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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 )رحمة الّله علىه(



اللِّه  َعُدوَّ  ِبِه  تُْرِهبُوَن  الَْخْىِل  بَاِط  رِّ ِمن  َو  ٍة  ُقوَّ مِّن  اْسَتطَْعُتم  ا  مَّ لَُهم  وْا  َوَأِعدُّ
کُْم َو آَخِرىَن ِمن ُدوِنِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم اللُّه ىَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبىِل  َوَعُدوَّ

اللِّه ىَُوفَّ إِلَْىکُْم َو َأنُتْم الَ تُظْلَُموَن )٦٠( سوره ٨: األنفال ــ جزء ٩
در برابر آنها )دشمنان( آنچه تواناىی دارىد از نىرو آماده سازىد )و همچنىن( اسب های 
ورزىده )برای مىدان نبرد( تا به وسىلٔه آن دشمن خدا و دشمن خوىش را بترسانىد و )همچنىن( 
گروه دىگری غىر از اىنها را که شما نمی شناسىد و خدا می شناسد و هرچه در راه خدا )و تقوىت 

بنىٔه دفاعی اسالم( انفاق کنىد، به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد. )٦٠(

َو إِن طَاِئَفَتاِن ِمَن الُْمؤِمِنىَن اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا بَْىَنُهَما فَإِن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَی 
بَْىَنُهَما  فَأَْصِلُحوا  فَاءْت  فَإِن  اللَِّه  َأْمِر  إِلَی  تَِفيَء  َحتَّی  تَبِْغي  الَِّتي  فََقاِتلُوا  اأْلُْخَری 
ََّما الُْمؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْىَن  ِبالَْعْدِل َو َأقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ىُِحبُّ الُْمْقِسِطىَن )٩( إِن

َأَخَوىْکُْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّکُْم تُْرَحُموَن )١٠( سوره ٤٩: الحجرات ــ جزء ٢٦
برقرار  آنها صلح  پردازند، در مىان  نزاع و جنگ  به  با هم  هرگاه دو گروه از مؤمنان 
سازىد و اگر ىکی از آنها بر دىگری تجاوز کند با طاىفٔه ظالم پىکار کنىد تا به فرمان خدا بازگردد، 
هرگاه بازگشت )و زمىنٔه صلح فراهم شد( در مىان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازىد، 
و عدالت پىشه کنىد که خداوند عدالت پىشگان را دوست دارد. )٩( مؤمنان برادر ىکدىگرند؛ 
بنابراىن مىان دو برادر خود صلح برقرار سازىد، و تقوای الهی پىشه کنىد تا مشمول رحمت 

او شوىد. )١٠(

ُل َعلَْىِهُم الَْماَلِئَکُة َأالَّ تَخافُوا َواَل  َُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتَقاُموا تََتَنزَّ إِنَّ الَِّذىَن َقالُوا َرب
تَْحَزنُوا َو َأبِْشُروا ِبالَْجنَِّة الَِّتي کُنُتْم تُوَعُدوَن )٣٠( سوره ٤١: فصلت ــ جزء ٢٤

کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند ىگانه است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر 
آنها نازل می شوند که نترسىد و غمگىن مباشىد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما 

وعده داده شده است. )٣٠(



آن کشور و ملّتی که بتواند ثابت کند آماده اىستادگی و دفاع جانانه 
برای استقالل و حفظ هوىت، آرمان ها و موجودىت خود است، همواره 

عزىز است.
مقام معظم رهبری حضرت آىت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی
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صفحه عنوان درس

١ درس اول: امنىت پاىدار 

١٠ درس دوم: بسىج، حافظ انقالب اسالمی 

١٨ درس سوم: حماسٔه هشت سال دفاع مقدس 

٢٨ درس چهارم: آشناىی با ىادمان های دفاع مقدس 

٤٢ درس پنجم: جنگ نرم 

5٠ درس ششم: پدافند غىرعامل 

5٩ درس هفتم: اسوه های صبر و مقاومت 

7٢ درس هشتم: اقتدار دفاعی 

٨٠ درس نهم: مهارت های فردی در دفاع و رزم 

٩٤ 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، 
ضمن  لذا  است،  ىافته  تغىىر   )… و  اىنترنتی  جنگ  رسانه ای،  جنگ  روانی،  )جنگ 
هوشىاری و آمادگی در برابر جنگ سخت دشمنان اسالم جهت گىری کلی محتوای اىن 

کتاب نىز بر همىن اساس تعىىن شده است.
برای  دفاعی«  »تفکر  شکل گىری  جهت  در  کتاب  موضوعات  و  عناوىن  ٢ــ 

دانش آموزان عزىز انتخاب شده است.



٣ــ 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.
٦  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.
٨  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  ٩ــ 
استان )اماکن و موزه های دفاع مقدس، پادگان ها و تجهىزات دفاعی، مزار شهدا و …( 

در جهت تحقق اهداف درس استفاده نماىند.
١٠ــ 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.



١٢ــ تحقیق و پژوهش به منظور آشنایی و الگوسازی از شهدا و ایثارگران بومی و 
محلی و ایجاد فضای الزم برای حضور رزمندگان و جانبازان عزیز در برنامه های عملی 

درس از موارد مؤثر در تحقق اهداف می باشد.
تدبیر و تالش جمعی دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز گام های  با  امیدواریم 
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و آگاهی علمی و رشد معنوی جوانان برومند 

میهن اسالمی برداشته شود.              
                                                                     گروه درسی آمادگی دفاعی                       
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 




