نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

نام دبیر:

مقطع و رشته:

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

مدت امتحان  60 :دقیقه

1

انواع دفاع (پدافند) را نام ببرید؟ یکی را تعریف کنید.

1/5

2

شما به عنوان یک نوجوان تا چه حدی آمادگی دارید که در زمان حملهی دشمن؛ از خود ،خانواده و دیگران دفاع کنید؟

0/5

به نظر شما چه باید کرد؟
3

رعایت اصول پدافند غیر عامل چه مزیتهایی دارد؟

4

استتار از  ...............................روشهای  ...........................در دنیا است.

5

هدف دشمن در جنگ نرم چیست؟

1

6

روشهای جنگ روانی را نام ببرید؟

1

7

اهداف شبکههای ماهوارهی فارسی زبان چیست؟

1/5

8

خطرناکترین نوع جنگها  ........................است.

0/5

9

انواع نفوذگران در جنگ سایبری را نام ببرید و توضیح دهید؟

10

شورای ایمنی در برابر زلزله چه کاری انجام میدهد؟

0/5

11

هنگام زلزله ،اگر به  .....................دسترسی دارید ........................ ،و راهنماییها را از طریق رادیو دریافت کنید.

0/5

12

2
0/5

2

به علت وجود  ........................پس از تکانهای زلزله با  ..........................به فضای باز رفته و در مکانی به دور از
ساختمانها و تیر چراغ برق و وسایل خطرناک میرویم.

0/5

صفحه ی  2از 2

موفق باشید.

جمع بارم  21 :نمره

نام درس :آمادگی دفاعی

نام دبیر:
تاریخ امتحان:

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

راهنمای تصحیح

ردیف

1

ساعت امتحان:

 -1دفاع (پدافند) عامل

مدت امتحان 60 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

 -2دفاع (پدافند) غیر عامل

پدافند عامل؛ مقابله و مبارزه ی مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حمالت و اقدامات جنگی دشمن
پدافند عامل میگویند .پدافند غیرعامل؛ مجموعه اقداماتی که بدون تجهیزات جنگی انجام میدهند تا از وارد شدن
تلفات جانی و زیانهای اقتصادی به مراکز تأسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری کنند یا آنها را کاهش دهند.
2
3

میتوانیم با شرکت در دوره های مختلف نظامی ،امدادی و باال بردن سطح علمی ،حود را برای شرایط جنگ آماده کنیم.
 -1قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه میشود.
 -2هر چه قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ،احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.

4

مؤثرترین ـ دفاع غیرعامل

5

در جنگ نرم نوع تفکر و اندیشه را تغییر میدهند؛ یعنی دشمن ذهن و فکر مردم کشور هدف را طوری تغییر میدهد که
آنان همان چیزی را بخواهند که دشمن میخواهد.
 -2شایعه

 -3تحریف واقعیات

 -4تفرقه افکنی

 -5ترور

6

 -1تبلیغات

7

 -1بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی

 -2قطع رابطهی ملت با رهبری

 -3ترویج بیبندوباری اخالقی

 -4از بین بردن استحکام خانواده

 -5جدایی دین از سیاست

 -6دور کردن مرم

8

خطرناکترین نوع جنگها ،جنگ روانی است.

9

نفوذگران کاله سفید :هر کسی که بتواند از سد موانع امنیتی یک شبکه بگذرد اما اقدام خرابکارانهای انجام ندهد را یک
هکر کاله سفید میخوانند .هکرهای کاله سفید متخصصین شبکهای هستند که چالههای امنیتی شبکه را پیدا میکنند و
به مسئوالن گزارش میدهند.
نفوذگران کال ه سیاه :اشخاصی هستند که وارد کامپیوتر قربانی خود شده و به دستبرد اطالعات و یا جاسوسی کردن و یا
پخش کردن ویروس و غیره میپردازند.
نفوذگران کاله خاکستری :اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف باال میشوند.
نفوذگران کاله صورتی :اشخاص کمسوادی هستند که با چند نرمافزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام میکنند.

10

زمانی که حادثهای مانند زلزله رخ میدهد ،شرایط عادی زندگی ما بحرانی میشود به همین دلیل نیاز است گروههایی که
از قبل برای این بحران آماده شدهاند ،وارد عمل شوند و مشکالت بهوجود آمده را برطرف نمایند.

11

رادیو ـ آخرین اطالعات

12

پس لرزهها ـ آرامش و بدون هجوم

جمع بارم 21 :

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

