مسابقه فرهنگی هب مناسبت هفته پدا فند غیر عامل
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن
 -1این سخن ازکیست ؟ "پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود برای همیشه  ...این مسئله یک مسئله
مستمر همیشگی است "
الف)آیت ا ..خامنه ای

ب) امام خمینی

ج) شهید مطهری

د) شهید بهشتی

-2تعریف پدافندغیرعامل کدام است؟
ب)دفاع غیر نظامی است

الف) دفاع نظامی است

د) جنگ فرهنگی

ج) مدیریت بحران است
 -3هدف از پدافند غیرعامل چیست ؟
الف) کاهش آسیب پذیری کشور
ج)فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی

ب) هرسه مورد
د) ایمن سازی مراکز حیاتی

-4دفاع غیر عامل وظیفه ...............
الف)افراد نظامی و غیر نظامی است

ب) سران و مسئوالن کشور است

ج) افراد نظامی است

د) افراد غیر نظامی است

 -5بزرگ ترین دشمن هر ملتی  .....است.
الف)نا امیدی

ب)تفرقه

ج) شایعه

د) جنگ

 -6اصول پدافند غیر عامل شامل چه مواردی می شود؟
الف) استتار واختفاء

ب) پوشش وفریب

ج) پراکندگی ومقاوم سازی

د) همه موارد

-7اهداف دشمن در انجام اقدامات ضد فرهنگی در محیط رسانه ای کدام است :
الف) ترویج عناصر فرهنگی بیگانه از طریق جاذبه های تولید رسانه ای
ب) از بی ن بردن نظام حاکمیتی داخلی از طریق تشویق به شورش و ..
ج)از میان برداشتن امنیت فردی و اجتماعی
د) همه موارد
 -8کدامیک جزو حربه های تبلیغاتی و تکنیک های نفوذ محسوب می شود :
الف) جنگ روانی و جو سازی

ب) شایعه و سانسور واقعیت

ج) القای یاس و تضعیف روحیه

د)همه موارد

-9بهترین شیوه کاهش آسیب پذیری :
الف) استمرار فعالیت های زیربنایی

ب) افزایش آستانه مقاومت ملی

ج) تامین نیازهای حیاتی

د) هیچکدام

 --10هدف از پدافند غیر عامل این است که حمله دشمن را  ........و خسارت ها را.........کند .
الف ) بی اثر –کم

ب) کم – کم

ج ) کم – بی اثر

د) بی اثر – بی اثر

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه :
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