
 بسمه تعالی

 8آزمون شماره ی 

 جنگ نرمدرس                        

 ( مشخص نمایید. را با عالمت ) زیردر هر سوال صحیح )ص( یا غلط )غ( بودن موارد الف(

 ناک ترین شیوه های جنگ نرم است.جنگ روانی یکی از خطر-1

 ز تهاجم نظامی استفاده می کردند.ادر گذشته کشور های استعمارگر برای رسیدن به اهداف خود  -2

 را پخش و خنثی نمود. ینادرستبا تبلیغات می توان شایعۀ -3

 اصل خبر تفاوت زیادی ندارد.شایعه معموال با -4

 هم ندارد. یبع مطمئن و مشخصشایعه من-5

 فته نمی شود.معموال دروغ گ در تحریف واقعیت-6

 هدف اساسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اطالع رسانی و سرگرم کردن فارسی زبانان است.-7

  (جا های خالی را با عبارت مناسب پر کنید.ب

 . ................................. و ........از دیدگاه مقام معظم رهبری جنگ نرم یعنی .........-1

 ....گفته می شود...............های نظامی ، جنگ .............امروزه به جنگ  -2

 ........ است.................... و ............................. ، ......جنگ نرم متکی به روش های ... -3

 در جنگ نرم نوع ........................ و........................... را تغییر میدهند.-4

 گذارند.در دنیای امروز کشور های بهره مند می توانند با استفاده از  امکانات خود بر ................ و ............... مردم جهان تاثیر ب -5

 قدیم رایج بوده است.از .. ......................و.............. ، ................ ، ..........تخریب شخصیت های بزرگ و تاثیرگذار با استفاده از .....-6

 ی ...................... یا ..................... را هدف قرار می دهد.ترور شخصیت در مواردی به صورت کلّ -7

 ج( به سوال های چهارگزینه ای زیر پاسخ صحیح بدهید.
 از کدام شخصیت در مورد جنگ نرم  می باشد؟« جنگ جنگ اراده هاست. » سخن  -1

 د( آیت اهلل بهشتی       ج(آیت اهلل مطهری ب( حضرت آیت اهلل خامنه ای           امام خمینی )ره( الف( 

 امروزه کشور های استعمارگر برای رسیدن به اهداف خود از چه جنگ هایی استفاده می کنند؟ -2

 ب( جنگ نرم الف( جنگ سخت

 از کیست ؟« و تا مبارزه هست ، ما هستیم . ما می گوییم تا شرک و کفر هست ، مبارزه هست »  -3
 د ( آیت اهلل بهشتی        ج( آیت اهلل مطهری    ب( امام خمینی           الف( مقام معظم رهبری 

ایران تا کنون نتوانسته ثابت کند که قصد استفاده صلح آمیز از » هسته ای غربی ها با این تفسیر که  در قضیۀ -4

 از کدام روش جنگ روانی استفاده می کنند؟« فناوری هسته ای را دارد . 

 د( تبلیغات             ج( شایعه افکنی   ب( تحریف واقعیت   الف( شایعه 

 کامل بدهید.به سواالت زیر پاسخ (د
 به طور کل مقام معظم رهبری برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در چه عباراتی خالصه نموده است؟ -1

 چه عواملی باعث شد قدرت های نظامی دنیای امروز از راه های دیگری به دنبال تامین منافع خود باشند؟ -2

 جنگ نرم چیست؟-3

 سید؟ابزار های جنگ نرم را بنوی -4
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 بسمه تعالی

 8آزمون شماره ی پاسخنامه ی 

 جنگ نرمدرس                        

 ( مشخص نمایید. را با عالمت ) زیردر هر سوال صحیح )ص( یا غلط )غ( بودن موارد الف(

 ناک ترین شیوه های جنگ نرم است.جنگ روانی یکی از خطر-1

 ز تهاجم نظامی استفاده می کردند.ادر گذشته کشور های استعمارگر برای رسیدن به اهداف خود  -2

 را پخش و خنثی نمود. ینادرستبا تبلیغات می توان شایعۀ -3

 اصل خبر تفاوت زیادی ندارد.شایعه معموال با -4

 هم ندارد. یبع مطمئن و مشخصشایعه من-5

 معموال دروغ گفته نمی شود. در تحریف واقعیت-6

 هدف اساسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اطالع رسانی و سرگرم کردن فارسی زبانان است.-7

  (جا های خالی را با عبارت مناسب پر کنید.ب

 .ذهن های مردم و هاـاد تردید در دلـایجاز دیدگاه مقام معظم رهبری جنگ نرم یعنی -1

 گفته می شود.تـسخامروزه به جنگ های نظامی ، جنگ  -2

 است. تـدریجیو نامحــسوس ،  زاریـنرم افجنگ نرم متکی به روش های  -3

 را تغییر میدهند.اندیشـه  و تفــکردر جنگ نرم نوع -4

 مردم جهان تاثیر بگذارند. فکر و احساسدر دنیای امروز کشور های بهره مند می توانند با استفاده از  امکانات خود بر  -5

 قدیم رایج بوده است.از  دروغ ، شایــعه ، تهمـت و تبلیغــات نارواتخریب شخصیت های بزرگ و تاثیرگذار با استفاده از -6

 را هدف قرار می دهد. دین اسالم یا شخصیّت مسلمانی ترور شخصیت در مواردی به صورت کلّ -7

 پاسخ صحیح بدهید.ج( به سوال های چهارگزینه ای زیر 
 از کدام شخصیت در مورد جنگ نرم  می باشد؟« جنگ جنگ اراده هاست. » سخن  -1

 د( آیت اهلل بهشتی       ج(آیت اهلل مطهری  ب( حضرت آیت اهلل خامنه ای          الف( امام خمینی )ره( 

 هایی استفاده می کنند؟امروزه کشور های استعمارگر برای رسیدن به اهداف خود از چه جنگ  -2

 ب( جنگ نرم الف( جنگ سخت

 از کیست ؟« ما می گوییم تا شرک و کفر هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست ، ما هستیم . »  -3

 د ( آیت اهلل بهشتی        ج( آیت اهلل مطهری    )ره(ب( امام خمینی          الف( مقام معظم رهبری 

ایران تا کنون نتوانسته ثابت کند که قصد استفاده صلح آمیز از » هسته ای غربی ها با این تفسیر که  در قضیۀ -4

 از کدام روش جنگ روانی استفاده می کنند؟« فناوری هسته ای را دارد . 

 د( تبلیغات             ج( شایعه افکنی   ب( تحریف واقعیت   الف( شایعه 

 امل بدهید.به سواالت زیر پاسخ ک(د
 به طور کل مقام معظم رهبری برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در چه عباراتی خالصه نموده است؟ -1

 اول: جنگ روانی ، دوم : جنگ اقتصادی ، سوم : مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 غ ص

  

  

  

  

  

  

  



 ه عواملی باعث شد قدرت های نظامی دنیای امروز از راه های دیگری به دنبال تامین منافع خود باشند؟چ -2

 ها در جنگ هزینه های باالی جنگ سخت ، پیشرفت فنّاوری ، مخالفت عموم مردم جهان با کشته شدن انسان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 کی در الزم راتییتغ جادیا هتج در آن عوامل و دشمن که یرنظامیغ یها تیفعال هیکلّ به  جنگ نرم چیست؟-3

 .شود یم گفته نرم جنگ ابند،ی تسلط گروه و جامعه آن بر تا دهند یم انجام خاص یگروه ای و جامعه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  (…و جزوه کتاب، لم،یف عکس، مجله، وزنامه،ر) رسانه-1ابزار های جنگ نرم را بنویسید؟ -4

 (…و ویراد و ونیزیتلو نترنت،یا ماهواره، همراه، تلفن) یاجتماع یها شبکه -2              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 جنگ روانی ، جنگ رسانه ای ، انقالب مخملی و رنگی          نویسید.ببرخی از شیوه های جنگ نرم را -5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ای استفاده ی رومیان از کاله خود و زره ه         مورد را بیان کنید؟ 2ز خطرناک ترین شیوه جنگ نرم یعنی جنگ روانی ا -6

 جنگ صفین قرار دادن قرآنها بر سرنیزه ها در –طراف روشن کردن آتش هنگام شب در زمان فتح مکه بر باالی بلندی های ا –بزرگ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  از کدام یک از شیوه های جنگ نرم استفاده شده است؟ نفتح مکه و در جنگ صفی ریاندر ج-7

 جنگ روانی ) جهت پایین آوردن روحیه ی مبارزه مقاومت (
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ان شمیایی تهدید می کند؟اله جنگ تحمیلی، ارتش صدام به چه منظور شهرهای  بزرگ ایران را به بمباردر طول هشت س -8

 ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و تضعیف روحیه ی آن ها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یاقتصاد میتحر گسترش به دیتهد کی از نمونه های بارز و روشن دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران  چیست؟ی -9

 رانیا یاسالم یجمهور هیعل متّحد ملل سازمان تیامن یعال یشورا و کایامر کنگره در مختلف یها مصوّبه و
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 یژگیو به طرف کی از یروان جنگ یاثرگذار زانیم  یزان اثرگذاری جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد؟م-10

 طرف زا و …و یاخالق یها ارزش به یبندیپا نفس، به اعتماد شجاعت، ،ینید اعتقادات مانند افراد یتیشخص یها

 .دارد یبستگ یواقع دشمنان و دوستان شناخت زین و ها انسان یآگاه و علم زانیم به گرید
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ترور –تفرقه افکنی  –تحریف واقعیات  –شایعه  –بلیغات ت          روش های جنگ روانی را نام ببرید؟-11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 به معنی چیست؟ ،« ت تبلیغا» از روش های جنگ روانی  -12

 .است گرانید به دیعقا و افکار ام،یپ رساندن و کردن منتقل یمعنا به غاتیتبل ای غیتبل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 به امیپ … و یقیموس ر،یتصاو کلمات، ر تبلغیات از چه ابزار های برای جلب توجه گیرنده استفاده می شود؟د -13

 .ردیبگ شکل آن فرستنده لیتما و خواست براساس امیپ رنده،یگ قهیسل و فکر که شود آراسته یا گونه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 معلوم آن ینادرست و یدرست که است یاخبار و مطالب انتشار چیست؟«  شایعه  »از روش های جنگ روانی  -14

 عهیاش مانند دارد؛ یادیز تفاوت خبر اصل با معموالً عهیشا. ندارد هم یمشخص و مطمئن منبع عموماً و ستین

 اُحُد جنگ در (ص) اسالم یگرام رسول شهادت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 … و رمطمئنیغ مطالب نشر تهمت، بت،یغ از یا مجموعه از نظر اخالقی و دینی شایعه چیست؟-15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 مردم اذهان انحراف منظور هب که خود یاصل موضوع و ریمس از یخبر کردن منحرف  چیست؟تحریف واقعیت -16

 ورتص به اتیواقع بلکه شود؛ ینم گفته دروغ معموال اتیواقع فیتحر در. ردیگ یم صورت باطل یسو به حق از

 .دارد یادیز تفاوت موضوع اصل با که گردد یم انیب یگرید
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 و شود یم کم آن از ای اضافه یاصل متن به یکلمات یگاه ک موضوع چگونه صورت می گیرد؟یتحریف واقعیت  -17

 ای ندهیگو منظور مخالف که شود یم ریتفس یا گونه به یول گردد؛ یم انیب بوده کهی صورت به جمالت یگاه

 .دارد تفاوت آن اصل با و است مطلب سندهینو
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 است کشور چند ای کی در موجود اختالفات به زدن دامن چگونه صورت می گیرد؟« تفرقه افکنی » ز روش های جنگ روانی ا-18

  .ردیگ یم صورت جامعه کی یکپارچگی و وحدت بردن نیب از یبرا تینها در و یریدرگ آوردن وجود به و ینیبدب جادیا منظور به که
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 انیم اختالفات به زدن دامن ز شگرد های دشمنان انقالب برای تفرقه افکنی در ایران دو مورد را بیان کنید؟ا-19

 ی () از بین بردن اتحاد و یکپارچگ مختلف یها تیقوم نیب در یقوم اختالفات کردن مطرح - یسن و عهیش
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ف و آن را دسته بندی نمایید؟عریتاز روش های جنگ روانی ترور را  -20

 به هاآن دادن قرار فشار تحت جهت کشور کی ای گروه کی درباره وحشت و ترس جادیا یبرا تالش و دیتهد ترور،

 انواع ترور : ترور شخص و ترور شخصیت .باشد یم آن طراحان یها خواسته برابر در میتسل منظور
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ر ترور شخص چه افرادی مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار می گیرند؟د -21

 هجامع شرفتیپ و مردم یآگاه در یمؤثر نقش که کشور کی ارزشمند و توانمند موجّه، افراد شخص، ترور در

 وشن و ...مانند شهیدان رجایی ، بهشتی ، باهنر ، احمدی ر .رندیگ یم قرار یکیزیف و یجسم تهاجم مورد دارند،
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ز افراد و شخصیت هایی که توسط دشمنان کشور ما ترور شده اند چند نمونه را بیان کنید؟ا-22

 شهیدان مطهری ، بهشتی ، رجایی ، باهنر ، صیاد شیرازی و دانشمندان هسته ای.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 تخریب شخصیت مسلمان ست ؟احان بازی های رایانه ای که با کشتن مسلمانان ندای اهلل اکبر سر می دهند، چیهدف طرّ -23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مورد را بنویسید؟ 4ز اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ا-24

د و ترویج بی بن -3قطع رابطه ی ملت با رهبری نظام  -2ی اسالمی بدبین کردن مردم نسبت به اسالم و نظام جمهور-1

 ورکردن مردم از ارزش های دینید-6دایی دین از سیاست ج-5ز بین بردن استحکام خانواده ا-4باری اخالقی 

 طراح سوال : شبانی –موفق و پیروز باشید 
 



 برخی از شیوه های جنگ نرم را بنویسید.-5

 مورد را بیان کنید؟ 2از خطرناک ترین شیوه جنگ نرم یعنی جنگ روانی  -6

 از کدام یک از شیوه های جنگ نرم استفاده شده است؟ نفتح مکه و در جنگ صفی ریاندر ج-7

 بزرگ ایران را به بمباران شمیایی تهدید می کند؟در طول هشت ساله جنگ تحمیلی، ارتش صدام به چه منظور شهرهای   -8

 یکی از نمونه های بارز و روشن دشمن علیه جمهوری اسالمی ایران  چیست؟ -9

 میزان اثرگذاری جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد؟-10

 روش های جنگ روانی را نام ببرید؟-11

 به معنی چیست؟ ،« تبلیغات » از روش های جنگ روانی  -12

 در تبلغیات از چه ابزار های برای جلب توجه گیرنده استفاده می شود؟ -13

 چیست؟«  شایعه » از روش های جنگ روانی  -14

 از نظر اخالقی و دینی شایعه چیست؟-15

 تحریف واقعیت چیست؟-16

 تحریف واقعیت یک موضوع چگونه صورت می گیرد؟ -17

 ونه صورت می گیرد؟چگ« تفرقه افکنی » از روش های جنگ روانی -18

 از شگرد های دشمنان انقالب برای تفرقه افکنی در ایران دو مورد را بیان کنید؟-19

 از روش های جنگ روانی ترور را تعریف و آن را دسته بندی نمایید؟ -20

 در ترور شخص چه افرادی مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار می گیرند؟ -21

 سط دشمنان کشور ما ترور شده اند چند نمونه را بیان کنید؟از افراد و شخصیت هایی که تو-22

 احان بازی های رایانه ای که با کشتن مسلمانان ندای اهلل اکبر سر می دهند، چیست ؟هدف طرّ -23

 مورد را بنویسید؟ 4از اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان -24

 طراح سوال : شبانی –موفق و پیروز باشید 
 


