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 بارم شرح سواالت ردیف

 
 

 

 سؤاالت 2 اس  1  صفحِ

 

 گسینه صحیح را انتخاب کنیذ. 1

 چزخاًٌذ: درجِ تذى خَد را تِ سوت چپ هی 90فزهاى ر ایي دستَر افزاد تحت د الف(

 ( خثز دار4 ( تِ چپ چپ3 ( ػقة گزد2 ِ راست راستت( 1

 وکاری + آهادگی + آگاّی ;ّب( 

 ( تذارکات4 ( ایوٌی3 ( ایوٌی در تزاتز سلشل2ِ اهذاد( 1

 گَیین. هکاى ............. هی ٍجَد ًذاردّایی کِ در ٌّگام سلشلِ احتوال خطز ٍ آسیة  ِ هکاىتب( 

 ( تحزاًی4 ( تحزاى3 ( ًاهٌاسة2 ٌاسةه( 1

 طَر کاهل آساد ًطذ؟ ر ایي ػولیات هحاصزُ آتاداى در ّن ضکستِ ضذ اها ضْز تِدد( 

 ( ثاهي االئو4ِ ( هزصاد3 ( تیت الوقذس2 یثزخ( 1

 ستاٍردّای داخلی ّطت سال دفاع هقذس کذاهٌذ؟دّـ( 

 ( پیطزفت در صٌایغ دفاػی کطَر2 ػتواد تِ ًفس ٍ خَدتاٍریا( 1

 2ٍ  1( هَارد 4 ( گستزش رٍاتط خارجی ٍ صادرات3
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 جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنیذ. 2

 ؽ  ظ  .کٌذ را در اًجام کارّا هٌظن هیظام جوغ حزکاتی است ًاهٌظن، کِ افزاد ًالف( 

  ؽ  ظ  ست.ذف اس تْاجن ًظاهی، تصزف خاک ٍ سزسهیي اّب( 

  ؽ  ظ  ْیذ هزین فزّاًیاى پس اس ضکٌجِ در سًذاى رصین ضاُ تِ لثٌاى رفت ٍ تِ چزیکی سدُ تثذیل ضذ.ضج( 

 

5/0 

5/0 

25/0 

 در جاهای خالی کلمات مناسة تنویسیذ. 3

 ت.م گزفُ ٍ تزقزاری ػذالت ................ ًایام ٍ ارادُ هلت ایزاى تزای سزًگًَی رصین ضاقالف( 

 اهي سدى تِ اختالفات ضیؼِ ٍ سٌی ٍ ایجاد تذ تیٌی، ................ ًام دارد.دب( 

 اًتطار هطالة ٍ اخثاری کِ درستی ٍ ًادرستی آى هؼلَم ًیست ..................... ًام دارد.ج( 
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 موارد مرتثط از سمت راست را ته سمت چپ متصل کنیذ. 4

   صة هاکت ٍسایل جٌگی در جاّای هختلفًالف( 

  ن رًگ ٍ ّن ضکل کزدى تأسیسات تا هحیطّب( 

  ج( پٌْاى کزدى َّاپیوا در تًَل

 ستتارا 

 زیةف 

 اختفا 

 استحکام ساسی 
 

5/1 

  ته سؤاالت زیر پاسخ کامل دهیذ. 

 سخت یؼٌی چِ؟ْذیذ ت 5

 

1 



 

 
  نهم پایِ آمادگی دفاعیاداهِ سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ درس 

 

 بارم شرح سواالت ردیف

 

 سؤاالت 2 اس  2  صفحِ

 ًزم را تؼزیف کٌیذ.ٌگ ج 6

 

1 

 هَرد گ رٍاًی را فقط ًام تثزیذ. چْارای جٌّ ٍشر 7

 

1 

 ػَاهل هؤثز در کاّص خطزّای سلشلِ دٍ هَرد را ًام تثزیذ.اس  8
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 هَرد را ًام تثزیذ. 2آهَسی  ٍظایف تسیج داًصس ا 9
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 هَرد را ًام تثزیذ. 3افزاد تأثیز گذار در صذر اسالم اس  10

 

 

75/0 

 

 


