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 باسمه تعالی

 پرسش و پاسخ درس هفتم آمادگی دفاعی

 )پدافند غیرعامل(

 

          است؟ تَزُ آهیرتِ تطط حیات اظ ای پسیسُ چِ تا ّوَاضُ تطط تاضید -1

 .است تَزُ آهیرتِ تطط حیات تا ّا ّجَم ٍ تا پسیسُ جٌگ ّوطاُ تَزُ ٍ زفاع ًیع تطای هقاتل تا حولِ ّا       

 کطزًس؟ هی چکاضّای زضوٌاىاًساى ّای اٍلیِ تطای زض اهاى هاًسى اظ تْاجن حیَاًات ٍحطی ٍ زیگط  -2 

 .تطزًس هی پٌاُ عثیؼی ّای هرفیگاُتطای کاستي ًگطاًی ّای ذَز تِ غاضّا، تاالی زضذتاى ٍ زیگط        

 کطزًس؟ هی استفازُ قسین ظهاى زض زفاػی ّای ضیَُاًساى ّای زض گصضتِ تطای پیطگیطی اظ حوالت غافلگیطاًِ زضوي اظ چِ  -3 

 ایجاز ذٌسق زض اعطاف ضْطّا ٍ ایجاز قلؼِ ٍ زضٍاظُ ّای هستحکن       

 ؟ است هْن تسیاض ٍ ضطٍضی ها کطَض تطای اًساًی تْسیسّای ٍ عثیؼی غیط حَازث زضتطاتط زفاع چطا -4

 ذاٍضهیاًِ ٍ تْطهٌسی اظ شذایط عثیؼی  حساس هٌغقِ زض گطفتي قطاضتِ زلیل ٍیژگی ّای جغطافیایی، اقتػازی، فطٌّگی ٍ سیاسی ٍ       

 .است زُطک ٍاضز کطَضهاى تِ جاًی ٍ هالی ذساضات ًتیجِ زض ٍ زاضتِ قطاض غیطعثیؼی ٍ عثیؼی حَازث هؼطؼ زض     

 فطهایٌس؟ هیاًقالب اسالهی زض هَضز زفاع چِ  حضطت آیت اهلل ذاهٌِ ای ضّثط هؼظن -5 

 «.ًیست ظًسُ کٌس زفاع ذَز اظ ًتَاًس کِزفاع جعئی اظ َّیت یک هلت ظًسُ است، ّطهلتی »هی فطهایٌس:        

 .تثطیس ًام ضا(  پسافٌس) زفاع اًَاع     -6 

 ػاهل( پسافٌس) زفاع -1        

 ػاهل غیط( پسافٌس) زفاع -2        

 چیست؟ ػاهل( پسافٌس) زفاع -7 

 .ضَز هی ًاهیسُ ػاهل پسافٌس زضوي جٌگی اقساهات ٍ حوالت زفغهقاتلِ ٍ هثاضظُ هستقین ٍ استفازُ اظ تجْیعات جٌگی تِ هٌظَض       

 است؟ ظهاًی چِ هرػَظ هستقین یا ػاهل زفاع -8 

 هرػَظ ظهاى جٌگ است.      

 ضَز؟ هی اًجام چگًَِ هستقین یا ػاهل(پسافٌس) زفاع    -9 

 .گیطز هی غَضت َّاپیوا ٍ تاًک هَضک، اسلحِ، هخل ٍسایلی کوک تا زیسُ آهَظش افطاز تَسظ       

      زفاع )پسافٌس( غیط ػاهل چیست؟-11 

 اًی تِ ج تلفات ضسى ٍاضز اظ تا زاز اًجام تَاى هی جٌگی تجْیعات پسافٌس غیط ػاهل هجوَػِ اقساهاتی است کِ تسٍى استفازُ اظ      

 حساقل کاّص زاز. تِ ضا آًْا تا ، کطز جلَگیط کطَض هْن ٍ حیاتی تأسیسات ٍ هطاکع تِ اقتػازی ظیاى ٍ افطاز     

  زفاع یا پسافٌس غیط ػاهل تِ هٌظَض غَضت هی گیطز؟ -11 

 ات ًاضی اظ حوالت ظهیٌی، َّایی ٍ زضیایی غَضت ذساض کاّص ٍ زضوي تْاجوات تا هقاتلِ تطای ّا جٌگ زض ػاهل غیط پسافٌس یا زفاع    

 .گیطز هی     

  زض جٌگ چِ ًقاعی تیطتط هَضز حولِ زضوي قطاض هی گیطًس؟ -12
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 ٍ هطاکع َّایی، ّای پایگاُ هْن، ّای پل اضتثاعی، ٍ هراتطاتی اغلی پاالیطگاُ ّا، ًیطٍگاُ ّا، فطٍزگاُ ّا، هطاکع سیاسی هْن، هطاکع      

 .گیطًس هی قطاض زضوي حولِ ٍ تَجِ هَضز جٌگ زض کِ ّستٌس ًقاعی تلَیعیًَی ٍ ضازیَیی یّا ایستگاُ

   سَضُ اًفال تِ ها زض زفاع اظکطَض چِ زستَضی زازُ است؟ 61ذساًٍسزض آیِ  -13 

 طظهیي هاى تاضین.س اظ زفاع آهازُ ّویطِ ٍ کٌین جوغ ضا هاى ًیطٍی تَاًین، هی کِ قسض ّط      

   پسافٌس غیط ػاهل چیست؟اغَل  -14 

 .یافت ػاهلسست غیط پسافٌس اّساف تِ تَاى هی آًْا اظاغَل پسافٌس غیطػاهل ضاهل هجوَػِ اقساهاتی است کِ تا استفازُ       

 اغَل پسافٌس غیط ػاهل ضا ًام تثطیس. -15 

 استحکاهات ٍ ساظی هقاٍم -6    یاتی هکاى -5    فطیة -4     پطاگٌسگی-3     اذتفاء -2     اِستتاض -1     

  اِستتاض یؼٌی چِ؟-16 

 ضٌاسایی آى  کِ ای گًَِ اًساًی تا هحیظ اعطاف است، تِ ًیطٍی ٍ تجْیعات استتاض تِ هؼٌای ّن ضًگ ٍ ّن ضکل کطزى تأسیسات،      

 ظ تطفی.زض هحی سفیس تازگیط اظ استفازُتسیاض زضَاض ٍ تا حسٍزی غیط هوکي تاضس، هاًٌس  زضوي تطای     

 است.  استتاض  اظ هَحطتطیي ضٍش ّای زفاع غیط ػاهل زض زًیا -17 

 تطای استتاض اظ چِ ٍسایلی استفازُ هی ضَز؟ -18 

 .... استفازُ هی ضَز. ٍ زضذتاى تطگ ٍ ضاخ تَض، ضًگ، اظ       

 ؟ضَز هی گفتِ اقساهاتی تِ کاضی پٌْاى یا اذتفاء  اذتفاء یؼٌی چِ؟ -19 

  جٌگی َّاپیواّای کطزى پٌْاى هاًٌس آٍضز، هی ػول تِ جلَگیطیکِ اظ قطاض زازى گطفتي تأسیسات، تجْیعات ٍ ًفطات زض زیس زضوي        

 .تًَل زض      

  کٌٌس؟ پیسا زستطسیزض ّجطت پیاهثط)ظ( اظ هکِ تِ هسیٌِ چطا زضوٌاى ًتَاًستٌس تِ پیاهثط  -21 

 .تَز کطزُ استفازُظیطا پیاهثط اظ اذتفاء ٍ فطیة کِ اظ اغَل پسافٌس غیط ػاهل است      

  ضٍش ّای اذتفاء ضا ًام تثطیس. -21 

 .ًثاضس هطاّس ٍ تطریع قاتل سَْلتتِ  کِ هحلی زض تأسیسات احساث ٍ ظهیي ػَاضؼ اظ استفازُ -1      

 ... ٍ زضذتکاضی تٌسی، جسٍل: هاًٌس کاضّاییتا  تأسیسات زازى جلَُ هْن غیطُ ٍ ػازی -2      

  پطاکٌسگی تِ چِ هؼٌاست؟  -22 

  ػولیات هقاتل زض آًْا پصیطی آسیة کاّص هٌظَض تِ تأسیسات ٍ تجْیعات ًیطٍّا، تجوغ ػسم ٍ کطزى پرص هؼٌای تِ پطاکٌسگی     

 .است زضوي      

  ل تعًیس.اتطای پطاکٌسگی زض پسافٌس غیط ػاهل هخ -23 

 .کٌٌسّستِ ای کطَض زض یک هجتوغ هسکًَی ظًسگی   زاًطوٌساى تؼسازی اظ ًثایس - 1     

 ظیاز اظ ّن تساظین. فاغلِ تا ضْط زضچٌسچٌس پاالیطگاُ زض کطَض تساظین تْتط است آًْا  تَاًین هی اگط  -2    

 فطیة یؼٌی چِ؟  -24 

 اّساف فطػی ٍ غیط اغلی ٍ کن اّویت هٌحطف ًوایس،  سَی تِ هْنفطیة یؼٌی اًجام کاضّایی کِ فکط ٍ زیس زضوي ضا اظ اّساف اغلی ٍ      

 : ًػة هاکت تحْیعات جٌگی زض ًقاط هرتلف. هاًٌس    

   هکاى یاتی زضپسافٌس غیط ػاهل چیست؟ -25 
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 .تاضس هیکطَض است کِ اظ اقساهات اساسی ٍ هْن پسافٌس غیط ػاهل  حیاتی ٍ هْنتأسیسات  ایجاز هٌاسة تطای هحل اًتراب یؼٌی     

   ضَز؟ هی زضوٌاى تْسیساتتطاتط  زض پصیطی آسیة ٍ ضٌاسایی هَجة ّای هکاى چِ زض تأسیسات ایجاز  -26 

 ٍ زض ًعزیکی هطظّا هَجة ضٌاسایی ٍ آسیة پصیطی آًْا زض  اغلیتعضگطاُ ّا ٍ جازُ ّای  کٌاض ّوَاض، ّای زضت زض تأسیسات ایجاز       

 .ضَز هی زضوٌاى تْسیسات تطاتط        

   چیست؟ ضَز استفازُ آى اظیکی اظ کاضّای هفیسی کِ هی تَاى زض ظهاى غلح اًجام زاز تا زض ظهاى حازحِ  -27 

 تطکص ٍ هَد اًفجاض ضا تا حسٍزی ظیازی ذٌخی کٌس. ساذت هکاى ّایی است کِ زض هقاتل توة ٍ هَضک هقاٍم تاضس ٍ آحاض     

 است؟ ػاهل غیط پسافٌس اغَل کسام جع ضْطّااحساث پٌاّگاُ زض هجتوغ ّای هسکًَی ٍ ازاضی ٍ پٌاّگاُ ّای ػوَهی زض  -28 

 .است ػاهل غیط پسافٌس استکاهات ٍ ساظی هقاٍم اغَل جع     

 زاضز آى زٍ ضا تٌَیسیس. ضػایت اغَل پسافٌس غیط ػاهل زٍ هعیت هْن -29 

 تاػج حفظ هطاکع ٍ تأسیسات هْن جاهؼِ هی ضَز. ٍ زّس هی افعایص ضا کطَض زفاػی قسضت -1    

 زضوٌاى کوتط هی ضَز. تْاجن احتوالقسضت زفاع ػاهل ٍ غیط ػاهل کطَض تیطتط تاضس،  ٍ تَاى ّطچِ -2     

 


