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 پــاسخ صحیح ســـــــوالـات ردیف
1)  

 تهیکم فیاز وظا ییدر دستگاه اجرا رعاملیپدافند غ یابالغ ی................. اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها

 عامل دستگاه هاست ریپدافند غ
 الف و ب گزینه

2)  
پدافند  یاساس یآموزش و پرورش جزو راهبرد ها رعاملیپدافند غ یها تهیکم یها تیسازمان و فعال ...................

 باشد یم ندهیآ یبرا رعاملیغ
 بازنگری

 التزام و پایبندی .باشد یم ییهای کالن اجرا استیدر آموزش و پرورش جزو س رعاملی.......و.......... به محتوای سند راهبردی پدافند غ  (3

4)  
 عامل ریسازمان پدافند غ فیاز وظا داتیو خدمات در مقابله با انواع تهد دی........... برای تداوم چرخه تول یارتقاء آمادگ

 باشد. یم کشور
 دستگاه های اجرایی

 همه موارد کند ؟ یعامل شرکت م ریپدافند غ یدائم تهیدر کم یاز طرف دولت چه شخص  (5

 قرارگاه اقتصادی پدافند غیرعامل .ردیگ ی...............صورت م تیاموزش و پرورش با محور یاستقرار نظام اقتصاد مقاومت  (6

 همه موارد دست به چه کاری زد ؟ یبرای نابودی و استحاله نظام اسالم کایو در راس آن آمر یاستکبار جهان  (7

 بنیادی و زیربنایی آموزش و پرورش بر مجموعه اقدامات .........و........استوار است. رعاملیاصول پدافند غ  (8

 دو رکن بر چند رکن استوار است ؟ یبه صورت کل یدفاع یآمادگ  (9

10)  
با نهاد ها و دستگاه ها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با  آموزش و پرورش دارای .............. و .............. و ..............

 پدافند غیرعامل خواهد بود.
 تعامل -مشارکت  –همکاری 
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 تعلیم و تربیت باشد . ی..........و ............ کشور م یآموزش و پرورش دستگاه رسم  (11

 رشد –تربیت  .سازان کشور است ندهیآموزش و پرورش کانون .......و ...........آ  (12

 رد؟یگ یصورت م یچه کس شنهادیبا پعامل  ریسازمان پدافند غ نیو معاون نیانتصاب جانش  (13
 ریاست سازمان پدافند غیر عامل

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رد؟یصورت گ یتوسط چه کس دیباعامل  ریسازمان پدافند غ نیو معاون نیانتصاب جانش  (14

 کل قو یفرمانده رد؟یگیصورت م یتوسط چه کس رعاملیسازمان پدافند غ سیانتصاب رئ  (15

 قرارگاه محوری باشد. یم رعاملیکشور جزو راهکارهای بهبود پدافند غ رعاملیقراردادن .......محوری پدافند غ تیاولو  (16

 پدافند غیرعاملسازمان  کدام نهاد است ؟ فیعامل از وظا ریدر حوزه پدافند غ ییدستگاه های اجرا نیالزم ب یهماهنگ جادیا  (17

 محتوا –ساختار  .است یو گسترش پدافند در.........و....... فضای مجازی مرتبط با آموزش و پرورش جزو راهبردهای اساس جادیا  (18

 سوره عنکبوت 69آیه  باشد ؟ یم میاز کدام سوره قرآن کر " نیسبلنا ان اهلل لمع المحسن نهمیلنهد نایجاهدو ف نیو الذ " فهیشر هیآ  (19

 ریاست کمیته گردد ؟ یم نیتدو یتوسط چه کس یدائم تهیکم یداخل یینامه اجرا نییآ  (20

21)  
 یم رعاملیگسترش پدافند غ یراهکار اساس رعاملیپدافند غ یها یازمندیبه منظور ........با ن یجار یدوره ها یبازنگر

 تطابق باشد

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور کدام مورد است ؟ رعاملیسازمان پدافند غ ییمقام اجرا نیباالتر  (22

دفاع مسلحانه از  یهمه افراد برا یبرا یآموزش نظام طیشرا جادیدولت موظف به ا یبر اساس کدام اصل قانون اساس  (23

 شده است ؟ یکشور و نظام اسالم

 151اصل 
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 همیشگی شود. یم یعامل امری ..............تلق ریکل قوا پدافند غ یبر اساس نظرات فرمانده  (24

25)  
 ی.......... و .......... م یعامل در آموزش و پرورش، پشتوانه ها و اسناد باالدست ریاصول و اهداف پدافند غ تیبرای رعا

 باشند
 گزینه الف و ب

 آموزشکارگاه  باشد ؟ یم یکدام کارگروه تخصص فیبرگزاری دوره های ضمن خدمت جزء وظا  (26

 کارگروه آموزش باشد ؟ یم یکدام کارگروه تخصص فیجزء وظا یو علم ی، هنر یمسابقات ادب یبرگزار  (27

 تربیتی -کارگروه فرهنگی  باشد ؟ یم یکدام کارگروه تخصص فیدانش آموزان جزء وظا یبرا رعاملیپدافند غ یجیترو یزیبرنامه ر  (28

29)  
 ریدر چارچوب .......و .......... پدافند غ رعاملی، راهبری و اجرای طرح ها و پروژه های پدافند غ یاتیعمل زییبرنامه ر

 ردیگیکشور صورت م عامل
 اجرایی –نظام فنی 

 پنج ساله عامل کشور معموال چند ساله است ؟ ریبرنامه های کالن پدافند غ  (30

 آمادگی دفاعی .شودیگفته م "........... "در مقابل تهاجم  یبه هرگونه امادگ  (31

 دانشگاه فرهنگیان باشد. ی........... م انیبه معلمان و فرهنگ رعاملیمناسب آموزش پدافند غ نهیزم نیبهتر  (32

از کدام محل  ییاجرا یعامل در دستگاه ها ریپدافند غ ییو ساختار اجرا یاتیعمل یساالنه قرارگاه ها یبودجه جار  (33

 ؟ گرددیم نیتام
 اعتبارات ستاد کل نیروهای مسلح

34)  
 کشور از جمله یهای واقع ازیو ن طیدانش آموزان متناسب با شرا یلیتحص تیبرنامه های ..... و..... برای هدا ینیب شیپ

 است. یمعضل اشتغال جزء راهکارهای اساس رفع
 هوشمندانه –بلند مدت 
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35)  
 یم گرییدر آموزش و پرورش توسط کدام معاونت پ رعاملینقشه راه پدافند غ اجرایو  یبرنامه های آموزش ینیب شیپ

 گردد؟
 معاونت پژوهش

36)  
 در آموزش و پرورش جزو رعاملیهای پدافند غ تهیهای کم تیفعال شبردیهای .......و.........برای پ ندیفرا ینیب شیپ

 باشد. یم ییهای کالن اجرا استیس
 گزینه الف و ب

 ( ی)مد ظله العال یامام خامنه ا محافظت هااز تذکرات کدام بزرگوار است ؟ ریهدر نرفتن سا یبرا یبر لزوم وجود محافظت نظام دیتاک  (37

 سازمان پدافند غیرعامل کدام نهاد است؟ فیمختلف از وظا یدشمن در حوزه ها داتیو برآورد تهد نییتب  (38

 در آموزش و پرورش از اهداف کدام سند است ؟ رعاملیپدافند غ تهیکم فیها و وظا تیمامور میو ترس نییتب  (39
عامل آموزش و  ریسند راهبردی پدافند غ

 پرورش

 کمیته دائمی پدافند غیرعامل کدام نهاد است؟ فیعامل از وظا ریدر خصوص پدافند غ یدستگاه نیب یالزم جهت هماهنگ یینامه اجرا نییآ بیتصو  (40

 کمیته دائمی پدافند غیر عامل کدام نهاد است ؟ فیعامل کشور از وظا ریکالن پدافند غ یبرنامه ها بیتصو  (41

 سازمان پدافند غیرعامل ؟ ردیگ یکدام نهاد صورت م شنهادیسطح بندی مراکز تحت پوشش با پ بیتصو  (42

 دائمی پدافند غیر عامل کمیته کدام نهاد است ؟ فیمراکز تحت پوشش ازوظا یبند تیو اولو یسطح بند بیتصو  (43

 کمیته دائمی پدافند غیرعامل کدام نهاد است ؟ فیکشور از وظا رعاملیها و راهبرد های عمده پدافند غ استیس بیتصو  (44

 سازمان پدافند غیرعامل کدام نهاد است ؟ فیعامل از وظا ریضوابط و دستورالعمل های پدافند غ بیتصو  (45

 هشت قرارگاه باشد؟ یچه تعداد م رانیا یپدافند یتعداد قرارگاه ها  (46
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47)  
نظام آموزش و پرورش صورت  یعال تیریدر بدنه مد یبه منظور ....................تفکر پدافند یو اقناع یعلم یتالش ها

 نهادینه سازی ردیگیم

 همه موارد .ردیگ یمراکز و اماکن آموزش و پرورش برحسب ..........و......... صورت م ینقشه جامع طبقه بند هیته  (48

کمیته پدافند غیرعامل  - عمومیوظایف  کدام نهاد است؟ فیجزو وظا رعاملیپدافند غ ینامه ها نییاستاندارد ها و آ نیو تدو هیته  (49

 آموزش و پرورش

 کارگروه پژوهش باشد؟ یم یکدام کارگروه تخصص فیمحتوا جهت درج در گروه مجالت جزء وظا دیتول  (50

 ریاست کمیته ست؟یچ یدائم تهیدر کم رعاملیسازمان پدافند غ سیرئ گاهیجا  (51

 امام خمینی )ره( باشد؟ یهای کدام بزرگوار م هیجدی گرفتن احتمال تجاوز مجدد از سوی ابرقدرت ها و نوکرانشان از توص  (52

53)  
 دایبداند ، در نزد خدا آبرو پ یجامعه اسالم اتیرا الزمه ح یدفاع یکه آمادگ یهر انسان مخلص و متعهد "جمله 

 ؟ ستیاز ک ". کندیم
 امام خمینی )ره(

54)  
آموزش و پرورش موظف است با ............و  ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم یقانون مقررات استخدام 64حسب ماده 

 نظارت -هماهنگی  .دیاقدام نما یدفاع نظام نهیآموزش در زم ی............ سپاه نسبت به اجرا

 همه موارد کشور کجاست ؟ رعاملیسازمان پدافند غ تیحوزه عمل فعال  (55

 1404سند چشم انداز  همه جانبه اشاره شده است ؟ یبر بازدارندگ یمبتن یبا سامان دفاع رانیدر کدام سند به ا  (56

 مرکز حراست سیرئ سازمان است ؟ رعاملیپدافند غ رکلیمد فیعهده دار وظا یدر وزارت آموزش و پرورش چه کس  (57
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 منویات مقام معظم رهبری باشد ؟ یعامل کدام مورد م ریراهنمای متقن و پشتوانه قوی برای اجرای پدافند غ  (58

 همه موارد ست؟یآموزش و پرورش چ رعاملیرسالت سند پدافند غ  (59

 کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش گردد ؟ یدر کجا محقق م انیمرتبط با دانش آموزان و فرهنگ داتیاز تهد رییشگیو پ شیرصد ، پا  (60

61)  
 رعاملیجزو اصول حاکم بر پدافند غ ایجغراف داتیمتناسب با تهد یدانش آموز تیاصل .........برحسب ........جمع تیرعا

 تراکم -پراکندگی  باشد یم

 گزینه الف و ج ؟ دیآ یکدم شورا در م تیکشور بالفاصله پس از انتصاب به عضو رعاملیسازمان پدافند غ سیرئ  (62

 مسلح یها رویستاد کل ن سیرئ ؟ ستیعامل ک ریپدافند غ یدائم تهیکم سیرئ  (63

64)  
 برای دانش آموزان رعاملیمتناسب دانش آموزان در برنامه های پدافند غ یسازی برای مشارکت فردی و گروه نهیزم

 باشد ؟ یم یکدام کارگروه تخصص فیوظا جزء
 یتیترب – یکارگروه فرهنگ

 کل قوا یفرمانده های .............. است. رمجموعهیجزء ز رعاملیسازمان پدافند غ  (65

 حاکمیتی نهادی ............ است. رعاملیسازمان پدافند غ  (66

 العالی ( امام خامنه ای )مد ظله ؟ ستیاز ک "مقابله با دشمنان انقالب در دراز مدت اماده کنند .  یخود را برا دیدانش آموزان کشور با "سخن   (67

 همه موارد سند پدافند غیر عامل آموزش و پرورش با بهره گیری از کدام مورد شکل گرفت ؟  (68

کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و  شده است ؟ هیته یچه گروه ای یعامل آموزش و پرورش توسط چه کس ریپدافند غ یسند راهبرد  (69

 پرورش
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 1388 پرورش در چه سالی تهیه شده است؟سند راهبردی پدافند غیر عامل آموزش و   (70

 هشت فصل عامل آموزش و پرورش مشتمل بر چند فصل است ؟ ریپدافند غ یسند راهبرد  (71

 تشکیل اتاق فکر ؟ ستیچ ازمندیآموزش و پرورش ن رعاملیسند راهبردی پدافند غ  (72

 همه موارد ، کدام دستگاه است؟ فیانجام وظا یعامل برا ریسازمان پدافند غ یراهبرد کیشر  (73

 متوسطه -راهنمایی  شده است ؟ ینیب شیپ یچه مقاطع یبرا یآموزش دفاع یعموم فهیقانون خدمت وظ کیماده  2طبق تبصره   (74

75)  
شده  یآموزش دفاع نهیدر زم یکدام دستگاه ها مکلف به همکار یعموم فهیقانون خدمت وظ کیماده  2طبق تبصره 

 اند ؟

نیروهای  –وزارت آموزش و پرورش 

 مسلح

 سوره آل عمران 54آیه  شده است ؟ یمعرف انیچاره جو نیخداوند بهتر فهیشر هیطبق کدام آ  (76

 فرهنگ دفاعی ؟ ستیدر جامعه چ یو اسالم ینید یمتاثر از ارزش ها یو دفاع از آرمان ها انتیفرهنگ ص  (77

 استانی شده اند ؟ لیتشک یدر چه سطح رانیا یپدافند یقرارگاه ها  (78

 سازمان پدافند غیر عامل کدام سازمان است ؟ یکشور از رسالت ها یها رساختیز یدگید بیکاهش آس  (79

 کرده است ؟ دیتاک یعموم یآموزش نظام قیاز طر یدفاع مل هیبن تیبر تقو یکدام اصل قانون اساس  (80
 اصل سوم

 سوره انفال 60آیه  دارد؟ دیبا دشمنان تاک ییارویرو یشگیهم یو آمادگ رعاملیبر اصل پدافند غ میقرآن کر فهیشر هیکدام آ  (81
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 همه موارد کنند ؟ ینینقش آفر رعاملیتوانند در موضوع پدافند غ یکدام تشکل ها م  (82

83)  
 برنامه دیدر آموزش و پرورش با رعاملیتوانمند در حوزه پدافند غ یانسان رویین نیو تام تیکدام دو بخش برای ترب

 د؟یو اقدام نما زییر

معاونت نیروی انسانی و دانشگاه 

 فرهنگیان

84)  
 یمل تیامن یعال یمصلت نظام و شورا صیدولت ، مجمع تشخ اتیتواند در جلسات ه یکدام فرد پس از انتصاب م

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل شرکت کند ؟

 همه موارد باشد ؟ یدر آموزش و پرورش م یبرنامه برای تحقق اقتصاد مقاومت نهیکدام گز  (85

 دانش آموزان عامل آموزش و پرورش است ؟ ریدر پدافند غ یگروه هدف اصل نهیکدام گز  (86

 همه موارد باشد ؟ یعامل آموزش و پرورش م ریمهم سند پدافند غ یکدام مورد از برونداد ها  (87

 همه موارد باشد؟ یم یحکومت جمهوری اسالم سیو تاس رانیا یانقالب شکوهمند اسالم روزییکدام مورد از ثمرات پ  (88

 فرهنگ شهادت طلبی است ؟ رانیا یاسالم یجمهور یکه متاثر از فرهنگ راهبرد یفرهنگ دفاع یمولفه ها نیکدام مورد از مهمتر  (89

 توسعه محوری باشد ؟ یاموزش و پرورش نم رعاملیاکم بر سند پدافند غ یکدام مورد جزء ارزش ها  (90
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