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  ۱۰صفحه  )۱( تیلفعا

با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین ، غارها را به عنوان اولین  1 

 محل زندگی خود انتخاب کردند؟ نتیجه گیری و یادداشت کنید

چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه ای بزرگ زندگی می کردند؟ چرا  ۲ 

  می کشیدند؟ نتیجه گیری و یادداشت کنید )و باروآنان اطراف شهر خود دیوار (برج 

برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و غیر طبیعی مانند حیوانات درنده و سیل، آتش  ۱ 

 و سرما و گرما
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آن ها برای دفاع از خود در برابر حمالت دشمنان از این استحکامات استفاده می  ۲ 

  کردند

  ۱۰صفحه  ها تیموقع

ایجاد امنیت بیشتر در منزل مسکونیتان چه راهکارهایی پیشنهاد می برای  )۱ موقعیت (

 کنید؟

 برای ایجاد امنیت در مدرسه چه اقداماتی را باید انجام داد؟ )۲ موقعیت (

اگر پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس انتظامی یا کالنتری ها در جامعه  )۳ موقعیت (

کشور از مرزهای آبی، خشکی و هوایی حضور نداشته باشند! اگر روزی نیروهای مسلّح 

  کشورمان مراقبت نکنند! چه اتفاقاتی را پیش بینی می کنید؟

از  -استفاده از نرده -استفاده از دزدگیر و دوربین مداربسته -قفل کردن درها  )۱ موقعیت (

 از سالم بودن لوله های گاز مطمئن شویم -ورودی مقاوم استفاده نماییم

گذاشتن نگهبان برای درب  - فر از بچه ها را پلیس مدرسه بگذاریمچند ن  )۲ موقعیت (

روی شیشه های بزرگ  -عدم استفاده از موادی که قابلیت اشتعال دارند - ورودی مدرسه 

  برچسب بزنیم و

باعث هرج و مرج در جامعه می شود و مقررات راهنمایی و رانندگی   )۳ موقعیت (

ز به کشور ما می افتند و امنیت کشور از بین می رعایت نمی شوند دشمنان به فکر تجاو

  رود

  ۱۱صفحه  )۲( تیفعال

  اگر در کشور امنیت برقرار باشد، چه آثار مثبتی درپی خواهد داشت؟

امنیت موجب برقراری آرامش مردم و پیشرفت اقتصادی کشور می شود و همچنین 

  باعث افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان نیز می شود

  ۱۳صفحه  )۳( تیفعال
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 فکر کنید؛ بحث کنید و مشورت بگیرید؛ سپس جدول های زیر را کامل کنید

 در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید می کرده است؟ )الف

  امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟ )ب

له ی حم - سرما و گرمای زیاد  -حمله ی حیوانات وحشی  -خشک سالی  -قحطی  )الف

 سایر قبایل

  اعتیاد –تهاجم نظامی  -تهاجم فرهنگی  -تحریم اقتصادی  )ب

  

  

  

  تهاجم و دفاعدرس دوم 
  

  ۱۷صفحه  )۱( تیفعال

به روش گروهی درباره موضوعات زیر بحث کنید و نتیجه را در جدول مربوطه یادداشت 

دگی نظامی، کنید نمونه هایی از آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی  نمونه هایی از آما

   سیاسی، اقتصادی

باال  )شرکت در مجالس مذهبی ب )نمونه هایی از آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی  الف

در همه کارها بر خداوند توکل  )بردن علم و معرفت و به موقع تصمیم را اتخاذ نمایند ج

نظامی، باال بردن روحیه ی رزمندگان از طریق مداحی نمونه هایی از آمادگی  )نماییم د

استفاده از رزمایش  )ساختن وسایل نامی جدید و کارامد ب )سیاسی، اقتصادی  الف

 )خودکفایی در زمینه های مختلف اقتصادی د )های مختلف در خاک و هوا و آب ج

  آشنایی با مسائل روز دنیا
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  ۱۸صفحه  )۲( تیفعال

جنگ صورت در گروه های خود بحث کنید که به چه دالیلی ممکن است بین دو کشور 

  بگیرد؟ نتیجه بحث را یادداشت کنید

بدست آوردن منافع ماّدی کشور گشایی کشورها از نظر جغرافیایی زیر سلطه بردن 

  کشورها از بین بردن حکومت ها

  ۱۹صفحه  )۳( تیفعال

با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست 

  کنید

برگزاری مراسم های عزاداری در ماه محرم  -شرکت در نماز جماعت  -جماعت برگزاری نماز 

  راه اندازی سایت ها و محله های مذهبی - برگزاری یادواره ی شهدا  - و صفر 

  ۱۹صفحه  )۴( تیفعال

چند نمونه از دفاع و پیروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ  ١

دو نمونه از مبارزات دفاعی مردم  ٢تند به کالس ارائه نمایید تر را به صورت گزارشی مس

غیرتمند میهن ما در سال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی را بررسی و در کالس 

  مطرح نمایید

سال جنگید و به  ۸ کشور ما ایران در مقابل استکبار جهانی و قدرت های بزرگ،  ۱ 

یست ها در جنگ های مختلف به پیروزی پیروزی رسید کشور لبنان در مقابل صهیون

  ملی شدن صنعت نفت -  ۴۲خرداد سال  ۱۵قیام  -تحریم تنباکو  ۲ رسید 

  ۲۰صفحه  )۵( تیفعال

همان گونه که می دانید دفاع در برابر تهاجم بیگانگان، آثار و نتایج فراوانی دارد چند 

  نمونه از این آثار را در جدول زیر اضافه کنید
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فاع حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه سربلندی و حفظ اعتبار آثار و نتایج د

کشور در مقابل جهانیان پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشورها جلوگیری از ظلم و فساد 

  تجاوزگران جلوگیری از ایجاد ناامنی در جامعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


