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 باسوِ تعالی

 آهادگی دفاعی ًْنپرسش ٍ پاسخ درس 

 (ًظام جوع)

 

 ًظن بِ هعٌی چیست؟ -1

 .اسر کارّا هَلغ تِ دادى اًجام ٍ داضسي ترخا ، آراسسي هؼٌی تِ لغر در ًظن 

 ًظن جسء چِ اهَری است؟-2

 یکی از اهَر فردی ٍ اجسواػی اسر کِ رػایر آى ترای زوام اًساى ّا الزم ٍ هفیذ اسر.

 ًظن چِ تأثیری در کارّای ها دارد؟  -3

ًظن یکی از ػَاهل هْن در خیطرفر ّر اجسواع اسر، ٍ در اهَر فردی ّن ػوَم اًساى ّای هَفك، افراد هٌظوی در طَل زًذگی 

 خَد تَدُ اًذ.

 شوا بِ عٌَاى یک داًش آهَز هَفق، هَاردی از رعایت ًظن در کالس، هدرسِ، خاًِ ٍ جاهعِ را برشورید. -4

 حضَر تِ هَلغ در کالس ٍ اًجام زکالیف در کالس:

 رػایر ًظن ٍ لَاًیي هذرسِ در هدرسِ:

 : هٌظن ًگِ داضسي ازاق خَد ٍ ّوکاری در خاًَادُدر خاًِ

 رػایر لَاًیي ٍ رػایر ًظافر جاهؼِ در جاهعِ:

 چرا در اهَر اجتواعی ّن ها ًیرٍّای ًظاهی را بِ عٌَاى هٌظن تریي افراد هی شٌاسین ؟  -5

 زیرا یکی از ٍیژگی ّای هطخص آى ّا رػایر ًظن اسر.

 ًظام جوع چیست ؟  -6

 حرکازی اسر کِ تِ صَرذ هٌظن اًجام هی ضَد افراد را در اًجام کارّای جوؼی تا یکذیگر ّواٌّگ هی کٌذ.

 ست ؟ خبر چی -7

 خثر یؼٌی اطالع از ًَع فرهاى ٍ ایجاد آهادگی در فرد ترای اًجام یک ػول هطخص.

 اجرا چیست ؟  -8

 اطاػر از فرهاى ٍ اًجام ػول هطخصی اسر کِ فرهاًذُ دسسَر هی دّذ . تِ ػٌَاى هثال : از جلَ ًظام از جلَ = خثر ًظام = اجرا

 از جلَ ًظام یعٌی چِ ؟  -9

فرهاًی اسر کِ ترای خطر سر ّن لرار گرفسي افراد صادر هی ضَد ؛ هاًٌذ زهاًی کِ داًص آهَزاى در یک صف خطر سر ّن لرار 

 ( کساب 97 صفحِ ػکس. )  گیرًذ 

 فرهاًدُ چِ کاری اًجام هی دّد؟ « فرهاى از جلَ ًظام » -11

در ایي حالر ، افراد زحر فرهاى تایذ تِ سرػر ، خطر سر ّن ! «  از جلَ» در فرهاى از جلَ ًظام، فرهاًذُ تا صذای تلٌذ هی گَیذ 

در ایي حالر افراد زحر فرهاى، تذٍى صحثر ٍ حرکر تایذ تا فاصلِ هؼیي کِ « ًظام! :» لرار گیرًذ . سدس فرهاًذُ اػالم هی کٌذ 

 تا دسر هطخص هی ضَد، خطر سر ّن تایسسٌذ.
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 چیست ؟ « بِ چپ چپ » فرهاى  -11

درجِ تذى خَد را تِ سور چح هی چرخاًٌذ . افراد تایذ رٍی خاضٌِ ی خای چح ٍ خٌجِ ی خای راسر  79کر افراد در ایي حر

 کساب ( 09خَد حرکر کٌٌذ . ) ػکس تاالی صفحِ ی 

 چیست ؟ « بِ راست راست » فرهاى  -12

ذ تایذ رٍی خاضٌِ ی خای راسر ٍ خٌجِ درجِ تذى خَد را تِ سور راسر هی چرخاًٌذ .در ایي ػول ،ًفرا 79در ایي حرکر افراد 

 کساب ( 09ی خای چح خَد حرکر کٌٌذ . ) ػکس ّای ٍسط صفحِ ی 

 عقب گرد چیست ؟  -13

 کساب ( 09درجِ تچرخاًٌذ ؛ ) یؼٌی کالً ترگردًذ ( ) ػکس ّای خاییي صفحِ ی  109افراد تایذ از سور چح ، تذى خَد را 

 فرهاى خبردار چیست ؟  -14

افراد تایذ تِ صَرذ صحیح در جای خَد تایسسٌذ . در ایي حالر خاّا جفر ٍ دسر ّا در اهسذاد خاّا لرار هی گیرد .  در ایي حالر

 کساب ( 01) ػکس ّای تاالی صفحِ ی 

 سیر تحَل ابسارّای جٌگی را تَضیح دّید ؟  -15

 هی اسسفادُ ضوطیر ٍ ًیسُ ، کواى ٍ زیر ، چَب ، سٌگ هاًٌذ اتسارّایی اتسذا اًساى تِ زٌاسة رضذ فکری ٍ ػمالًی خَد از 

ای جٌگی هاًٌذ َّاخیوا ، زیر دریایی ، ّ هاضیي سدس.  رسیذ زاًک ٍ زَج ٍ گرم ّای سالح تِ هذزی از ٍخس( سرد سالح)کردًذ

 هَضک ّای دٍر ترد ٍ ... تِ ٍجَد آهذًذ ٍ هیذاى جٌگ از زهیي تِ دریا ٍ آسواى گسسرش خیذا کرد.

 سالح ّای غیر هتعارف را ًام ببرید .  -16

 ضیویایی ، هیکرٍتی ٍ ّسسِ ای

 چرا استفادُ از سالح ّای غیر هتعارف هٌع شدُ است؟  -17

 تِ دلیل هخالفر ّای جْاًی تا ایي سالح ّا ٍ زلفاذ زیادی کِ تِ دًثال دارًذ.

 ی هی باشد ؟ در دٍراى کًٌَی تکیِ قدرت ّای ًظاهی بر استفادُ از چِ چیسّای -18

 جٌگ الکسرًٍیک ، جٌگ اطالػازی ، جٌگ السصادی ، جٌگ ًرم ، فٌاٍری هَضکی ٍ ... .

 چِ چیسی باعث شدُ تا دشوٌاى کوتر در فکر تْاجن ًظاهی بِ هیْي عسیس ها باشٌد؟  -19

 .ساخر ٍ زَلیذ هَضک ّای زهیي تِ زهیي ٍ زهیي تِ َّا در کٌار سایر زَاًوٌذی ّای دفاػی کطَرهاى

 اسلحِ اًفرادی چیست ؟  -21

 ٍسیلِ ای کِ یک رزهٌذُ ی هذافغ هیْي هی زَاًذ آى را حول کٌذ ٍ از آى اسسفادُ ًوایذ .

 هاًٌذ : اسلحِ ی اًفرادی کالضیٌکف

 سَاالت جاخالی

 هی ضٌاسین. هٌظن تریي افرادّن ها ًیرٍّای اًسظاهی را  اهَر اجتواعیدر  -1

 تایذ آى را آهَزش تثیٌذ. ّر فرد ًظاهییکی از اهَری اسر کِ  فرهاًدّیطاعت از اًظام جوغ ٍ  -2

 اجراٍ  خبرحرکر ًظام جوغ از دٍ جسء زطکیل ضذُ اسر :  -.3

 ّر کطَر هحسَب هی ضَد. َاًوٌدی دفاعیتیکی از هحَرّای هْن  فٌاٍری هَشکیدر دًیای اهرٍز ، اسسفادُ از  -4
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 اهل زَاًوٌذی دفاػی کطَر ها هحسَب هی ضَد.هْن زریي ػ ًیرٍی اًساًی با ایواى -5

 


