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در جاهای خالی کلمات مناسة تنویسیذ.
ٍ .................. -1ضؼیتی اعت کِ در آى یک کؾَر بتَاًذ هٌافغ ٍارسؽْای حیاتی خَد ،هاًٌذ  ........... ٍ .............رادر بزابز تْذیذات داخلی حفظ
کٌذ.
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الف -2در خٌگ ًزم کؾَر ٍخاهؼِ ای کِ هَرد تْاخن قزار هی گیزد ً ...............ام دارد
ّ-3زدفاػی کِ بذٍى بْزُ گیزی اس عالح ٍتدْیشات ًظاهی صَرت پذیزد ً ...................اهیذُ هی ؽَد
گسینه مناسة را انتخاب کنیذ:
-5پادگاًی اعت در  4کیلَهتزی ؽوال غزبی ؽْز اًذیوؾک :
الف) ؽلوچِ

ج) دٍکَِّ

ب) پادگاى گیالى غزب

د) تٌگِ هزصاد

-6تْذیذ بوباراى هزاکش ّغتِ ای ایزاى تَعط رصین اؽغالگز قذط چِ ًَع تْذیذی اعت
الف) داخلی

ج) هؼوَلی

ب) خذی

د) خارخی

-7کذاهوٌطقِ خشٍ هٌاطق ػولیات غزب در ّؾت دفاع هقذط ًوی باؽذ.
الف) باًذ

ج) طالئیِ

ب) هْزاى

د) گیالى غزب
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-8خولِ ی(خٌگ ،خٌگ اعت ٍػشت ٍؽزف ها در گزٍ ّویي هبارسُ اعت) اس کیغت
الف) اهام خویٌی رُ
ب

ج) ؽْیذ صیاد ؽیزاسی

ب) هقام هؼظن رّبزی

د) ؽْیذ چوزاى

-9خزهؾْز در کذام ػولیات آساد ؽذ.
الف) فتح الوبیي

ب) کزبالی 5

ج )هزصاد

ته سواالت زیر پاسخ دهیذ:
-10اّذاف اصلی اهٌیت هلی کذاهٌذ؟(3هَرد)
-11چِ ػَاهلی باػث تفاٍت بغیح هزدهی کؾَر ها با عایز ًقاطدْاى ؽذُ اعت؟
-12هتداٍساى بؼثی در حولِ بِ ایزاى چِ اصَل ٍقَاًیٌی را سیز پا گذاؽت؟(4هَرد)

د) بیت الوقذط

0/75
0/75
1
1

 -13دالیل اداهِ خٌگ پظ اس فتح خزهؾْز را بٌَیغیذ؟(2هَرد)
1

-14دالیل پذیزػ قطؼٌاهِ آتؼ بظ تَعط ایزاى را بٌَیغیذ؟(2هَرد)
-15دٍهَرد اس دعتاٍرد ّای بیي الوللی  8عال دفاع هقذط را بٌَیغیذ؟
 -16خْاد اکبز را تَضیح دّیذ؟
ج

 -17دعتاٍردّای اردٍی راّیاى ًَر را بٌَیغیذ؟(4هَرد)
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-18خٌگ ًزم چیغت؟
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-19چْار هَرد اس ٍیضگی ّای خٌگ ًزم را بٌَیغیذٍ یکی را بِ دلخَاُ تَضیح دّیذ؟
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