
 آمادگی دفاعی پایه نهم ۹جواب همه فعالیت های درس 

 شناسی افزار جنگ و جمع نظام :  ۹نام درس 

 .کارهاست موقع به دادن انجام و داشتن برپا آراستن معنای به لغت در نظم: نهم دفاعی ۹ درس مقدمه 

 هر پیشرفت در مهم عوامل از یکی نظم و اجتماعی است که رعایت آن برای تمام انسان ها الزم و مفید است نظم یکی از امور فردی
 .اند بوده خود زندگی طول در منظمی افراد موفق های انسان عموم هم فردی امور در و است اجتماع

  

 دفاعی نهم: ۹درس  ۱جواب فعالیت شماره 

 :برشمرید شما به عنوان یک دانش آموز موفق مواردی از رعایت نظم در کالس، مدرسه، خانه و جامعه را

 انجام به موثع تکالیف و حظور به موقع در کالسدر کالس: 

 کوتاه کردن موها و حظور به موقع در مدرسهدر مدرسه: 

 همکاری با خانواده -نگه داشتم اتاق تمیز مانند خود وظایف انجام –شب ها به موقع خوابیدن  در خانه: 

  رعایت قوانین و رعایت نظم در جامعهدر جامعه: 

 

  :نهم پایه دفاعی آمادگی ۲ جواب فعالیت 

درباره ی موشک های ساخت متخصصان ایرانی جست وجو کنید و جدول زیر را کامل کنید و در صورت امکان تصاویر مربوطه را در 
 کالس خود نمایش دهید.

 یلسج

 کیلوگرم ۲۳۵۴۰

 کیلو متر ۱۹۰۰

———————- 

 قیام

 کیلو گرم ۶۲۸۰

 کیلومتر۸۰۰

———————- 



 خلیج فارس

 کیلوگرم ۳۷۳۰

 کیلومتر ۳۰۰

——————— 

 ۱۱۰فاتح 

 کیلو گرم ۳۶۷۰

 کیلومتر ۲۵۰

 

 :نهم پایه دفاعی ۹ درس ۳ جواب فعالیت 

رید یا از سایر خطرات مین ها آگاهی دارید تجربیات و یافته های خود اگر از نزدیک مین دیده اید یا از مناطق آلوده به مین اطالعاتی دا
 را با همکالسی هایتان در میان بگذارید یا در قالب یک گزارش به کالس ارائه دهید

 های گوناگون قرار دارد و برایای فلزی چوبی یا پالستیکی در اندازهمین مقداری ماده منفجره یا ماده دیگری است که در محفظه
 رود.کار میزدن به آنان و زخمی کردن افراد بهها یا هواپیماها و آسیبها یا قایقنابودی خودروها یا کشتی

گیرد و طوری طراحی شده که ای است که روی سطح زمین یا زیر خاک قرار میبر اساس تعریف مندرج در پیمان اتاوا مین هر وسیله
 د منفجر شوددر اثر حضور، نزدیکی و یا با تماس یک فر

میلیون  ۲۳۰مانده جنگ جهانی دوم است و میلیون آن باقی ۴میلیون مین در جهان کار گذاشته شده که  ۱۴۰تا  ۱۲۰در حال حاضر 
های کارگذاشته مینها است و گردآوری سازی مینبرابر بیش از سرعت خنثی ۴گذاری ها وجود دارد. سرعت مینمین نیز در زرادخانه

 دارد نیاز زمان سال هزار و هزینه دالر میلیارد ۳۰۰شده کنونی به 

ها تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان قائل نیستند و پس از برانگیز است. میناستفاده از مین به عنوان یک تاکتیک نظامی بسیار بحث
کنند. در بسیاری از موارد هم تا مدتها گذرناپذیر و غیرقابل استفاده میها را مانده و زمینپایان درگیری هم همچنان خطرناک باقی

کند. این خطرات باعث شده تا مناطق دارای روبی را دشوار و آهسته میگذاری مشخص نیست و این کار مینمکان دقیق مین
 .برو باشندشده با مشکالت بزرگی در زمینه سکونت مجدد، کشاورزی و گردشگری روگذاریهای مینزمین
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