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 (52/0الف(جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)هر مورد 

 ........ در دل ها و اذهان مردم...........جنگ نرم یعنی ایجاد ....»مقام معظم رهبری می فرمایند:-1

 .شدند تاجیکستان و اوکراین در سیاسی رژیم تغییر به موفق .................. از استفاده با ها آمریکایی -5

 چیده تری امروزه در جنگ هایی که نسل چهارم نام گرفته است،توسعه.........................و............................ جنگ ها را به سطح پی-3

 از نبرد توسعه داده است.

 در جنگ نرم مهم ترین ابزار تاثیر گذاری ................................هستند. -4

 عامل ریشه در........................دارد.پدافند غیر -2

 (52/0مشخص کنید.)هر مورد « غ»و گزینه غلط را با « ص»ب(گزینه صحیح را با 

 (   ) یاد می گردد. عمومیدر عصر حاضر از رأی و نظر جمعی انسان ها با عنوان افکار -1

 (  مردم یک کشور است.)   یکی از مهم ترین عوامل بازدارندگی دشمن ،توان ایستادگی و مقاومت-5

 در جنگ الکترونیک عالوه بر اهداف نظامی،مراکز مخابراتی،سیستم های اطالع رسانی،شبکه های رادیویی و تلویزیونی و ... -3

 )    (می توانند مورد تهاجم دشمن قرار گیرند.

 (   )  یک سامانه آفالین ،نمونه ای از یک فضای سایبر است.-4

 )   (اصول دفاع عامل است. ءامبر اسالم )ص( در هجرت از مکه به مدینه از آن ها استفاده کردند امروزه جزروش هایی که پی-2

 (   )سه حوزه تأسیسات،تجهیزات و نیروی انسانی مهم ترین هدف است.امل به حداکثر رساندن آسیب ها دردر پدافند غیر ع-6

 (2/0مورد )هرپ(گزینه صحیح را از میان چهار گزینه مشخص کنید.

 رأی و نظر مردم در کدام یک از زمینه های زیر در برنامه ریزی های یک کشور مورد تأکید است.-1

 الف(سیاسی                        ب(فرهنگی                          ج(اقتصادی                         د(همه موارد

 عوامل قدرت ملی خدشه وارد می کند.جنگ نرم به ............. به عنوان یکی از -5

 الف(روحیه                         ب(توان نظامی                      ج(توان اقتصادی                   د(دفاعی
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 تجاری و سیستم های موشکی وابستگی زیادی به کدام سیستم ها دارند؟ در حال حاضر موسسات-3

 ب(الکترونیکی                        ج(مالیاتی                          د(دفاعی  نظامی                      الف(

 در دنیای کنونی کدام نوع دفاع است که پاسخ گوی تهدیدات مدرن در عصر حاضر است؟-4

 د(دفاع نظامیالف(دفاع غیر عامل             ب(دفاع عامل                         ج(اقتصاد مقاومتی                

 نمره( 1وصل کنید)یک عبارت اضافی است(.) Bعبارت مناسب در ستون  را به  Aستون عبارت مناسب در ت(

                                  A                                                       B 

 تأثیر گذاری بر مسائل فکری و فرهنگی      مخفی شدن پیامبر در غار ثور                                  

 فناوری ارتباطاتی                                      هجرت پیامبر از مکه به مدینه                 

 جنگ های گذشته                                    تسلط فیزیکی بر سایر کشور ها                 

 جا به جایی حکومت هانی خطر                                        پیش بی                

 فطرت انسان                                                                            

 نمره( 52/0ث(عبارات زیر را تعریف کنید.)هر مورد 

 جنگ نرم:-1

 جنگ الکترونیک:-5

 فضای سایبر:-3

 دفاع غیر عامل:دفاع عامل:-4

 :عامل غیر دفاع -2

 جنگ سایبری:-6

 بازدارندگی: -7

 جامعه هدف:-8
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 نمره( 2/0ج(به سواالت داده شده پاسخ کامل دهید.)هر مورد 

 از انواع جنگ نرم دو مورد را نام ببرید.-1

 

 از ویژگی های جنگ نرم دو مورد را نام ببرید.-5

 

 د.از اهداف جنگ نرم دو مورد را نام ببری-3

 

 از راه های مقابله با جنگ نرم دو مورد را نام ببرید.-4

 

 دو مورد از راهکار های بازدارندگی را نام ببرید.-2

 

 از آثار و نتایج پدافند غیر عامل دو مورد را نام ببرید.-6

 

 از اهداف عمده جنگ الکترونیک دو مورد را نام ببرید.-7

 

 نام ببرید.از ویژگی های فضای سایبر دو مورد را -8


