منونه سواالت آمادیگ دفاعی دوازدهم
 ۱عوارض زمین را تعریف کنید ؟
به کلیه پسیت ها و بلندی های سطح زمین را عوارض زمین یم گویند
 ۲دو مورد از عوارض طبیعی را انم بربید ؟
بلندی ها گودی ها (دره  -شیار  -گودال )
 ۳خط الرأس جغرافیایی را بنویسید؟
محل برخورد دو دامنه در ابالی کوه را که محل تقسیم آب ابران است خط
الرأس جغرافیایی یم گویند
 ۴سالح خودکار را رشح دهید ؟
که اب فشار گاز ابروت مسلح و به صورت رگبار شلیک یم کند  .مانند تیر ابر ها
 ۵چهار مورد از متعلقات اسلحه کالشینکف را بنویسید ؟
رسنیزه  -لوله رابط  -شعله پوش مانوری  -دوربین دید در شب
 ۶چهار مورد از قطعات کالشینکف را انم بربید ؟ شعله پوش  -روپوش فوقاین -
ماشه  -خشاب
 ۷پنج مورد از انواع فشنگ های کالشینکف را انم بربید ؟
گازی  -جنیگ اثقب  -جنیگ رسام  -مانوری  -آموزیش

 ۸انواع حالت تیر اندازی عملیایت را انم بربید ؟ حالت درازکش  -حالت
نشسته  -حالت ایستاده  -حالت به زانو
 ۹انواع قلق گیری را انم بربید ؟
قلق گیری اب فرصت  -قلق گیری بدون فرصت  -قلق گیری عملیایت
 ۱۱اصول نگهباین را رشح دهید ؟
به حفاظت یا حراست از اموری که دارای اهمیت است اصول نگهباین یم
گویند
 ۱۱سه وظایف عمویم نگهبان را بنویسید ؟ یک نگهبان ابید محل پست خود را
بداند  -اپس بخش یا مسئول شب را بشناسد  -کلمه شناسایی را بداند
 ۱۲دو مورد از وظایف اپس بخش را بنویسید ؟ مشخص کردن و تنظیم لوح
نگهباین  -رسکیش دامئ به پست ها و تعویض به موقع ان ها
 ۱۳جنگ نرم را توضیح دهید ؟
یعین هتاجم به مرزهای فرهنیگ  -جنگ به وسیله نفوذ دروغ شایع پراکین  -به
وسیله ابزار جدید
 ۱۴دومورد اهداف جنگ نرم را بنویسید ؟
بدبین کردن مردم نسبت به وضعیت فعیل و آینده کشور  -ایجاد ان امیدی و
القای بن بست
 ۱۵یک مرحله مقابله اب جنگ نرم را بنویسید ؟
شناخت دمشن برانمه های دمشن و روش های مقابله اب آهناست

 ۱۶فضای سایربی را رشح دهید ؟
به دنیای مجازی یا هر انچه که مربوط به شبکه های رایانه ای و اینرتنت است
فضای سایربی یم گویند
 ۱۷هک و هکر را بنویسید ؟ نفوذ به شبکه رایانه ای را هک و افراد نفوذ کننده را
هکر یم گویند
 ۱۸منشأ مخاطرات طبیعی را انم بربید ؟ زلزله آتش سوزی سیل
 ۱۹دومورد از توصیه ایمین را بنویسید ؟
کیف کمک های اولیه را در مزنل مدرسه داشته ابشید  -از مزایا و خدمات
بیمه استفاده کنید
 ۲۱عالمئ حیایت را بنویسید ؟ تنفس نبض فشارخون درجه حرارت
 ۲۱روش جلوگیری از خون ریزی خارجی را رشح دهید ؟ چند گاز اسرتیل را روی
محل خون ریزی بگذارید اب دست روی آن فشار دهید
 ۲۲سه رهکار برای مقابله اب آتش سوزی را بنویسید ؟
اطفای حریق  -خروج ایمن ( فرار )  -پناه گیری
 ۲۳پیرامون زندیگ هشید حاج قامس سلیماین رسدار دلها هرچه میدانید
بنویسید ؟

