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درس ھفتم-مقابله با جنگ نرم

- "جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله ابزارھای فرھنگی و پیشرفته امروزی" جمله فوق از کیست ؟دانش

 الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

الف) امام خمینی   ب) مقام معظم رھبری    ج) شھید بھشتی   د) شھید حسن طھرانی مقدم

- مفھوم جنگ نرم از نظر مقام معظم رھبری را بیان کنید ؟دانش

- انواع و روش ھای جنگ نرم را نام ببرید؟دانش

- اولویت ھای جنگ نرم را بنویسید؟دانش

- با پیروزی انقالب اسالمی، ابر قدرت ھا، کدام توطئه ھا را در قالب جنگ سخت و نرم، طراحی و اجرا کردند؟تحلیل

- جنگ نرم را تعریف کنید ؟دانش

- ھدف اصلی از جنگ نرم در موضوع ایران از نظر مقام معظم رھبری چیست ؟درک

- مھم ترین اھداف جنگ نرم را نام ببرید ؟دانش

 - گروھھای ھدف از جنگ نرم را بنویسید؟دانش

- مھم ترین گروه ھدف از جنگ نرم، ......... و .......... ھستند.دانش

- رایج ترین ابزارھای جنگ نرم را بنویسید ؟دانش

- چرا و چگونه دشمنان، شبکه ھای ماھواره ای را راه اندازی می کنند ؟درک

گردانندگان اصلی شبکه ھای اجتماعی چه کسانی اند و چه ھدفھایی را دنبال می کنند ؟درک

- کدام کشورھا، چرا و چگونه برخی نخبگان کشورھای دیگر را به سوی خود جذب می کنند؟ تحلیل

- مشکالت در انتظار نخبگان چیست ؟درک

- ........ و ھیجان ......... باعث وابستگی افراد به بازی ھای رایانه ای می شود و به تدریج نگرش ھا و اعتقادات مخاطبان تحت تأثیر .......... و .........

طراحان بازی قرار می گیرد.درک

- مھم ترین ارمغان شوم بازی ھای رایانه ای چیست ؟درک

- ھر جنگ و حمله ای دفاعی دارد.دانش ص-غ

- دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان، نیازمند چیست ؟درک

- عوامل مؤثر در بی اثرسازی فتنه ھا و قدرت نرم دشمن را بیان کنید؟دانش

- راھھای مقابله با جنگ نرم در خانواده، مدرسه و جامعه را فھرست کنید؟دانش


