
 

 

 نظام جمع  و  جنگ افزار شناسی  ؛نهم  ردس  سواالت

 الثرز(95)خ  چیسر؟ )زر لغر( ًظن -1

 اسر. کارّا هَلغ تِ زازى اًجام ٍ زاضسي ترخا آراسسي، هؼٌی تِ لغر زر ًظن

  )ظ  ؛  ؽ(        (فارس96 خ) .اسر ًظن اجسواع، ّر خیطرفر زر هْن ػَاهل از یکی -2

 غحیح

  خاسد کَزاُ زّیس: -3

 )              (        یسز(96)خ  اسر. کارّا هَلغ تِ زازى اًجام ٍ زاضسي ترخا آراسسي، هؼٌی تِ

 ًظن

 زارز؟ ها کارّاي زر زأثیري چِ ًظن -4

 طَل زر هٌظوی افراز هَفك، ّاياًساى ػوَم ّن فرزي اهَر زر ٍ اسر، اجسواع ّر خیطرفر زر هْن ػَاهل از یکی ًظن

 اًس.تَزُ ذَز زًسگی

 ترضوریس. را جاهؼِ ٍ ذاًِ هسرسِ، کالس، زر ًظن رػایر از هَارزي هَفك، آهَززاًص یک ػٌَاى تِ ضوا -5

 هسرسِ لَاًیي ٍ ًظن رػایر: هسرسِ زر                        زکالیف اًجام ٍ کالس زر هَلغ تِ حضَر: کالس زر

 جاهؼِ ًظافر رػایر ٍ لَاًیي رػایر: جاهؼِ زر              ذاًَازُ زر ّوکاري ٍ ذَز ازاق زاضسي ًگِ هٌظن: ذاًِ زر

 ؟ضٌاسینهی افراز زریيهٌظن ػٌَاى تِ را ًظاهی ًیرٍّاي ها ،ّن اجسواػی اهَر زر چرا -6

 اسر. ًظن رػایر ّاآى هطرع ّايٍیژگی از یکی زیرا

 اغفْاى(95)خ ٍ ّر حرکر ًظام جوغ ضاهل چٌس ترص اسر؟  زًجاى(95)ش  ؟ چیسر جوغ ًظام -7

ّر حرکر  کٌس.هی ّواٌّگ یکسیگر تا جوؼی کارّاي اًجام زر را افراز ضَزهی اًجام هٌظن غَرذ تِ کِ اسر حرکازی

 از زٍ ترص ذثر ٍ اجرا زطکیل ضسُ اسر.

 



 

 

 سیسساى(96)خ  حرکاذ هٌظن ٍ تا هفَْم هطرع زطکیل ضسُ اسر. زسسِ .............. از یک -8

 جوغ ًظام

 فارس(96)خ اسر.  ضسُ زطکیل..............  ٍ..............  جسء زٍ از جوغ ًظام حرکر ّر -9

 اجرا –ذثر 

جَاب:      کرهاى(96)خ  کٌیس؟ زؼریف ٍ تثریس ًام اسر؟ ضسُ زطکیل جسء چٌس از )حرکر( فرهاى ّر جوغ ًظام زر -11

 اجرا ؛ زؼریف خائیي. – ذثر

 فارس(96)خ  ًظام جوغ ٍ اطاػر از .............. یکی از اهَري اسر کِ ّر فرز .............. تایس آى را آهَزش تثیٌس. -11

 ًظاهی -فرهاًسّی 

 چیسر؟ ذثر -12

 هطرع. ػول یک اًجام تراي فرز زر آهازگی ایجاز ٍ فرهاى ًَع از اطالع یؼٌی ذثر

 )ظ  ؛  ؽ(        سیسساى(96)خ . زّسهی زسسَر فرهاًسُ کِ ػولی اًجام ٍ فرهاى از اطاػرذثر تِ هؼٌاي  -13

 غلط

 چیسر؟ اجرا -14

 ًظام جلَ از: هثال ػٌَاى تِ. زّسهی زسسَر فرهاًسُ کِ ػولی اًجام ٍ فرهاى از اطاػر

 اجرا;  ًظام   ٍ   ذثر;  جلَ از

 چِ؟ یؼٌی ًظام جلَ از -15

 . ّسسٌس غف زر آهَزاىزاًص کِ زهاًی هاًٌس ضَز؛هی غازر افراز گرفسي لرار ّن سر خطر تراي کِ اسر فرهاًی

 ضَز؟هی اجرا چگًَِفرهاى از جلَ ًظام  -16

 سرّن خطر سرػر، تِ تایس فرهاى زحر افراز ،حالر ایي زر؛ از جلَ گَیسهی تلٌس غساي تا فرهاًسُ ًظام، جلَ از فرهاى زر

 تا تایس حرکر ٍ غحثر تسٍى فرهاى، زحر افرازکِ زر ایي حالر ّن،  ؛ًظام، کٌسهی اػالم فرهاًسُ سدس. گیرًس لرار

 تایسسٌس. ّن سر خطر ضَز،هی هطرع زسر تا کِ هؼیي فاغلِ



 

 

 چیسر؟ چح چح تِ حرکر -17

 خاي يخٌجِ ٍ چح خاي يخاضٌِ رٍي تایس افراز .چرذاًٌسهی چح سور تِ را ذَز تسى زرجِ 91 افراز حرکر ایي زر

 .کٌٌس حرکر ذَز راسر

 چیسر؟ راسر راسر تِ حرکر -18

 خاي يخٌجِ ٍ راسر خاي يخاضٌِ رٍي تایس افراز. چرذاًٌسهی راسر سور تِ را ذَز تسى زرجِ 91 افراز حرکر ایي زر

 .کٌٌس حرکر ذَز چح

 چیسر؟ گرز ػمة -19

 (ترگرزًس کالً یؼٌی) تچرذاًٌس؛ زرجِ 181 را ذَز تسى چح، سور از تایس افراز

 )ظ  ؛  ؽ(    فارس(96)خ چرذاًٌس. هی زرجِ 181 را ذَز تسى راسر سور فرهاى زحر افراز گرزػمة حرکر زر -21

 غلط

 زارز؟ ًام چِ ضَز اًجام چح سور از  181°  چرذص تا کِ فرهاًی -21

 گرزػمة

 زْراى(96)خ  .چرذاًٌسهی زرجِ 181 را ذَز تسى چح، سور فرهاى زحر افراز ..............، حرکر زر -22

 گرزػمة

 اسر؟( چگًَِ  ذثرزار غحیح )حالر  چیسر؟ ذثرزار حرکر -23

 .گیرزهی لرار خاّا اهسساز زر ّازسر ٍ جفر خاّا حالر ایي زر. تایسسٌس ذَز جاي زر غحیح غَرذ تِ تایس افراز حالر ایي زر

  (زْراى95 خ) هَارز زیر، چِ زسسَري را غازر ًوَزُ اسر؟فرهاًسُ زر ّر یک از  -24

 .چرذاًٌسهی زرجِ 181 را ذَز تسى چح، سور از افراز

 .چرذاًٌسهی راسر سور تِ را ذَز تسى زرجِ 91 افراز

 ایسسٌس.هی ّن سر خطر ضَز،هی هطرع زسر تا کِ هؼیي فاغلِ تا حرکر ٍ غحثر تسٍى افراز،

 از جلَ ًظام  -راسر  تِ راسر   -گرز  ػمة



 

 

 تیاٍریس؟ زلیل کرزًس؟هی اسسفازُ  یکساًی  جٌگی اتسار از  زارید طَل زر ّااًساى آیا -25

 از اتسارّا ایي اًس.کرزُذیر، تِ زٌاسة رضس فکري ٍ ػمالًی ذَز از اتسارّاي هرسلفی تِ ػٌَاى ٍسایل جٌگی اسسفازُ هی

 .رسیس زاًک ٍ زَج ٍ گرم ّايسالح تِ هسزی از خس ٍ ضس ضرٍع ضوطیر ٍ ًیسُ کواى، ٍ زیر چَب، سٌگ،

 زّیس؟ زَضیح را جٌگی اتسارّاي زحَل سیر -26

)اتسارّاي جٌگی لسین ٍ جسیس را تا  تسًیس؟( هثال ٍ کٌیس تٌسيزمسین را ّااًساى (ّا سالح) جٌگی ّاي اتسار زحَّل )سیر

 ذراساى رضَي(95)خ یکسیگر همایسِ کٌیس.( 

. رسیس زاًک ٍ زَج ٍ گرم ّايسالح تِ هسزی از خس ٍ ضس ضرٍع ضوطیر ٍ ًیسُ کواى، ٍ زیر چَب، سٌگ، از اتسارّا ایي

 تِ زهیي از جٌگ هیساى ٍ آهسًس ٍجَز تِ...  ٍ ترز زٍر ّايهَضک زریایی، زیر َّاخیوا، هاًٌس جٌگی ّايهاضیي سدس

 کرز. خیسا گسسرش آسواى ٍ زریا

 . تثریس ًام را غیرهسؼارف ّايسالح -27

 ايّسسِ ٍ هیکرٍتی ضیویایی،

 تاضٌس.هی (.............. ٍ هیکرٍتی )ضیویایی، ضاهل غیرهسؼارف ّايسالح -28

 ايّسسِ

 (زْراى95 خ)تاضس؟ اسسفازُ از کسام سالح، غیرهسؼارف ًوی -29

 ايز( ّسسِ       الف( ضیویایی         ب( هَضکی              ج( هیکرٍتی           

 ب( هَضکی

 الثرز(95)خ  یسز(96)خ  اسر؟ ضسُ هٌغ غیرهسؼارف ّايسالح از اسسفازُ چرا -31

 زارًس. زًثال تِ کِ زیازي زلفاذ ٍ ّاسالح ایي تا جْاًی ّايهرالفر زلیل تِ

 ؟ تاضسهی چیسّایی چِ از اسسفازُ تر ًظاهی ّايلسرذ زکیِ کًٌَی زٍراى زر -31

 تثریس؟(  ًام را زًٌسهی زکیِ ّاآى از اسسفازُ تر ًظاهی ّايلسرذ  کِ ّاجٌگ )اًَاع

 هَضکی ٍ ... . فٌاٍري ًرم، جٌگ السػازي، جٌگ اطالػازی، جٌگ الکسرًٍیک، جٌگ



 

 

 )ظ  ؛  ؽ(       (زْراى96 خ)اي اسر. ّاي هیکرٍتی ٍ ّسسِّاي ًظاهی تر اسسفازُ از سالحزر زٍراى کًٌَی، زکیِ لسرذ -32

 غلط

     )ظ  ؛  ؽ(        .ضَزهی هحسَب ّرکطَر زفاػی زَاًوٌسي هْن هحَرّاي از یکی هَضکی فٌاٍري از اسسفازُ -33

 غحیح

 تاضٌس؟ ها ػسیس هیْي تِ ًظاهی زْاجن فکر زر کوسر زضوٌاى زا ضسُ تاػث چیسي چِ -34

 کطَرهاى. زفاػی ّايزَاًوٌسي سایر کٌار زر َّا تِ زهیي ٍ زهیي تِ زهیي ّايهَضک زَلیس ٍ ساذر

  ساذر کسام ًَع سالح تاػث گرزیس کِ زضوٌاى ها کوسر تِ فکر زْاجن ًظاهی تِ کطَر ها تاضٌس؟ -35

 (فارس96 خ)                    ّاي زٍر ترز                                   ب( سالح ضیویاییالف( هَضک

 ز( َّاخیواي تسٍى سرًطیي                                         ج( ازن                

 ترز زٍر ّايهَضک( الف

 کٌیس: کاهل را زیر جسٍل ایراًی هسرػػاى ساذر ّايهَضک زرتارُ -36

  

  

 

 

 

 جَاب:

 

 

 



 

 

 ذراساى رضَي(95)خ  چیسر؟ اًفرازي )سالح( اسلحِ -37

 اًفرازي ياسلحِ: هاًٌسًوایس.  اسسفازُ آى از ٍ کٌس حول را آى زَاًسهی هیْي هسافغ يرزهٌسُ یک کِ ايٍسیلِ

 کالضیٌکف

 کالضیٌکف اًفرازي ياسلحِ: هاًٌس(:  (سیسساى96 خ)اي از اسلحِ اًفرازي را شکر کٌیس. )ًوًَِ

 ؽ( )ظ  ؛        الثرز(95)خ اسر.  ایواى تا اًساًی ًیرٍي ها، کطَر زفاػی زَاًوٌسي ػاهل زریيهْن -38

 غحیح

 

 

 

 

 6931آبان   ماه      انحیو هس تبرزی  پوراهلیرستان شهید  فتحدب ، موالئیزْیِ ٍ گرزآٍري؛ 

 


