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سواالت
جا ّای خالی را پز کٌیذ.
-اهٌیت هلی ٍضیؼتی است کِ در اى یک کشَر تتَاًذ ...........را در تزاتز .............حفظ کٌذ

1

-حولِ راّشًاى در شة تِ رٍستا اهٌیت...............را تز ّن سدُ است

1.5

یکی اس هؼاًی کلوِ تسیج ...............هی تاشذجٌگ تیي ایزاى ٍ ػزاق تِ دلیل قطؼٌاهِ..............پایاى یافتدر جٌگ ًزم هْن تزیي اتشار تاثیز گذاری..............استیکی اس هْن تزیي ػَاهل تاسگزداًی دشوي...............ٍ..................استدرست ٍ ًادرست تَدى جوالت سیز را هشخص کٌیذ.
;هصزف گزایی هی تَاًذ ًوًَِ ای تْذیذ خارجی تاشذ.
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1

;خزهشْز در ػولیات فتح ٍالوثیي اساد شذ.
;جٌگ ًزم در پی تغییز َّیت ٍ شخصیت جاهؼِ ّذف است.
;جٌگ ًزم تز خالف جٌگ ًظاهی ّشیٌِ سیادی دارد.
گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ.
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;هْن تزیي سطح اهٌیت  ..........است

(اهٌیت جسوی فزدی/اهٌیت هلی)

;کذام هَرد هی تَاًذ یک تْذیذ داخلی هحسَب شَد

(تَلیذ فیلن تَسط ّالیٍَد/الَدگی رٍدخاًِ)

;اٍلیي هٌاطقی کِ هَرد حولِ ارتش تؼثی قزار گزفت

(تستاى/خزهشْز)

;«اًتقالب هخولی»جش گذام یک هحسَب هی شَد

(جٌگ سزد/جٌگ ًزم)

1

تاس دارًذگی را تؼزیف کٌیذ؟
1

4
هقاٍهت ٍ ایستادگی ها در تزتز دشوٌاى اس چِ طزیقی افشایش هی یاتذ؟چْار هَرد

1

5

دفاع ػاهل را تؼزیف کٌیذ؟

6

دفاع غیز ػاهل را تؼزیف کٌیذ؟

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا
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سواالت
اس اّذاف جٌگ ًزم چْار هَرد را تیاى کٌیذ؟
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7
ٍیژُ گی ّای جٌگ ًزم را ًام تزدُ ٍیکی را تَضیح دّیذ؟
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جٌگ ًزم را تؼزیف کٌیذ؟
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9
چْار هَرد اس دستاٍرد ّای راّیاى ًَر را تٌَیسیذ.
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10
هتجاٍساى تؼثی در تْاجن کستزدُ ی خَد تِ ایزاى کذام یک اس اصَل اًساًی ٍ هؼاّذات تیي الوللی را سیز پا گذاشتٌذ؟
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سَاالت11 :

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

تا آرسٍی هَفقیت تزای شوا

جوغ تارم:

www.soalsara.ir

12.0

