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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اعتقادات و تغییر ارزشها 1

اگرکشوری کشوردیگر را تهدیدبه حمله نظامی کندتهدید سخت است.امااگرارزشها وباورهاواعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند،تهدید  2
 از نوع نرم است.

درساده ترین تعریف ،دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات و اعتقادات و سرزمین و...خود  3
 در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ،انجام می دهد.

مشارکت دانش آموزان در برنامه 3.تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی.2.تقویت اعتقادات دینیوآگاهی سیاسی دانش آموزان1 4
 هنگی وسیاسی وسازندگی و...رهای ف

.مقاومت به منظورحفظ 3امت در برابر ظالمین برای اطاعت از فرمان خداوند.استق2.دفاع برای حفظ استقال وتمامیت ارضی کشور1 5
 .ایستادگی برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت4دین و قرآن وانقاب اسامی

.ترویج فرهنگ 5.کسب تجارب نظامی4.پیشرفت در صنایع دفاعی کشور3.تولدتفکربسیجی2.اعتمادبه نفس وخودباوری1 6
 .نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن6ایثاروشهادت

 سخت ،جنگ ، مسلحانه ای  7

تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر را جنگ می گویند.یا نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع  8
 مستقل اتفاق می افتد.
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