://telegram.me/questions7 
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