
 درس ششم

 .  دفاع یک مفهوم......................است که از دو بخش دفاع عامل و دفاع غیرعامل تشکیل شده است.1

 . دفاع عامل را تعریف کنید.2

 . دفاع یا پدافند غیرعامل را تعریف کنید.3

 . جنگهای بشر با به کارگیری چه نوع سالحی شروع شد؟4

 استفاده از چه نوع سالحهایی ادامه یافت؟. جنگهای بشر با 5

 . ویژگیهای جنگهای نسل چهارم چیست؟6

 . یکی از مهمترین ویژگیهای جنگهای گذشته چه بود؟ آن را با جنگهای جدید مقایسه کنید.7

 . در دنیای مدرن امروزی روش دفاعی چیست؟ چرا؟8

 از .......................... آشنا می کند.با شیوه های دفاعی بدون استفاده . پدافند غیرعامل ما را 9

 . مهمترین اهداف پدافند غیرعامل چیست؟11

 . پدافند غیرعامل ریشه در.................... دارد.11

 . انسانها بر اساس فطرت برای پیشگیری از به خطر افتادن، تالش به انجام چه کارهایی می کنند؟12

 عنوان مصداق پدافند غیرعامل می توان استفاده کرد را نام ببرید. . یکی از نکات مهم که از آن به13

 . برای اقدامات پیامبر در هجرت از مکه به مدینه به عنوان یک پدافند غیرعامل چند مثال بزنید.14

هرچه در توان »از سوره انفال که می فرماید: 61. سه مورد از تفسیرهای مفسر قرآن در رابطه با آیه 15

 را بیان کنید.« ده کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانیددارید آما

 . بازدارندگی در دنیای امروز چیست؟16

 . یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی دشمن،........................ و.........................یک کشور است.17

 گی در برابر دشمنان را بیان کنید.. چند مورد از راهکارهای افزایش مقاومت و ایستاد18

 .درباره پدافند غیر عامل چه کارهایی می توان انجام داد؟19



 . رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل چه آثار و نتایجی برای مردم و کشور ما به دنبال خواهد داشت؟21

 وابسته است؟ مثال بزنید. . چرا بسیاری از فعالیتهای عملیاتی برخی از مراکز به مدارهای الکترونیکی21

 . جنگ الکترونیک را تعریف کنید؟22

 . در یک جنگ الکترونیک چه مراکز و شبکه هایی می توانند مورد تهاجم دشمن قرار گیرد؟23

 . درباره اثر جنگ الکترونیک در سیستم انرژی هسته ای کشور توضیح دهید.24

 . اهداف عمده جنگ الکترونیک را نام ببرید؟25

 جنگ سایبری چیست؟. 26

 . یک فضای سایبر را نام ببرید؟27

 . وجود فناوری ارتباطی متصل یا آنالین چه تاثیری بر کشورها گذاشته است؟28

 . برخی از ویژگیهای فضای سایبر را شرح دهید؟29

 . در چه صورت خداوند کریم ما را در جنگهای نابرابر یاری خواهد کرد؟31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


