
 

 

9درس  

                                        جاهای خالی زیر را پر کنید:

.به کلیه پستی و بلندی زمین.................گفته می شود.1  

را.....................می گویند..اندازه گیری تقریبی مسافت یا فاصله بین دو نقطه 2  

...........عبارت است ازرمین های شنی یا خاکی برجسته که ارتفاعش کمتر از کوه است .3  

.عوارضی که .......... در آن دخالت داشته باشد عوارض مصنوعی گویند.4  

یافتن جهت های جغرافیایی را .............گویند..5  

.یا ماند آب گویند..ماندن آب روی زمین را ....6  

و غلط: سواالت صحیح  

برای اینکه یک رزمنه بتواند در میدان نبرد،سالح خودراتنظیم کند وهدفگیری دقیق تری داشته باشد،فن .1

 تخمین مسافت رامی آموزد.

.جهت های فرعی شامل جهت های چهار گانه شمال،جنوب،مغرب،مشرق می شود.2  

مصنوعی میشود..عوارض زمین شامل عوارض طبیعی و 3  

دست آوردن دقت سالح انجام میشود. ه.قلق گیری عملی است که قبل تیراندازی و برای ب4  

متر مورد استفاده قرار می گیرد.111.اندازه گیری مسافت به وسیله یگان صد متری برای تخمین مسافت تا 5  

.کسی که از اسلحه استفاده میکند نیازی به شناخت و عیب یابی آن ندارد.6  

 سواالت تستی:

ماندن آب در روی زمین را چه می گویند؟.1  

 الف(هور                      ب(ماند آب                       پ(سراب                      ت(گزینه های الف و ب

 

1صفحه                                                              



 

 

ست؟نی.کدامیک جز عوارض طبیعی 2  

(هور                    ت(آبادی هاپکوه و تپه                       ب(همواری ها                        الف(  

.قلق گیری به چه منظور انجام می شود؟3  

 الف(به دست آوردن دقت سالح                 ب(وزن سالح               پ(نشانه                    ت(هیچکدام

.سیبل چیست؟4  

 الف(تابلویی که دوایری بر روی آن است و وسط آن خال سیاهی است.

 ب(دقت سالح 

 پ(نشانه سالح 

 ت(هیچکدام

)یک مورد اضافه است(            ستون )آ( را به )ب( وصل کنید  

(ب)                                     (الف)                                      

  خاکریزایمنی قبل از استفاده سالح                                            

اصول تیر اندازی                             دب اکبر                                

قلقگیری                               ستاره قطبی                                   

کوه        جلوگیری از دید و تیر دشمن                                     

شود بازدید اندازی تیر قبلپاسخ دهید.                                                به سواالت زیر  

.علت ماندن آب در هور چیست؟1  

.حالت های صحیح تیراندازی را نام ببرید.2  

باید به چه نکاتی توجه کند؟ .کسی که از اسلحه انفرادی استفاده می کند3  

کاربرد های جهت یابی را بنویسید. .4  

2صفحه                                                               



 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

.روش قلقگیری را بنویسید.1  

.جهت یابی به کمک خورشید را توضیح دهید.2  

چیست؟مثال بزنید..توانمندی های رزم انفرادی 3  

جهت یابی به کمک ماه را توضیح دهید..4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پاسخنامه

 جاهای خالی:

.هور6.جهت یابی5.انسان4.تپه3.تخمین مسافت2.عوارض زمین1  

 سواالت ص غ:

.غ6.غ5.ص4.ص3.غ2.ص1  

 سواالت تستی: 

.الف4      .الف              3.ت                  2.ت                     1  

 سواالت ستون آ و ب:

(ب(                                     )الف)  

خاکریز                   سالح استفاده از قبل ایمنی  

اکبر دب                                اندازی تیر اصول  

قلقگیری                                         قطبی ستاره  

کوه                               دشمن تیر و دید زا جلوگیری  

   شود بازدید اندازی تیرقبل                                                                          

 سواالت پاسخ کوتاه:

.به خاطر نفوظ ناپذیری الیه های زیرین خاک1  

.نشسته،به زانو،درازکش،ایستاده2  

عیب یابی به عهده اوست.باید همیشه اسلحه روغن کاری شده باشد.وباید بتواند با مهارت .نگهداری و 3

 وبه راحتی اسلحه اش را باز و بسته کند



 

 

کاربرد زیادی دارد.کمک می کند رزمنده موقعیت خود نسبت به دشمن و نیرو های خودی وسایر .4

قبله و یافتن مسیر حرکت و....کمک می عوارض زمین بداند و همچنین در زندگی روزمره به پیدا کردن 

 کند.

 سواالت پاسخ بلند:

محل برخورد سه گلوله را به هم وصل می کنیم_.سه تیر به طرف خال سیاه سیبل شلیک می کنیم1  

حال قرینه به دست آمده را به جای خال سیاه وسط سیبل _مرکز مثلث را به خال سیاه وصل می کنیم_

.نشانه گیری و شلیک می کنیم  

.خورشید از سمت شرق طول و در سمت مغرب غروب می کند و چون ایران در نیمه شمالی زمین 2

است اغلب در هنگام ظهر خورشید در نیمه جنوبی آسمان است و سمت جنوب را نشان می دهد واول 

 فروردین و اول مهر ماه خورشید دقیقا از شرق طلوع و مغرب غروب می کند ولی در سایر ایام سال این

 روش زیاد دقیق نیست.

.مجموعه روش ها و مهارت های مصون ماندن از خطر آسیب دشمن است که شخص چه در زمان دفاع 3

 و چه در هنگام حمله آنهارا به کار می برد.

در این روش ابتدا باید بدانیم در نیمه اول یا دوم ماه قمری هستیم که برای تشخیص دو سر ماه را به .4

داده اگر شکل مانند پی التین شد در نیمه اول که در این حالت سمت برجسته و  وصل کرده  امتداد

محدب ماه جهت مغرب را نشان میدهد واگر حرف کیو التن شد در نیمه دوم هستیم که در این حالت 

 قسمت برجسته ماه جهت مشرق را نشان میدهد.

 


