
  پایه نهم جزوه سؤاالت متن کتاب آمادگی دفاعی 

  نسخه آزمایشی جهت تأیید دبیران محترم

 همکاران گرامی سالم

خالصه مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم به همراه جواب کامالً  آمادگی دفاعی نهم و کتاب اینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب
  :دالیل این کار عبارت بود از . شده نموده ایم 

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی )درصد دانش آموزان قبول شدند  100(   باال بردن آمار قبولی - 1

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  - 2

  نکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیماز ای - 3

4 - ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .بسیار ارزان می شود 

  .با استقبال بسیار خوبی مواجه شدمختلف در مدارس ها سال گذشته این جزوه 

   .در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم 

سواالت میان ترم و پایان ترم نوبت اول و دوم را  نیز با سربرگ مدرسه شما  ودر ضمن در قسمت نام طراح جزوه نیز نام خود شما بر روي جلد جزوه چاپ می شود 
  .براي شما ارسال می نماییم 

لذا در طراحی این جزوه نهایت حساسیت را به کار بسته ایم تا همه مواردي . به احتمال زیاد امتحان نوبت دوم پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود : نکته 
  . کن است به صورت سوال امتحانی باشد ، ذکر شده باشد که مم

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

  تومان 2000 = سوال و جواب خالصه شده  )هنوز تعداد صفحات مشخص نیست (  نهم آمادگی دفاعیه جزو 

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هفتم  

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هشتم  

   .لذا قیمت این جزوه هنوز مشخص نیست . جزوه مطالعات اجتماعی نهم فعال کامل نشده و در دست طراحی می باشد 

  لطفاً براي سفارش جزوه با شماره هاي زیر تماس بگیرید

09193601470      قاسمی     021 -   65442272  



پایه نهمآمادگی دفاعی   

  

براي در امان ماندن از  ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا - 1

  اخطرات طبیعی و سرما و گرم

خود  شهر اطراف آنان چرا کردند ؟ می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا - 2
  براي دفاع از خود در مقابل دشمنان کشیدند؟ می) بارو و رجب(دیوار 

از نرده  - 1 .دهید ارائه را خود پیشنهادي راهکارهاي.شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر - 3

  ...از سالم بودن لوله هاي گاز مطمئن شویم و  - 3دي مقاوم استفاده نماییم از در ورو - 2ها براي محافظت استفاده نماییم 

 - 2. در ورودي مدرسه باید همیشه نگهبان داشته باشد  ؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي - 4

  ...مواد شیمیایی و اشتعال زا را داخل قفسه هاي قفل دار نگه داري کنیم و  -3. روي شیشه هاي بزرگ برچسب بزنیم 

 را اتفاقاتی چه !باشند  نداشته حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر) الف - 5
باعث هرج و مرج و  -شود و باعث ایجاد ترافیک می شود مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمی کنید؟ می بینی پیش

  .ر بین مردم می شود اختالف د

 پیش را اتفاقاتی چه! نکنند  مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي راگ) ب

  .ما از بین می رود دشمنان به فکر تجاوز به کشور ما می افتند و امنیت کشور  ؟ کنید می بینی

... ) و  زمینسر مال، ان،ج(مادي  منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ساده ترین تعریف امنیت چیست ؟  - 6

  .دارد وجود ام...) و  اعتقادات فرهنگ، ین،د(معنوي  هاي ارزشو 

امنیت موجب برقراري آرامش مردم و  داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر  - 7

  .د و همچنین باعث افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان نیز می شو.پیشرفت اقتصادي کشور می شود 

)تهدید ،امنیت (  1درس   



  .ببرد  بین از را کشور و ما امنیت که عواملی و خطرات یعنی تهدید چیست ؟ » تهدید«ساده ترین تعریف  - 8

 -حمله حیوانات وحشی  -خشک سالی  - قحطی ؟ است کرده می تهدید را خطراتی جامعه چه دور هاي گذشته در  -9
  ...حمله قبایل وحشی و  -سرما و گرماي بیش از حد 

ممکن  دهد؟ رخ است ممکن اتفاقاتی چه نکنند، نگهبانی آبی مرزهاي از دریایی مرزبانی سیار هاي گروه اگر -10

  .است دشمن از راه دریا به خاك ما تجاوز کند یا دزدان دریایی امنیت کشتی هاي تجاري ما را به خطر بیاندازند 

تسهیل عبور و مرور مجاز و مانع ( کنترل عبور و مرور از مرز  -1 .برشمرید را کشور امنیت تأمین در مرزبانان نقش -11

جمع  -4شور در مقابل تجاوز خارجی زهاي کحراست از مر -3جلوگیري از انتقال کاالهاي غیر مجاز  - 2) رفت و آمد غیر مجاز 
  نوضع زندگی شا بهبودمک به مرزنشینان براي ک - 5 رآوري اطالعات از وضع نیروهاي خارجی و ارائه آن به مرکز کشو

اعتیاد و  -تهاجم نظامی -تهاجم فرهنگی -تحریم اقتصادي؟ کند می تهدید را ما و کشور جامعه خطراتی هچ امروزه -١٢
...  

 برخی و... توفان و  سیل، زلزله، مانند هستند، طبیعی تهدیدات از برخی از چند جنبه قابل مطالعه است ؟» تهدید« -١٣
  نرم دیدته و سخت تهدید: است  نوع دو خود که دارند انسانی منشأ

   تهدید نرم - 2تهدید سخت  -1تهدید هاي انسانی چند نوع هستند ؟  -14

  .اگر کشوري ، کشور دیگر را تهدید به حمله ي نظامی کند ، تهدید از نوع سخت است تهدید سخت چیست ؟  -15

  .از نوع نرم است عتقادات یک جامعه هدف قرار بگیرند ، تهدید اگر ارزش ها ، باور ها و اتهدید نرم چیست ؟  -16

 دست خود هاي ارزش از ملت یک که گیرند می صورت هدف این با نرم تهدیدات چیست ؟ نرم هدف تهدید  -17

  .کند  پیدا تمایل دیگران هاي ارزش به و بردارد

  .است امنیت بردن بین از تهدید هدف زیراچرا تهدید در مقابل امنیت قرار دارد ؟  -18

 صلح هاي فعالیت از جلوگیري براي که آمریکا گر سلطه نظام .کشورهاي استعمارگر را نام ببرید نمونه اي از تهدید  -19

  .کند می هدیدت... و  اقتصادي تحریم نظامی، ٔحمله به را ما کشور اي، هسته آمیز



 

 

 

 

 

  .است انسان ضروري و فطري نیازهاي ترین مهم از امنیت:  نکته 

 امنیت به ها انسان مشترك نیاز ،شده شهرها و ها گاه پیدایش سکونت باعث که هم دالیلی ترین مهم از یکی:  نکته 

 .است بوده

  .دارد قرار امنیت مقابل در تهدید: نکته 

  .باشند داشته گوناگونی توانند ابعاد می بلکه نیستند جنس یک و نوع یک از تهدیدها ٔهمه: نکته 

 قاسمی 09193601470 کل کتاب تلفن سفارش جزوه

 


