
 01و9درسهای 

.  یک رزمنده هرچقدر در.................مهارت داشته باشد به همان اندازه از خطر و آسیب دشمن در امان 1

 خواهد بود.

 . عوارض زمین به چند دسته تقسیم می شود؟ هریک را توضیح دهید.2

 سرزمینهای اطراف خود باشد و ارتفاع تپه ها بین ..........و ............... است..ارتفاع کوهها باید...............بلندتر از 3

 611، 151-611د(              611، 51-611ج(            351، 911-911ب(           711، 711-351الف(

 . کدامیک از موارد زیر جز نوارد طبیعی زمین است؟4

 د(تپه، خاکریز، جلگه، اقیانوس  د، پل،جنگل  ج(کوه،رود،هور،گودالب(خاکریز، رو  الف(دشت،کوه،واحه،هور 

 .خاکریز را تعریف کنید؟5

 . علت ایجاد هورها چیست؟6

 . جهت یابی در روز به چه روشهایی و در شب به چه روشهایی انجام می گیرد؟7

 . در ایران خورشید در هنگام ظهر در کجا قرار دارد؟8

 ره قطبی با دقت بسیار زیادی جهت شمال را نشان می دهد.. در................ ستا9

 . در چه مواقعی از سال جهت یابی به وسیله خورشید دقیق است؟11

 . شاخص چیست؟11

 . دب اکبر و ذات الکرسی به چه شکلی هستند و از چند ستاره تشکیل شده اند؟12

سانتیمتر باشد فاصله حقیقی  12........... برابر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس..... bو a. اگر فاصله دو شهر 13

 دو نقطه روی زمین را بدست آورید.

 مورد(3. اصول ایمنی هنگام استفاده از سالح را نام ببرید)14

 متر است. 511. اندازه گیری مسافت به وسیله ................ برای تخمین مسافت تا 15

 . اصول تیراندازی صحیح را نام ببرید.16



 . دالیل اهمیت تخمین مسافت چیست؟17

 . قلق گیری چیست؟18

 در دقیقه و در حالت تک تیر............. گلوله شلیک می کند.. کالشینکف در حالت رگبار................گلوله 19

 . سه عامل مهم در ایجاد حوادث غیرطبیعی را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.21

 عواملی نیاز است؟ برای جلوگیری از گسترش آتش چه باید کرد؟ . برای آتش سوزی چه21

 . منظور از کمکهای اولیه چیست؟22

 . عالیم حیاتی شامل چه چیزهایی است؟23

 مورد(3. نکات مهمی که در پانسمان و باندپیچی باید رعایت کنیم چیست؟)24

 قرار دارد. . در سوختگی باید محل را به مدت.............داخل.............25

 ثانیه، آب گرم 21تا  11ثانیه، آب سرد    ب( 21تا 11الف(

 دقیقه، آب سرد 21تا  11دقیقه، آب سرد     د( 15تا  11ج(

 . حمل مصدوم به چه معناست؟26

 . حمل مصدوم به پشت در چه مواردی مورد استفاده است؟27

  . اجزای یک خاموش کننده دستی را نام ببرید.28


