
                                                           
 
 
 

         
 

         
 
 
 

 

 مدیریت بحران روستا

 
 کدام گزینه در بر گیرنده مفاهیمی از موضوع مدیریت بحران است؟ (1

 مدیریت بحران دربرگیرنده یک اقدامات وعملیات پیوسته و پوسته وپویا است -الف

 شامل: برنامه ریزی ، سازماندهی، تشکیالت ، رهبری و کنترل استبراساس تابع کالسیک مدیریت  -ب 

مجموعه اقداماتی استه که قبل از وقوع ، حین وقوع وبعد از وقوع بحران جهت کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن  -ج 

 انجام میگیرد

 تمام گزینه ها -*د 

 

 کدام یک گزینه های زیر مفهوم امنیت را بهتر تبیین میکنند؟ (2

 امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی باهر تهدید وحمله را گویند -الف

ولی امنیت در گفتمان ایجابی به تامین وتضمین آسایش و امنیت در گفتمان سلبی ب نبود خطر وتهدیدات استوار است -ب 

 آسودگی در نظر دارد

 شهروندان از آسایش ورفاه خوبی برخوردارندامنیت وضعیتی است که در آن  -ج 

 گزنیه های الف وب -*د 

 

 مراحل زمانی وقوع بحران در کدام یک از گزینه های زیر به شکل صحیح قید شده است؟ (3

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل قبل از بحران ، شروع حین بحران و پس از بحران میباشد -الف

 بحران شامل قبل از بحران ، حین بحران ، وپس از بحران میباشدمراحل زمانی وقوع یک  -ب 

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل شروع بحران ، حین بحران وپس از بحران میباشد -ج 

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل قبل از بحران ، شروع بحران وپس از بحران میباشد -د 

 

 ساختمان ، بررسی نیازها ، رفع نقاط ضعف و ایجاد همانگی جزء کدام یک از برنامه هاست؟آموزش افراد جامعه ، مقاوم سازی  (4

 برنامه های راهبردی ومیان مدت-برنامه از بروز رویداد -*الف

 برنامه های عملیاتی وضربتی –برنامه ای زمان وقوع رخداد  -ب 

 برنامه های میان مدت وراهبردی –برنامه پس از وقوع رویداد  -ج 

 برنامه های مقابله با بحران حین بروز بحران -د 

 

 در کدام گزینه ، چرخه مدیریت بحران به شکل درست مورد اشاره قرار گرفته است؟ (5

 پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی -*الف



 آمادگی ، پیشگیری ، مقابله ، بازسازی -ب 

 ، پیشگیری ، بازسازی وبازخوانیمقابله ، آمادگی  -ج 

 پیشگیری ، مقابله ، آمادگی ، بازسازی وبازخوانی -د 

 

 مطابق طرح جامع مدیریت بحران ، چهار مرحله اصلی مدیریت بحران در کدام گزینه آمده است؟ (6

 واکنش به هنگام وقع -آمادگی در برابر خطر -الف

 کاهش اثر حادثه –بازسازی خسارات ها  -ب 

 گزینه های الف وب -*ج 

 کاهش اثر ، بازسازی ، مقابله ، آمادگی -د 

 

 کدام یک از وظایف دهیار به عنوان مدیر مدیریت بحران روستا محسوب میگردد؟ (7

 جمع آوری اطالعات -الف

احتمالی، ارائه گزارش اولیه از وضعیت موجود ) تعیین محل بروز بحران ، وسعت ، میزان تقریبی خسارت وتلفان  -ب 

 نیازمندی های اولیه و حتی المقدور نیازمندی های ثانویه ( به مقام مافوق

 شروع عملیات وخدمات با استفاده از امکا ناتموجود و بهره گیری از قدرت اجرایی کیمته های یاور خودجوش محلی -ج 

 هرسه گزینه از وظایف دهیاران محسوب میشود -*د 

 

 روستا در کدام گزینه دقیق و صحیح قید شده است؟تشکیالت مدیریت بحران  (8

 دهیار ، رئیس شورای اسالمی روستا، رئیس خانه بهداشت روستا ، مسئول پایگاه مقاومت بسیج روستا -الف

دهیار ، رئیس شورای اسالمی روستا مسئول پایگاه مقاومت بسیج روستا ، مسئول مخابرات روستا ، نماینده ادارات  -ب 

 ذیربط

دهیار ، رئیس شواری اسالمی روستا ، رئیس خانه بهداشت روستا ، مسئول پایگاه مقاومت بسیج روستا ، مسئول  -*ج 

 مخابرات ، نماینده سایر دستگاههای اجرایی در روستا حسب ضرورت

 دهیار ، رئیس شوراهی اسالمی روستا ، رئیس خانه بهداشت روستا ، مسئول مقاومت یسیج روستا -د 

 

 مدیریت بحران در روستا در شرایط عادی....؟جلسات  (9

 هرسه ماه یکبار تشکیل شود -الف

 هر یک ماه یبار تشکیل شود -ب 

 هر دو ماه یکبار تشکیل میگردد -*ج 

 حسب ضرورت وبه تشخیص دهیار تشکیل میگردد –د 



 

 اصالح زمان طالیی در شرایط بروز بحران عبارت است از....؟ (10

 ساعت است 72اول از لحظه بروز بحران تشکیل شده وحداکثر مدت آن از سه ساعت  -*الف

 از شورع بحران تا آغاز برنامه های عملیاتی مدیریت بحران زمان طالیی شرایط بروز بحران تلقی میشود -ب 

 در مرحله مقابله به بازه زمانی آغاز عملیات امداد ونجات ، زمان طالیی گفته میشود -ج 

 ب وج استگزینه های  -د 

 

 است ؟ "مدیریت بحران "کدام گزینه در بر گیرنده مفاهیمی از موضوع  (11

 مدیریت بحران دربرگینده یک سری اقدامات و عملیات پیوسته و پویا است -الف

 براساس تابع کالسیک مدیریت شامل : برنامه ریزی ، سازماندهی ، تشکیالت ، ربری و کنترل است -ب 

است که قبل از وقوع ، حین وقوع و بعد از وقوع بحران جهت کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن مجموعه اقدماتی  -ج 

 انجام می گیرد

 تمام گزینه ها -د 

 

 کدام یک از گزینه های زیر مفهوم امنیت را بهتر تبیین می کند؟ (12

 تهدید و حمله را گویندامنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر  -الف

امنیت در گفتمان سلبی بر نبود خطر و تهدیدات استوار است ، ولی امنیت در گفتمان ایجابی به تامین و تضمین  -ب 

 آسایش و آسودگی نظر دارد

 امنیت وضعیتی است که در آن شهروندان از آسایش و رفاه نسبی برخوردار باشند -ج 

 گزینه های الف و ب -د 

 

 مراحل زمانی وقوع بحران د رکدام یک از گزینه های زیر به شکل صحیح قید شده است ؟ (13

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل قبل از بحران ، شروع بحران ، حین بحران و پس از بحران می باشد -الف

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل قبل از بحران ، حین بحران و پس از بحران می باشد -ب 

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل شروع بحران ، حین بحران و پس از بحران می باشد -ج 

 مراحل زمانی وقوع یک بحران شامل قبل از بحران ، شروع بحران و پس از بحران می باشد -د 

 

جزئ کدام یک از برنامه آموزش افراد جامعه ، مقاوم سازی ساختمان ها ، بررسی نیاز ها ، رفع نقاط ضعف و ایجاد هماهنگی  (14

 هاست ؟

 برنامه های رابردی و میان مدت –برنامه قبل از بروز رویداد  -الف



 برنامه های عملیاتی و ضربتی –برنامه های زمان وقوع رخداد  -ب 

 برنامه های میان مدت و راهبردی –برنامه های پس از وقوع رویداد  -ج 

 بروز بحرانبرنامه های مقابله با بحران حین  -د 

 

 در کدام گزینه ، چرخه مدیریت بحران به شکل درست مورد اشاره قرار گرفته است؟ (15

 پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی -الف

 بازسازی –مقابله  -پیشگیری –آمادگی  -ب 

 بازتوانی –بازسازی   -پیشگیری –امادگی  –مقابله  -ج 

 بازسازی  و بازتوانی–آمادگی  –مقابله –پیشگیری  -د 

 

 مطابق طرح جامع مدیریت بحران ، چهار مرحله اصلی مدیریت بحران در کدام گزینه آمده است ؟ (16

 آمادگی در برابر خطر ، واکنش به هنگام وقوع -الف

 بازسازی خسارت ها ، کاهش اثر حادثه -ب 

 گزینه های الف و ب -ج 

 کاهش اثر ، بازسازی ، مقابله ، آمادگی -د 

 

 کدام گزینه از وظایف دهیار به عنوان مدیر بحران روستا محسوب می گردد؟ (17

 جمع آورری اطالعات -الف

ارائه گزارش اولیه از وضعیت موجود )تعیین محل روز بحران ،وسعت میزان تخریبی ، تلفات جانی ، نیازمندی های اولیه  -ب 

 ؛ حدالمقدور نیازمنی های ثانویه ( به مقام مافوق

 شروع عملیات و خدمات با استفاده از امکانات موجود و بهره گیری از قدرت اجرایی کمیته های یاور خودجوش -ج 

 هر سه گزینه -د 

 

 تشکیل مدیریت بحران روستا در کدام گزینه دقیق و صحیح قید شده است ؟ (18

 دهیار ، رئیس شورا ، رئیس خانه بهداشت ، مسئول پایگاه مقاومت بسیج -الف

 دهیار ، رئیس شورا ،  مسئول پایگاه مقاومت بسیج ، مسئول مخابرات روستا ، نماینده ادارت ذیربط -ب 

دهیار ، رئیس شورا ، رئیس خانه بهداشت ، مسئول پایگاه مقاومت بسیج ، مسئول مخابرات ، نماینده سایر ادارات  -ج 

 اجرایی در صورت ضرورت

 بهداشت ، مسئول پایگاه مقاومت بسیج ،دهیار ، رئیس شورا ، رئیس خانه  -د 

 



 جلسات مدیریت بحران در روستا  در شرایط عادی ...... (19

 هر سه ماه یکبار تشکیل می گردد -الف

 هر ماه تشکیل می گردد -ب 

 هر  دو ماه یک بار تشکیل می گردد -ج 

 حسب ضرورت به تشخیص دهیار تشکیل می گردد –د 

 

 شریط بروز بحران عبارت است ازاصطالح زمان طالیی در  (20

 ساعت می باشد 72ساعت اول از لحظه بروز بحران تشکیل شد و حداکثر مدت آن  24از سه  -الف

 از شروع بحران تا آغاز برنامه های عملیاتی مدیریت بحران زمان طالیی شرایط بروز بحران تلقی می شود -ب 

 عملیات امداد و نجات ، زمان طالیی گفته می شوددر مرحله مقابله به بازه زمانی آغاز  -ج 

 گزینه های ب ، ج -د 

 

 با توجه به ماهیت و ویژگی های زلزله ، مدیریت بحران قبل از زلزله شامل چه مواردی است ؟ (21

 مقاوم سازی سازه ها و شریان های حیاتی -الف

 فرهنگ سازی و آموزش مردم -ب 

 تصمیم گیری قبل و بعد از زلزلهجمع آوری اطالعات الزم جهت  -ج 

 هر سه گزینه -د 

 

 کدام یک از گزینه های زیر جز مشکالت امنیتی بعد از وقوع زلزله منصوب می گردند (22

 بحران زنان و دخترانی که عزیزانشان را از دست داده اند –کودکان  -الف

 -سیلو-بانکها -بحران ماکز ویژه )مراکز دولتی ( بحران هویت فردی و مالکیت  -بحران خودکشی ، خودزنی ، دیگر زنی -ب 

 بحران مراکز امنیتی و نظامی –بحران  ورود افراد غیر بومی به داخل محدوده ، کمک رسانی  -ج 

 همه موارد -د 

 

 کدام یک از گزینه های زیر از اقدامات پیش گیری و حمایتی در مناطق سیل گیر محسوب می شود ؟ (23

 رعایت حریم رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز های واقع در حریم و بستر رودخانه ها –رعایت الزامات قانونی  -الف

 رفع سیالب ساختمان ها با ایجاد مانع و سپر یا شمع کوبی ، دیوار کشی و حتی کیسه های شنی و خاکی و نظایر آن -ب 

 روستاافزایش آگاهی و آموزش همگانی به اهالی  -ج 

 همه گزینه ها -د 

 



 در تقسیم بندی انواع امنیت در کدام یک از گزینه ها جامع تزین تقسیم بندی ارائه شده است ؟ (24

 امینت داخلی –امنیت عمومی  –امنیت فردی  -الف

 امنیت فردی –امنیت سیاسی  –امنیت ملی  –امنیت اجتماعی  -ب 

 ، ملی ، سیاسی ، اقتصادی امنیت فردی  ، عمومی ، اجتماعی ، داخلی -ج 

 امنیت اجتماعی ، فردی ، اقتصادی ، روانی -د 

 

 سازمان مدیریت بحران بالیا و بحران ها را به چن دسته تقسیم کرده است ؟ (25

 -انسان ساخت  –طبیعی  -الف

 -پیچیده  –انسان ساخت  –طبیعی  -ب 

 -پیچیده  –طبیعی  -ج 

 پیچیده –انسان ساخت  -د 

 

یک از گزینه های زیر به شش حادثه اولویت دار استان آذربایجان غربی براسا احتمال وقوع میزان خسارت اشاره شده  در کدام (26

 است ؟

 رانش سیل –بهمن و کوالک برف  –زلزله  –سرمازدگی  –سیل  –آتش سوزی  -الف

 آتش سوزی –بهمن و کوالک برف  –زلزله  –سرمازدگی  –سیل  –خوشکسالی  -ب 

 رانش  سیل –بهمن کوالک و  برف  –زلزله  –سرمازدگی  –سیل –خوشکسالی  -ج 

 رانش و سیل –برف –کوالک  –بهمن  –سرمازدگی  –زلزله –سیل  –آتش سوزی  -د 

 

 عوامل زمین ساختی : (27

 بهمن و لرزه و غیره –لغزش زمین  –نشست زمین  -الف

 موج سرما و گرما و .... -رعد و برق –عوامل اقلیمی : تگرگ  -ب 

 عوامل زیستی : پیامرد های سخت در جوامع انسان و آتش سوزی جنگل و غیره -ج 

 همه موارد -د 

 

 کدام یک از تعاریف ارئه شده برای انواع زلزله صحیح است : (28

 سنگ ها یکباره آزاد می گرددپیش لرزه : همان زلزله اصلی بوده که به واسطه آن اکثر انرژی ذخیره شده در  -الف

دسته لرزه : مجوعه ای تعداد زیادی زلزله در یک منطقه محدود در مقطع زمانی در حد هفته یا چند ماه به وقوع می  -ب 

 پیوندد

 ریشتر و یا کمتر می باشد و غالبا افزایش ناگهانی و نامنظم آن 3ریز لرزه : زلزله های ضعیفی هستند که بزرگی آن ها  -ج 



 ها نشانه غریب الوقوع بودن زلزله اصلی می باشد

 گزینه های ب و ج -د 

 

 کدام گزینه از اهداف مدیریت بحران در روستاهاست (29

ایجاد آمادگی و توانایی در جامعه روستایی برای  –استفاده از توان دهیاری ها برای کنترل رویداد های طبیعی  -الف

 پیشگیری

 ترویج و توسعه ایمنی در برابر حوادث طبیعی و آتش سوزی روستاها –آمادگی و مقابله با حوادث غیر مترقبه  -ب 

 ایجاد روحیه و فرهنگ خودامدادی و مشارکت عمومی برای مقابله با حوادث و باالیای طبیعی -ج 

 همه موارد -د 

 

 حاوی کدام یک از تشکیالت زیر است :چوب اجرایی ارائه شده مدیریت بحران در روستاها  4براساس  (30

 -شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان  -الف

 شورای هماهنگی مدیریت بحران بخش تابعه -ب 

 شورای هماهنگی مدیریت بحران استان -ج 

 ستاد سوانح و حوادث غیر مترقبه کشور -د 

 

 کدام یک از سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری است؟ - (31

 پیشگیری از وقوع بالیای طبیعی ج ایجاد مدیریت واحد الف

ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری و  ب

 ریزیبرنامه

 هر سه مورد د

 

 مقاوم سازی اماکن مسکونی و آموزش بترتیب جزو کدام مراحل مدیریت بحران هستند؟ (32

 آمادگی -پیشگیری ج مقابله -آماگی الف

 پیشگیری -بازسازی د بازتوانی –بازسازی  ب

 

 اگر سیل در منطقه روستایی اتفاق افتاد دومین اقدام دهیار بعنوان مدیر بحران روستا کدام است؟ (33

 امداد و نجات ج اطالع رسانی الف

 هیچکدام د تشکیل جلسه اضطراری ستاد ب

 

 در مدیریت بحران تالش می شود کدام مورد کاهش داده شود. (34

 آسیب پذیری ج حادثه الف

 بال د خطرپذیری ب

 

دهیار به استناد کدام ماده قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اساسنامه تشکیالت سازمان شهرداریها و دهیاریها بعنوان  (35

 مدیر بحران روستا تعیین می گردد.



 10و  10مادتین  ج 5و  10مادتین  الف

 35و  5مادتین  د 10و  5مادتین  ب

 

 روستا جزو وظایف ...... در مرحله ...... مدیریت بحران است.تامین مکان امن در  (36

 مقابله  -شورا ج آمادگی -دهیار الف

 بازسازی -مدیر بحران روستا د پیشگیری -مدیر بحران روستا ب

 

 ترویج و توسعه ایمنی در برابر حوادث طبیعی و آتش سوزی در روستا جزو وظایف ذاتی کیست؟ (37

 روحانی روستا ج دهیار الف

 آتش نشانی د شورا ب

 

 مبحث پیشگیری در کدام مورد بیشتر مورد تاکید است؟ (38

 حفظ حرایم ج طرح های مطالعاتی الف

 همه موارد د طرح بهسازی مساکن روستایی ب

 

 موثرترین اقدام قبل از وقوع بالیا جهت بازسازی بخشهای آسیب دیده ناشی از آنها کدام است؟ (39

 بیمه ج کمک دولتی الف

 هیچکدام د کمک مردمی ب

 

 در هر شهرستان چند دهیار عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران آن شهرستان هستند؟ (40

 به تعداد دهستان ج به تعداد بخش الف

 هر شهرستان یک نفر د دهیار عضو نیست ب

 

 تفکیک بیمه حوادث در روستا به چه صورت است؟ (41

 معیشت -اثاثه منزل -تاسیسات ج اثاثه منزل -تاسیسات -ساختمان الف

 هیچکدام د تاسیسات -معیشت –ساختمان  ب

 

 ساعت اولیه در هر بحران ................ نام دارد؟ 24 (42

 زمان امداد و نجات ج زمان مقابله الف

 زمان آوار برداری د زمان طالیی ب

 

 آخرین مرحله مقابله کدام است؟ (43

 اسکان و تغذیه ج تدفین الف

 امداد و نجات د آواربرداری ب

 

 ارزیابی خسارتهای وارده به بخش مسکن در روستا بر عهده کدام نهاد است (44

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی ج دهیار الف

 فرمانداری د بخشدار ب

 

 در ایران کدام بال بیشترین خسارت را وارد آورده و وسعت و شدت آن از همه بیشتر است؟ (45

 زلزله ج سیل الف



 سرمازدگی د خشکسالی ب

 

 ن با مسئولیت  ..... و برعهده کارگروه تخصصی ..... در شهرستان استحفاظت از اموال دولتی و عمومی در مواقع بحرا (46

کارگروه امنیت و  -معان سیاسی فرماندار الف

 انتظامات

 کارگروه تامین امنیت –بخشدار  ج

 هیچکدام د کارگروه امنیت و انتظامات -فرماندار  ب

 

 حادثه محلی برعهده چه کسی است؟اعالم  (47

 بخشدار ج استاندار الف

 دهیار د فرماندار ب

 

 نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری بیشتر در کدام مرحله ایفای نقش می کنند. (48

 مقابله ج آمادگی الف

 همه موارد د بازسازی ب

 

 کدام شخص مسئولیت هماهنگی را برعهده دارد؟ به استناد تفاهم نامه مدیریت بحران با شهرداریها و دهیاریها در روستا (49

 بخشدار ج استاندار الف

 دهیار د فرماندار ب

 

 رابط شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با اداره کل مدیریت بحران استان کیست؟ (50

 بخشدار ج فرماندار الف

 دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان د شهردار ب

 مدیریت بحران کدام است؟مهمترین مرحله  (51

 مقابله ج آمادگی الف

 پیشگیری د بازسازی و بازتوانی ب

 

 کدام عبارت در تعریف بحران درست است؟ (52

 بین خواسته ها و نیازها تفاوت فاحش بوجود می آید ج پدیده ای است طبیعی الف

 همه موارد د پدیده ای غیرمترقبه است ب

 مدیریت بحران (53

 هماهنگی بین مردم، حاکمیت و نهادهای عمومی است ج ریزی اقدمات اجراییفرایند برنامه  الف

 همه موارد د مدیریت واحد بین همه احاد جامعه ب

 کدام مورد درست نیست؟ (54

 خشکسالی: اقلیمی ج زلزله: زمین ساختی الف

 انفلوآنزای مرغی: زیست محیطی د برف سنگین: زمینی ب

 کدام مورد درست است؟ (55

 فاجعه -بحران –سانحه  -بالیا ج فاجعه -بحران –سانحه  -تصادف الف

 بحران -بالیا –سانحه  -تصادف د سانحه -فاجعه -بحران -تصادف ب

 مسئولیت شورای اسالمی روستا در مدیریت بحران چیست؟ (56

 انجام امورات محوله از طرف دهیار ج نظارت بر عملکرد دهیار الف

 مسئولیتی ندارند. د اقدام مستقل با شهرستان ب



 رده بندی اطالع رسانی در مرحله مقابله به چه صورت است؟ (57

 امام جماعت -شورا -فرماندار ج بخشدار -امام جماعت روستا -مردم -شورا الف

 شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان -بخشدار د فرماندار –امام جماعت  -بخشدار –شورا  ب

 کدام گزینه درست است؟ (58

 بالیا -رانش زمین  ج بحران -زلزله کرمانشاه الف

 همه موارد د سانحه –سقوط هواپیما  ب

 رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور کیست؟ (59

 رئیس جمهور ج وزیر کشور الف

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور د مقام معظم رهبری ب

 کدام است؟ تعداد کارگروه های تخصصی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان (60

 14 ج 12 الف

 15 د 13 ب

 تعداد جلسات عادی ستاد بحران روستا در سال چند جلسه است؟ (61

 8 ج 2 الف

 4 د 6 ب

 ستاد مدیریت بحران روستا به ریاست چه کسی بوده و چند عضو دارد. (62

 امام جماعت روستا -4 ج دهیار -5 الف

 رئیس پاسگاه درصورت وجود -6 د ریئس شورا -6 ب

 تشکیل تیم های خود امدادی روستا در کدام یک از مراحل زیر بایستی انجام گیرد؟ (63

 مقابله ج پیشگیری الف

 بازسازی و بازتوانی د آمادگی ب

 در مطالعات طرح هادی روستایی کدام یک از مباحث مدیریت بحران را بایستی مدنظر قرار داد؟ (64

 مقابله ج پیشگیری الف

 بازتوانیبازسازی و  د آمادگی ب

 بحرنها در ایران به چند رده از لحاظ اهمیت تقسیم بندی می شوند؟ (65

 ملی، منطقه ای، استانی، محلی -4 ج ملی، منطقه ای، استانی -3 الف

 ملی، منطقه ای، استانی، شهرستانی -4 د ملی، منطقه ای، محلی -3 ب

 مدیریت آن بر عهده چه کسی است؟اگر در شرایط بحرانی روستایی فاقد دهیار)به هردلیلی( باشد،  (66

 بخشدار ج دهیار نزدیکترین روستای معین الف

 نماینده دهیاران هر بخش د نمانیده دهیاران هر دهستان ب

 از نگاه مدیریت بحران، دهیار زیر نظر........   است. (67

 بخشدار ج فرماندار الف

 امام جماعت روستا د شورای روستا ب

 بازتوانی مهمترین وظیفه دهیار چیست؟در مرحله بازسازی و  (68

 برنامه ریزی نحوه بازسازی روستا ج همکاری و هماهنگی با متولیان امر بازسازی الف

 گزارش به بخشداری د مدیریت بازسازی ب

 فرق بین شدت و بزرگی در زلزله چیست؟ (69

 فرقی با هم ندارد ج بزرگی مقیاسی بصری است الف

 شدت اثرات زلزله برروی زمین است د شدت مقیاسی علمی است ب

 بدترین نوع خشکسالی کدام است؟ (70

 خشکسالی کشاورزی ج خشکسالی اقلیمی الف

 خشکسالی زیست محیطی د خشکسالی آبی)هیدرولوژیکی( ب



 

 کدامیک از گزینه های ذیل تعریف درست مدیریت بحران است؟ (71

 یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوعمدیریت بحران فرایندی است برای پیشگیری از بحران و  الف

 مدیریت بحران بیسج تشکل های مردم نهاد در مواقع بحران است. ب

 مدیریت بحران یعنی آمادگی در برابر سیل و زلزله ج

 مدیریت بحران ساختمان سازی جدید در شهر و روستا است د

 

 بحران است؟کدامیک از تعاریف زیر تعریف درست از معنی و مفهوم  (72

 حوادثی که منشاء آسمانی دارند الف

 حوادث ناشی از سیل و زلزله ب

 تصادفات جاده ای روزانه ج

 حوادثی که بروز آنها باعث عدم انطباق نیازها با منابع می باشد د

 

 تعداد بالیای طبیعی ثبت شده در آذربایجان غربی (73

 نوع 10 الف

 نوع 15 ب

 نوع 20 ج

 نوع 25 د

 

 کاهش اثرات بالیای طبیعی کدامیک از فعالیت های ذیل درست و موثر است؟ برای (74

 اجرای طرح هادی الف

 ساخت درمانگاه ب

 بلند مرتبه سازی ج

 بهسازی و مقاوم سازی مساکن و تاسیسات د

 

 رییس شورای مدیریت بحران کشور کیست؟ (75

 رهبر معظم انقالب الف

 رئیس جمهور ب

 معاون اول رییس جمهور ج

 وزیر کشور د

 

 سازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر کدام وزارتخانه فعالیت می نماید؟ (76



 جهاد کشاورزی الف

 کشور ب

 راه و شهرسازی ج

 صنعت و معدن د

 ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بر عهده کیست؟ (77

 استاندار الف

 فرماندار ب

 شهردار ج

 بخشدار د

 

 هماهنگی مدیریت بحران استان بر عهده کدامیک از مدیران ذیل است؟دبیری شورای  (78

 مدیر کل دفتر روستایی و شورای استانداری الف

 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ب

 مدیر کل مدیریت بحران استانداری ج

 مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری د

 

 بحران استان چقدر می باشد؟تعداد کارگوههای تخصصی مدیریت  (79

 کارگروه 5 الف

 کارگروه 10 ب

 کارگروه 12 ج

 کارگروه 14 د

 

 ریاست کارگروه تخصصی مدیریت بحران در حوزه امنیت و انتظامات بر عهده کیست؟ (80

 نیروی انتظامی الف

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی ب

 معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ج

 اطالعات د

 

 مسئولیت آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران را چه نهادی بر عهده دارد؟ (81

 دانشگاهها الف

 صدا و سیما ب



 جمعیت هالل احمر ج

 فرهنگ و ارشاد اسالمی د

 

 رابط بین فرمانداریها با اداره کل مدیریت بحران به عهده کدامیک از گزینه های ذیل است؟ (82

 فرماندار الف

 بخشدار ب

 دفتر سیاسی فرمانداریمسئول  ج

 دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری شهرستان د

 

 کلیه فعالیت های مدیریت حران روستا با هماهنگی ....... زیر نظر ............. صورت می گیرد: (83

 فرماندار ـ استاندار الف

 بخشدار ـ فرماندار ب

 بخشدار ـ معاون فرماندار ج

 بخشدار ـ بخشدار د

 

 کدامیک از فعالیت های ذیل از وظایف دهیاران نیست؟ (84

 شناسایی نقاط آسیب پذیر روستا و حوادث و سوانح محتمل الف

 همکاری در انجام فعالیت های پیشگیرانه و رفع نقاط حادثه خیز ب

 شناخت نیازها برای مواجهه با شرایط بحرانی ج

 ساخت مدرسه و درمانگاه در روستا د

 

 مسئوالن ذیل عضو اصلی ستاد مدیریت بحران نیست؟کدامیک از  (85

 رییس شورای اسالمی الف

 رییس خانه بهداشت ب

 مسئول پایگاه مقاومت بسیج ج

 امام جماعت روستا د

 

 جلسات مدیریت بحران روستا در شرایط عادی هر ...... یکبار باید تشکیل شود: (86

 ماه 2 الف

 ماه 3 ب

 ماه 4 ج



 ماه 6 د

 

 حوادث زیر جزو بالیای طبیعی نیست؟ کدامیک از (87

 بهمن الف

 طوفان ب

 گرباد ج

 تخریب پل د

 کدامیک از گزینه های زیر از ارکان مدیریت بحران نیست؟ (88

 پیشگیری الف

 پل سازی محکم ب

 آمادگی ج

 مقابله د

 

 گزینه زیر از سطوح حوادث غیر مترقبه نیست: (89

 محلی الف

 منطقه ای ب

 ملی ج

 فراملی د

 

 .............. مجموعه اقداماتی که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد: (90

 پیشگیری الف

 پییش بینی ب

 آمادگی ج

 مقابله د

 

 

 کار گروه مدیریت بحران نیست. 14جزو  (91

 

 دفتر امور اجتماعی استانداری الف

 دفتر امور شهری و شورا های استانداری ب

 **دفتر امور روستایی و شورا های استانداری ج

 معاونت سیاسی و امنیتی استانداری د

 



 ریاست کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات  را بر عهده دارد. (92

 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی الف

 نیروی انتظامی ب

 **معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ج

 ارتش د
 

 بحران روستا با هماهنگی ..............زیر نظر .................صورت می گیرد.کلیه فعالیت های مدیریت  (93

 

 بخشدار -فرماندار الف

 بخشدار -معاون فرماندار ب

 **فرماندار -بخشدار ج

 استاندار -فرماندار د
 

 

 جزو اهداف مدیریت بحران روستا نیست. (94

 

 ایجاد آمادگی و توانایی در جامعه روستایی الف

 ارتقا سطح ایمنی روستا ب

 ایجاد روحیه و فرهنگ خود امدادی ج

 **خرید چادر و کانکس برای روز حادثه د
 

 مراحل درست مدیریت بحران شامل.........؟ (95

 

 پیش بینی  –مقابله  –آمادگی  –پیشگیری  الف

 باز سازی و باز توانایی –آمادگی  –مقابله  ب

 **بازیابی  –مقابله  –آمادگی  –پیش بینی و پیشگیری  ج

 بازسازی  –مقابله  –آمادگی  د
 

 مقاوم سازی و آمورش به ترتیب جزو مراحل زیر مدیریت بحران است.  (96

 

 بازسازی و باز توانایی الف

 ** پیشگیری و آمادگی ب

 مقابله و آمادگی ج

 بازسازی وآمادگی د
 

 

 انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش دهد.مجموعه اقداماتی که آمادگی و توانایی جامعه را در  (97

 

 پیش بینی الف



 پیشگیری ب

 ** آمادگی ج

 بازتوانی د

 

 ران روستا تعیین می گردد.حاستناد کدام ماده قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان مدیر ب دهیار به (98

 

 2ماده  الف

 6ماده  ب

 8ماده  ج

 ** 10ماده  د
 

 رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور کیست؟ قائم مقام (99

 

 معاون اول رئیس جمهور الف

 **وزیر کشور  ب

 رییس سازمان مدیریت بحران کشور ج

 معاون سیاسی وزیر کشور د
 

 در شهرستان مهاباد چند نفر از دهیاران عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران هستند؟ (100

 

 ** نفر2 الف

 نفر4 ب

 نفر6 ج

 نفر8 د
 

 

 تعداد جلسات عادی ستاد مدیریت بخران روستا در طی یک سال چند جلسه است؟ (101

 

 جلسه 1 الف

 جلسه 8 ب

 ** جلسه 6 ج

 جلسه 12 د

 

 مهمترین حوادث و بالیای طبیعی استان کدامند؟   (102

 

 تصادف –سرما  –بهمن  –زلزله  الف

 یخبندان  –برف  –سیل  ب

 ** سرمازدگی  –خشکسالی  –سیل  –زلزله  ج

 گردباد  –گرد و غبار  –برف  –رانش زمین  د

 

 



 ایران چندمین کشور بالخیز دنیاست؟   (103

 

 **  پنجمین الف

 اولین ب

 سومین ج

 دهمین د
 

 بحران عبارت است از....................   (104

 

 قرار گرفتن روی گسل زلزله الف

 ساختن منازل در حریم و بستر رودخانه ها ب

 باران و تلف شدن تعدادی دامبارش شدید  ج

 ** بهم خوردن روند عادی و طبیعی زندگی انسان و عدم انطباق نیازها با منابع د

 

 مسئولیت کارگروه تخصصی آموزش و اطالع رسانی مدیریت بحران را بر عهده دارد.   (105

 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی  الف

 دانشگاه ب

 **   صدا و سیما ج

 اسالمیخبر گذاری جمهوری  د

 

 حکم مدیر ستاد مدیریت بحران روستا با امضا چه کسی می باشد.   (106

 

 بخشدار الف

 ** فرماندار ب

 استاندار ج

 وزیر کشور د

 

 سطوح حوادث و سوانح غیر مترقبه ترتیب (107

 ملی  –منطقه ای  –محلی  الف

 **محلی  –منطقه ای  –ملی  ب

 ملی  –محلی  –منطقه ای  ج

 هیچکدام د

  

 کدام مورد از اعضای اصلی مدیریت بحران  روستا نیست.  (108

 رئیس شورای اسالمی روستا الف

 رئیس خانه بهداشت ب

 **  امام جماعت یا روحانی روستا ج

 مسئول پایگاه مقاومت بسیج روستا د

 



 تعداد بالیای طبیعی ثبت شده در استان آذربایجان غربی و ایران   (109

 

 **  25-34 الف

 20-30 ب

 24-34 ج

 30-40 د

 

 جزو بالیای طبیعی نیست.   (110

 

 تندباد الف

 خشکسالی ب

 کوالک شدبد ج

 **  بارش باران د

 

 


