
 

 نهم دفاعینمونه سوال هاي متن 

 درس اول : امنیت

 
  

 ١٣٩٩مهر ماه 
 تهیه و تنظیم : جواد بذرپور 

شهرستان ساوجبالغ درس آمادگی دفاعی دبیر   



 

 

 
 جاهاي خالی را با استفاده از کلمه هاي مناسب کامل کنید.

 

 است..................... و ................... می فرمایند : «دو نعمت که قدرشان شناخته نمی شود،  (ص) پیامبر اکرم. ۱

 انسان است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.................... . امنیت یکی از نیازهای ۲

 است.... ................................... امروزه مهمترین وظیفه هر حکومتی ۳

 است........................... . نمونۀ بارز تهدید کشور عزیزمان ایران، نظام سلطه گر ۴

 برای یک کشور....................... و ....................... . امنیت نظامی یعنی داشتن قدرت ۵

 

 
 مشخص کنید.              و عبارت هاي نادرست را با عالمت               عبارت هاي درست را با عالمت

 

 . ریشه و سرچشمۀ امنیت، تقویت نیروی نظامی است.۶

 . از دیدگاه اسالم و قرآن، امنیت یکی از نعمت های بزرگی است که خداوند به انسان عطا کرده است.۷

 انسان بیشتر و بارزتر بود.. در گذشته های دور نقش «خطرات طبیعی» علیه ۸

 . امنیت نظامی یعنی بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم خود بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند.۹

 . معروف ترین تهدیدهای نرم در فضای مجازی، ماهواره و تبلیغات دشمن است.۱۰

 

 

 به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

 

کیست؟ «اگـر امنیـت بـود، پیشـرفت بـه وجـود مـی آیـد، علـم رشـد مـی کنـد، اقتصـاد شـکوفایی . این جمله از ۱۱

 پیدا می کند، سازندگی امکان پیدا می کند.»
 

 . وضعیتی که در آن ارزش های حیاتی فرد یا جامعه در یک کشور به خطر می افتد؛ چه نام دارد؟۱۲
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 آمادگی دفاعی نهم                   امنیت                                                 سوال هاي متن درس اول : 



 
 

 
 

 مشخص کنید.              گزینه صحیح را با عالمت             
 

 معرض خطر قرار دهند؟چه عاملی باعث شده امروزه عوامل بیشتری امنیت بشر را در . ۱۳
 ) قحطی و خشکسالیب  الف) تهدیدهای نظام سلطه گر آمریکا

 د) فناوری و ابزارهای صنعتی ) جنگج

 

 نیست؟. کدام یک از گزینه های زیر از موارد ناامنی زیستی ۱۴
 ب) وقوع سیالب های بزرگ الف) کاشت درختان در جنگل

 آتش سوزی جنگل هاد)  ج) گرم شدن هوای کرۀ زمین

 

 . جمله زیر کدام یک از سطوح امنیت است؟۱۵

 «در یک مجتمع مسکونی، یکی از ساکنان شکایت می کند که از دست همسایه اش امنیت و آسایش ندارد.»
 ب) امنیت خانوادگی الف) امنیت جسمی و فردی

  د) امنیت شهری ج) امنیت محلی
 

 

 

 

 به سوال هاي زیر پاسخ کامل دهید.
 

 . معنای امنیت در زبان فارسی را بیان کنید.۱۶

 . ساده ترین معنای امنیت چیست؟۱۷

 . ریشه های ناامنی در جامعه را نام برده و هر یک را با ذکر مثال توضیح دهید.۱۸

 ببرید.. ابعاد امنیت را نام ۱۹

 . منظور از امنیت نظامی چیست؟۲۰

 . مهم ترین عالئم امنیت اقتصادی را نام ببرید.۲۱

 . اهمیت وجود امنیت سیاسی در حکومت ها چیست؟۲۲

 . وظایف حکومت ها در حفظ امنیت سیاسی چیست؟۲۳

 . چه زمانی یک ملت دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی خواهد بود؟۲۴
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 آمادگی دفاعی نهم                   امنیت                                                 سوال هاي متن درس اول : 



 

 

 
 . نتیجه از دست دادن ریشه های فرهنگی و اعتقادی در یک جامعه چیست؟۲۵

 . منظور از امنیت زیست محیطی چیست؟۲۶

 ال برای هر یک نام ببرید.. سطوح امنیت را با ذکر مث۲۷

 معنوی لغوی تهدید چیست؟. ۲۸

 . ارزش های حیاتی فرد و جامعه که ممکن است، مورد تهدید قرار گیرد را نام ببرید.۲۹

 . انواع تهدید را فقط نام ببرید.۳۰

 . چند نمونه از تهدیدهای طبیعی را نام ببرید.۳۱

 ببرید.ام . انواع تهدیدهایی که منشأ انسانی دارند را ن۳۲

 . تفاوت تهدید سخت و تهدید نرم را با ذکر مثال بنویسید.۳۳

 . در حالت کلی هدف از تهدید چیست؟۳۴
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 آمادگی دفاعی نهم                   امنیت                                                 سوال هاي متن درس اول : 



 
 

 
 

 پاسخ سوال هاي جاي خالی
 امنیت -سالمتی . ۱

 طریف. ۲

 تأمین امنیت شهروندان. ۳

 آمریکا. ۴

 تهاجمی -دفاعی . ۵

 

 صحیح و غلطپاسخ سوال هاي 
 ریشه و سرچشمه امنیت ایمان به خداست. –غلط  .۶

 صحیح. ۷

 صحیح. ۸

 معنای امنیت سیاسی است.این غلط، . ۹

 صحیح. ۱۰

 

 پاسخ کوتاهپاسخ سوال هاي 
 مقام معظم رهبری. ۱۱

 تهدید. ۱۲

 

 چهار گزینه ايپاسخ سوال هاي 
 د. گزینه ۱۳

 الف . گزینه ۱۴

 ب . گزینه ۱۵

 

 تشریحیسخ سوال هاي پا
پنــاه بــودن، نداشــتن دلهــره، . امنیــت در زبــان فارســی بــه معنــای در امــان بــودن از آســیب هــا، امــن بــودن، در ۱۶

 نگرانی و ترس و ... آمده است.
 

در ســاده تــرین تعریــف، امنیــت یعنــی دور بــودن از خطراتــی کــه علیــه منــافع مــادی (جــان، مــالف ســرزمین و . ۱۷

 ...) و ارزش های معنوی (دین، فرهنگ، اعتقادات و ...) ما وجود دارد.
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 آمادگی دفاعی نهم                   امنیت                                                 سوال هاي متن درس اول : 



 
 

 
 

در هر جامعـه ریشـه هـای نـاامنی مـی توانـد داخلـی (هـرج و مـرج، شـورش، جـدایی طلبـی و ...) یـا خـارجی . ۱۸

 (تحریم های اقتصادی، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و ...) باشد.

 امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و فرهنگی، امنیت زیست محیطی و .... ۱۹
 

 . امنیت نظامی به معنای توان پاسداری و دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است.۲۰
 

ــات داشــتن. ۲۱ ــادی، ثب ــد اقتص ــوه، تولی ــاد، صــادرات انب ــافی زی ــودن ک ــابع ب ــالی، من ــأمین م ــاه ت ــادی رف  و اقتص

 .است اقتصادی امنیت عالئم از مردم معیشت
 

 افـراد و بـود خواهنـد برخـوردار الزم ثبـات از سیاسـی هـای نهـاد و دولـت حکومـت، سیاسـی امنیـت وجـود با. ۲۲

 .کنند می مشارکت خود سیاسی سرنوشت در آرامش، کمال  در جامعه های گروه
 

ــراهم. ۲۳ ــردن ف ــور ک ــراد حض ــت در اف ــای فعالی ــی، ه ــوگیری سیاس ــرج از جل ــرج و ه ــی م ــت و سیاس  از ممانع

 .است سیاسی امنیت حفظ برای حکومت وظایف  از کشور امور در بیگانگان دخالت
 

 نـوع رسـوم، و آداب مـذهب، زبـان، ماننـد سـنتی و اجتمـاعی هـای الگـو حفـظ توانـایی ملـت یـک کـه وقتـی. ۲۴

 .است فرهنگی و اجتماعی امنیت دارای باشد، داشته باور را خود و… پوشش

 

 مــی فــراهم را خــود فرهنگــی و اجتمــاعی نــابودی زمینــهٔ  و شــود، مــی دور خــود اســاس و اصــل از تــدریج . بــه۲۵

 .کنند
 

 .ماست اطراف گیاهی و جانوری طبیعت و زیست محیط پایداری معنای به محیطی زیست امنیت. ۲۶
 

 امنیت جسمی و فردی : مریض شدن یکی از همکالسی ها. ۲۷

 امنیت خانوادگی : شکایت یکی از ساکنان از رفتار یکی از همسایه ها

 محلی : نگرانی مردم از هجوم سارقان به روستاامنیت 

 امنیت شهری : سلب امینت خاطر ساکنان یک شهر از آلودگی هوا و آلودگی صوتی
 

 روی از دیگــران تنبیــه یــا نــابودی رســاندن، آســیب قصــد ابــراز و بیــان: از اســت عبــارت تهدیــد لغــوی معنــی. ۲۸

 .وحشت و رعب ایجاد و انتقام
 

 کشــور، امنیــت و مرزهــا از پاســداری مقــررات، و قــوانین صــحیح، رفتارهــای دینــی، باورهــای اعتقــادی، مســائل. ۲۹

 مردم راحتی و آسایش و اشتغال 
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 آمادگی دفاعی نهم                                             امنیت                       سوال هاي متن درس اول : 



 
 

 
 

 .برخی از تهدیدها طبیعی هستند و برخی منشأ انسانی دارند. ۳۰
 

 . زلزله، سیل، طوفان و ...۳۱
 

 .تهدیدهایی که منشأ انسانی دارند خود دو نوع اند؛ تهدید سخت و تهدید نرم. ۳۲
 

ارزش هــا، .در تهدیــد ســخت کشــوری، کشــور دیگــر را تهدیــد بــه حملــه نظــامی مــی کنــد امــا در تهدیــد نــرم، ۳۳

 باورها و اعتقادات یک جامعه مورد هدف قرار می گیرد.
 

.  در حالت کلی «تهدید» بـرای تـأثیر گذاشـتن بـر باورهـا، افکـار و رفتـار دیگـران بـه منظـور تسـلیم کـردن آنهـا ۳۴

 در برابر خواست تهدیدکنندگان است.
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 آمادگی دفاعی نهم                   امنیت                                                 سوال هاي متن درس اول : 


