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 استان تهران – 1398سواالت مسابقه گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل سال 

 متری زمین احداث شده اند. 150تا  90بیشتر معابر مترو و ایستگاه های زیر زمینی شهر.... در عمق بین  .1

 الف( بلگراد        ب( سوئیس         ج( پیونگ یانگ      د( تهران

 پدافند غیرعامل عبارتند از: با توجه به سیاست های کلی سطوح .2

 سطح عملیاتی   ب( سطح اجرائی و تاکتیکی    ج( نامشخص    د( الف و ب صحیح تر است. –الف( سطح عالی و راهبردی 

 تهدیدات ..... دشمن با ذهن و قلب مخاطب سرو کار دارد و سعی در تسخیر قلب ها و اذهان مخاطبین دارد. .3

 الف( پدافندی   ب( غیرعامل     ج( سخت   د( نرم

 تهدیدات غیرطبیعی عبارتند از: .4

 سیل   ب( انسان ساخت تصادفی و عمدی    -سیاسی –الف( سخت

 غیر طبیعی–طبیعی  -ج( سیاسی، نظامی، زلزله   د( عامل

 کدام مورد از اهداف پدافند غیرعامل نمی باشد؟ .5

 کاهش تراکم در شهر    ج( کاهش آسیب پذیری    د( افزایش بازدارندگیالف( تسهیل مدیریت بحران    ب( 

 فرم کالبدی در شهر ها نمی باشد؟کدام مورد از عوامل موثر در افزایش آسیب پذیری  .6

 الف( تراکم ساختمانی باال     ب( وجود قطعات درشت دانه     ج( پیوستگی در بافت     د( قدمت باالی ساختمان ها

 ستون فقرات و مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی چیست؟ .7

 ینالف( همبستگی    ب( رفاه     ج( عدالت     د( د

 گی های اقتصاد مقاومتی نمی باشد؟کدامیک از ویژ .8

 الف( درون زا     ب( برونگرا          ج( درون گرا      د( گزینه الف و ب

 در کشور ما اقتصاد مقاومتی را با چند دیدگاه تحلیل می کنند؟ .9

 4د(     3ج(     2ب(      1الف( 

 یام ها است که منبع آنها مشخص هستند؟پده ها و عنصری از عملیات روانی که، بیانگر آن دسته از دا .10

 د( گفتمان  الف( هدف      ب( پایه      ج( زمان   
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 کدامیک از موارد ذیل جزء اصول عملیات روانی نمی باشد؟ .11

 الف( شناخت     ب( تاثیرگذاری      ج( دستیابی     د( روان شناختی

 است؟....... بعنوان ابزار اساسی عملیات روانی مطرح  .12

 الف( جنگ نرم   ب( تبلیغات   ج( شایعه   د( تمام موارد

 کدام گزینه از ویژگی بدافزار های سایبری نوین می باشد؟ .13

 الف( مرموزتر      ب( هوشمندتر       ج( پنهان تر       د( هرسه گزینه

 کدام یک از سنسورهای تصویر برداری ذیل در هر شرایط آّب و هوایی قادر به تصویر برداری مناسب می باشد؟ .14

 الف( حرارتی       ب( راداری       ج( ابرطیفی      د( هر سه مورد

 از سنسور های ذیل اماکن پذیر است؟شناسایی استحکامات و پناه گاه های زیر زمینی با کدام یک  .15

 الف( راداری      ب( ابرطیفی     ج( حرارتی    د( الف و ج

 در سطح زمین می باشند؟ کدامیک جزء بارهای ناشی از انفجار .16

 الف( شوک زمین، فشار داخلی    ب( شوک زمین، امواج مستقیم، امواج بازتابی   

 ج( شوک زمین، حرکت ذرات     د(همه موارد  

 میزان آسیب پذیری یک سازه به چه عواملی بستگی دارد؟ .17

 ها        د( همه مواردالف( مشخصات سازه        ب( رفتار افراد      ج( محل قرار گرفتن دارایی 

 گی پناهگاه عبارتست از:مهمترین ویژ .18

 الف( استحکام سازه در برابر انفجار      ب( ممانعت از ورود هوای آلوده    ج( دو یا چند منظوره بودن  د(گزینه الف و ب

 کدامیک از روش های آلودگی زدایی عوامل بیولوژیک نیست؟ .19

 الف( فیزیکی      ب( شیمیایی    ج( مکانیکی    د( خورشید

 وارد شدن ارگانسیم یا توکسین به بافت چه نام دارد؟ .20

 الف( آلودگی      ب( بروز      ج( اپیدمی    د( شیوع
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 نام ونام خانوادگی :

 محل کار :نام 

 شماره همراه :

 گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل  پاسخنامه مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         را ارسال نمایند جوایز نقدی اهداء خواهد شد.   نفر از شرکت کنندگانی که بیشترین پاسخ صحیح 30به *    

 .نمابر گردد   84694576 به شماره آبان ماه    18مورخ  ط تا فق نامهپاسخبرگه لطفا *
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