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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف 
سیاسی باشد؟ ی م ی تلفن یدر جاسوس  د یجزو کدام موضوع مورد تاک"اختالفات و تعارضات مسئوالن "(1

.بهتر است اطالعات مذکور ارائه شود : ینشده به جاسوس تلفن   یاطالعات طبقه بند  ی ارائه (2

.د ی نما ی برقرار م ی میرابطه صماست؟  یتلفن  یاز موارد مشکوک در انجام جاسوس   (3

2استوار است؟ یاساس  هیبر چند پا ی تلفن یجاسوس  یاستراتژ(4

گزینه های ب و ج ..... ی تلفن ه یاستفاده از روش تخل   (5

بنابراین جمع آوری در قالب ..........به یک  باشد،  می  راهبردی ............برنامه ریزی های    اطالع از ........یکی از  (6

نظرسنجی موسسات علمی -پایه های اساسی-تفکرات.رویه تبدیل شده است

تلفن   ی اغلب شماره تماس ها  (7 نوع  یجاسوسان  ثابت درج شده را شماره گ   ی به  ی ریاست که اگر شماره 

کسی پاسخگو نیست : د یینما

ه درج شده نمی توان اعتماد نمود به شمار:اگر شماره درج شده بر نمایشگر تلفن قابل شناسایی برای ما باشد (8

ی مقام معظم رهبر "نیست جایز تلفن طریق  از  شده  بندی  طبقه  اطالعات بیان"این جمله از کیست؟ (9

بافیعباس زرست؟ یک  نیمنافق ی تلفن یجاسوس  انگذاریبن  (10
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یچ عنوان نباید آنها را باز کرد به هنامشخص را  یک یالکترون یپست ها  (11

جهت دهی به رفتار مردم رد؟یگ ی صورت م ی طبقه نخبه با چه هدف یرو  ی رگذاریتاث  (12

شناختی روان کند.  ی ..........استفاده م ی بعضا از شگردها یچ ه یتخل  (13

: یچ ه یتخل  (14
مطلع نشان داده و اطالعات مهم را    خود را فردی

کوچک جلوه می دهد 

طراحی های اطالعاتی و جاسوسیشود؟  می  انجام منظور چه  به   هدف،  ترسیم گراف از دوستان و دشمنان  (15

.باشد  یم  یتلفن   هی تخل یشگردهادر:  ن یاز اقدامات منافق یکی با اعضا  ی دوست  تیتقو قیاز طر ی پوشش اطالعات ت یتقو  (16

است  یتلفن یاز جاسوس  یریشگ یپ یاز راههاپاسخ به تماس ها  یچگونگ  رامونیدر افراد پ  یحس پرسشگر ت یتقو  (17

اهدافباشد  ی م ی تلفن یبخش پژوهش نفاق از...........جاسوس  ی بانک اطالعات لیتکم  (18

: یجاسوس تلفن  (19
از هدف   ی و پشتوانه اطالعات  ویآرش   کیبر  یمتک

 باشد. یموردنظر م 

پشتوانه -اتفاقی-پروسه . میبدان یو ...... اطالعات  گرید یها یآن را ....... از مجموعه جاسوس  د ی......... است و نبا ی تلفن یجاسوس (20
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 گزینه های الف و ب  :  ی تلفن یجاسوس   (21

 قبل از انقالب  - نیمنافق جاسوسی تلفنی ابداع چه کسانیست و از چه زمانی آغاز شده است؟  (22

 عبارتست از:  ی تلفن یجاسوس   (23

  ب یاطالعات فر ی اطالعات و القا یبه هرگونه جمع آور

با   یمجاز ی و ارتباط فضا  یتماس تلفن   قیاز طر

  ا ی یتلفن ی، جاسوس  یجعل تیهو ا ی نیتفاده از عناواس 

 .شود  ی گفته م ی تلفن ه یتخل

 : یتلفن یجاسوس   (24
باشد که بعضا   ی و هدف خاص م  ازین ک یبرخاسته از 

 .شود  ی سفارش داده م یاطالعات  ی ها سیتوسط سرو

 همه ی موارد  ن اولویت محسوب می شود؟ چرا حفظ کارکردهای اطالعاتی برای منافقی  (25

 در داخل کشور  یمردم  گاهینداشتن پا ل یبه دل کنند.  یاستفاده م  یتلفن  ه یاز تخل  ازیجهت کسب اطالعات مورد ن ن یچرا منافق  (26

  ی ند و به آنها .............الزم داده شده است، در اثر ب باش   یکه مشمول .................م  یدولت  نیچنانجه مامور  (27

 شوند.   ی شوند،به.....................محکوم م  یاطالعات  هی ، توسط دشمن تخل  یاصول حفاظت  ت یو عدم رعا  یمباالت
  –آموزش  - امور حفاظتی و اطالعات طبقه بندی شده

 حبس  ماه  شش تا ماه  یک

 در شبکه های اجتماعی ادامه می دهند  موفق، ارتباطات خود را ......  ی تماس تلفن نیموارد ، عوامل نفاق پس از اول  یدر بعض   (28

 کرد؟  د یمشکوک چه کار با ی در تماس ها  (29
  مطمئن  و   تا زمانی که از هویت فرد مخاطب مطلع

 نماییم  خودداری اطالعات گونه  هر ارائه  از  ایم نشده
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چه   یمجاز یاجتماع یدر شبکه ها  یارتباط با و ایبه شخص مشکوک و  کی در صورت ارائه پست الکترون  (30

 ی موارد  همه کرد؟  د یبا

 در صورت شناسایی تخلیه چی توسط مخاطب  (31
سعی می کند خود را عصبانی نشان داده و زیربار نمی  

 رود و مکالمه را قطع می کند 

 مزایای جاسوسی تلفنی  .دریافت سریع و بدون واسطه اطالعات از هدف یکی از...... می باشد   (32

 تاثیرگذاری روی فکر و کنش مردم  شبکه نت باعث:  یرورهامهم جبهه استکبار به ابرس  یاطالعات یها س یسرو یدسترس   (33

 کدام است؟   نیتوسط منافق یتلفن   هی تخل  تیموفق  لیدل  (34
فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب و تعارفات بی   غلبه

 مورد 

 ست؟یشدن چ  هی عدم تخل یبرا یراهکارعمل  (35
قطع ارتباط به بهانه اخذجزئیات از فرد دیگر و پس از  

 چک و بررسی تماس با طرف مقابل 

 معدوم شد.1367مرصاد در سال  اتیعمل ان یدر جر چه شد؟ نیمنافق  ی تلفن یجاسوس  انگذاریسرانجام بن  (36

 اهداف باشد.  یم  یتلفن یمشکالت نهادها و ارگان ها از ......... جاسوس  ییشناسا  (37

 یکی از راههای پیشگیری از جاسوسی تلفنی است عدم اعتماد به امنیت تلفن   (38

 همه ی موارد  ست؟یفکر و کنش مردم چ یرو  ل یو اسرائ  کایآمر ی اطالعات یها س یسرو ی رگذاریعلت تاث  (39
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 2 رد؟ یپذ  یصورت م ق یبه چند طر یمجاز ی در فضا یجاسوس  ند یفرا  (40

 ی چ  ه یتخل .فردی را که با بیان هویتی جعلی و پوششی ،حس اعتماد را در طرف مقابل ایجاد می کند ........ می گویند   (41

 کدام جمله صحیح تر است؟   (42
در   د یمسئوالن از موضوعات مورد تاک  یاس یمواضع س 

 باشد. ی م ی تلفن یجاسوس 

 تر است؟  حیله صحکدام جم  (43
  جهیاطالعات خرد به نت ی جمع آور  ق یاز طر نیمنافق

 .رسند  یم  قیدق یاطالعات لیکالن و تحل ی ریگ

 506و    501 باشند. یاسرار م  یدر خصوص افشا   یکدام مواد از مواد قانون مجازات اسالم  (44

 کدامهیچ ست؟ ین یتلفن   یاز جاسوس  یر یشگ یپ یکدام مورد از راهها  (45

 هستند؟  یتلفن  یجاسوس  یها ی از استراتژ کیکدام  (46
العات آشکار برای  ارتباط سازی عام برای جمع آوری اط

 مصارف تبلیغاتی خود 

 :افقین در شبکه های اجتماعی نمی باشند کدامیک از اقدامات من  (47
انتشار مطالب مورد نظر در شبکه های اجتماعی برای  

 طراحی های اطالعاتی و جاسوسی

 یچکدامه باشند. ی نم یتلفن یجاسوس  ن یاز اهداف نو کیکدام  (48
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 یچکدامه باشند؟ ی نم یتلفن یجاسوس  ن یاز اهداف نو کیکدام  (49

 تر است؟ حیصح ر یز ی ها نهیاز گز کیکدام  (50

  ب یاطالعات فر ی اطالعات و القا یبه هرگونه جمع آور

  تیهو ای نیبا استفاده از عناو یتماس تلفن   قیطر از

 شود.  ی گفته م  یتلفن ه یتخل  ای یتلفن   ی، جاسوس  یجعل

 رزمایش ها باشد؟ یم  ی نظام ی تلفن یاز موضوعات جاسوس  ر یاز موارد ز کیکدام  (51

 باشد؟ ینم  یتلفن  یاز جاسوس  یریشگ یپ یجزو راهها ر یاز موارد ز کیکدام  (52
عدم ارائه هر گونه اطالعات دارای طبقه بندی در  

 ارتباطات فضای مجازی مگر این که بومی باشد 

 آموزشی  باشد؟ ی نم یتلفن یدر جاسوس   د یجزو موضوعات مورد تاک ر یاز موارد ز کیکدام  (53

 اعتقادی  ست؟ین ی تلفن یدر جاسوس  د یمورد تاک ر یاز موارد ز کیکدام  (54

 منجر شود.  ز ین یارتباط به تماس تلفن  نیممکن است ا کند.  یآغاز م  یو با پوشش جعل ی مجاز ی اوقات سرپل نفاق ارتباط را در فضا یگاه  (55

 همه ی موارد  ند؟ینما ی م ی تلفن ه یاقدام به تخل یداخل  یچگونه با سوء استفاده از شماره ها نیمنافق  (56

 5 چندتاست؟  یتلف  یدرجاسوس   د یمورد تاک یموضوعات اصل  (57

 همه ی موارد  ست؟یچ ی تلفن یدر جاسوس  یک یهدف از اخذ پست الکترون  (58
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ی استحاله و براندازست؟ یچ ی دشمنان انقالب اسالم  یهدف برنامه ها  (59

ندارند  تیکه صالح  ی افراد  اریدر اخت......را    استیراجع به س   ماتیاسرار تصم  ا یهر کس ...... نقشه ها، اسناد    (60

الف و ج صحیح است شود. ی و مراتب جرم به .........محکوم م  تیفی از مفاد آن مطلع کند، نظر به ک ای، قراردهد 
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