
 عبارتند از : کشور بر خی اصول پدافند غیر عامل سایبری   (1

 پراكندگي در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات و جغرافيا     )الف

 موازي سازي سيستم هاي پشتيباني وابسته    )ب

 فريب، ابتكار عمل و تنوع در كليه اقدامات   )ج

 همه موارد    )د

 

 مورد توجه قرارگرفته است؟ ISMSاستفاده از آنتی ویروس در کدام هدف کنترلی  (2

 ب( حفاظت دربرابر بدافزارها                             الف( ثبت وقايع و پايش 

 د( مديريت امنيت شبكه                     ج( مديريت آسيب پذيري فني

 

 حیاتی و حساس:برگزاری مانورهای سایبری در یک سازمان   (3

 الف( اختياري است و سازمان موظف به برگزاري آن نيست.

 .ب( طبق  فرايند ارزيابي طرح تداوم امنيت يک الزام است

 ج( اختياري است ولي اجراي آن نشان دهنده سطح بلوغ باالي سازمان است.

 به اين موضوع نپرداخته است. پدافند سايبريد( 

 

 منیت کدام مورد انجام خواهد شد؟در فرآیند مدیریت مخاطرات ا  (4

 الف( شناسايي مخاطرات

 ب( تحليل و آناليز مخاطرات

 (RTPج( طرح بر طرف سازي مخاطرات )

 د( همه موارد

 

کشورعبارتند از یبریاز اهداف کالن در افق چشم انداز پدافند سا برخی  (5  

 يساز منيا ،يبريسا يامن ساز ،يريپذ بيآس تيريمد ،يبريسا ي، مصون ساز يمل يها هيها و سرما رساختيبه ز يابيدست الف(

قابل حفاظت يرساختهايز  

و روزآمد ايامن، پو ،يبوم يبريپدافند سا يبه استانداردها و الگو ها يابيدست ب(  

داتيدر برابر تهد يبريسا يپدافند يها يحفظ و ارتقا آمادگ د،يبه تول يابيدست ج(  

 د( همه موارد

 

 

 



 یو اختالل گسترده در عملکرد آن، صرفا منجر به بروز بحران در آن سازمان م ی،نابودیبریسا هیکدام سرما در (6

 شود؟

 

ياتيح الف(  

 ب( حساس

  مهم ج(

يعاد د(  

 

 

                   

؟باشد یم حیصح ریاز موارد ز کیدام(ک7  

است يبريسا هياكتساب آن سرما اي ديخر نهيمعادل هز ،يبريسا هيسرما کي ميارزش مستقالف(   

سو استفاده كنند يتوانند از آن ها به نحو يم داتياز تهد ياريهستند و بس يريپذ بيآس يدارا بان،يپشت يها هيسرما ب(  

 يبانيسازمان پشت يندهاياست كه از فرآ يكيزيف يمولفه ها يباشد كه شامل تمام يم بانيپشت هياز انواع سرما يكيسخت افزار،  ج(

كند يم  

 د( همه موارد

 

 

 :عبارتند از کشور یبریعمده قرارگاه پدافند سا یها تیماموربرخی از (8

 كشور يبريسا يها هيو اثربخش از سرما هيالف( دفاع هوشمندانه چند ال

 يو دستگاه يمنطقه ا ،يدر سطوح مل يبريپدافند سا اتيو كنترل صحنه عمل تيهدا ،ي(  فرماندهب 

 كشور در سطوح مختلف يو فرهنگ يآموزش يدر ذات برنامه ها يبريپدافند سا ميمفاه يساز نهي( نهادج

 همه موارد (د

 
 

 مراکز ثقل یک کشور در چه استراتژی مورد بررسی قرار می گیرد.(9

 حلقه واردن 5د( فاع در عمق            ب( ضعيفترين حلقه             ج( حداقل امتياز               الف( د

 

  

 

 
 



های انجام شده برای ایجاد رخنه و شکست در امنیت یک سیستم کامپیوتری عمدتاً از منابع زیر ناشی تالش(10

 شود:می

                 افزارهاي مخرب            ب( نرم                            الف( كاركنان و نفوذگرهاي خارجي        

 د( هيچكدام                                                                     ج( الف و ب      

 

 

 

باشد؟ یسخت افزار م بانیپشت یها هیجزو سرما ریاز موارد ز کیکدام(11  

عامل ستمیس الف(  

یبسته نرم افزار ب(  

کسب و کار یکاربرد یبرنامه ها ج(  

 د( رسانه الکترونیکی

 

 

 هیاز خدمات آن سرما ایکنند  یخود استفاده م فیانجام وظا یمورد نظر برا یبریسا هیکه از سرما یپرسنل به(12

ند؟یگو یچه م ند،ینما یم یبهره بردار یبریسا  

 الف( کاربر

وسعه دهندهت ب(  

ساز میتصم ج(  

یو نگهدار اتیعمل د(  

 

 

باشد؟ یم یخدمات اساس فیتعر ریاز موارد ز کیکدام(13  

گردد یاپراتور ارائه م کیمربوطه که معموال توسط  زاتیو تجه یانشیرا ای یخدمات ارتباط الف(  

 ب( تمامی خدمات مورد نیاز برای اینکه تجهیزات سازمان کار کند و سازمان قادر به اجرای ماموریت خود باشد

یجانب زاتیاطالعات و تجه یفناور زاتیتجه یبرا یانرژ نیتام یبرا ازیمورد ن یها و ابزارها سیسرو ج(  

چکدامیه د(  

 

 



 

باشند؟ یم یبریسا یساخت ها ریاز ز کیجزو کدام ،ینترنتیمحتوا و درگاه خدمات ا یساز رهیذخ یها سامانه(14  

یانشیرا الف(  

یارتباط ب(  

 ج( محتوایی

ینرم افزار د(  

 

باشد ی... م ینمره ده ستمیس یبر مبنا یریپذ بیآس شدت(15  

 الف(

CVSS V3.0 

 ب(

Impact 
 ج(

Likelihood 
 د(

OWASP 
 

 

 در اختیار گرفتن غیرقانونی سرورها و کامپیوترهای سازمان ها و مردم را چه حمله ای گویند.(16

 ب( بات نت                  (DOSالف( انسداد و قطع خدمات )

 د( الف و ج   (DDOSج(  انسداد و قطع خدمات  توزيع شده)

 

 

 :عبارتند ازکشور یبریاهداف کالن در افق چشم انداز پدافند سابرخی از (17

 يامن ساز ،يريپذ بيآس تيريمد ،يبريسا يمصون ساز ژه،ي)و  يبريمصون سا يمل يها هيها و سرما رساختيبه ز يابيالف( دست

 قابل حفاظت( يرساختهايز يساز منيا ،يبريسا

 و روزآمد ايامن، پو ،يبوم يبريپدافند سا يبه استانداردها و الگو ها يابي( دستب 

 داتيدر برابر تهد يبريسا يپدافند يها يحفظ و ارتقا آمادگ د،يبه تول يابي( دستج

 همه موارد (د

 

 



شبکه های وابسته به یکدیگر، از زیرساخت های فناوری اطالعات، شبکه های ارتباطی، سامانه های رایانه ای، (18

محیط مجازی اطالعات و اثر پردازنده های تعبیه شده ) جاگذاری شده (، کنترل کننده های صنایع حیاتی، 

 متقابل بین این محیط و انسان به منظور تولید، پردازش، ذخیره سازی، مبادله، بازیابی و بهره برداری از اطالعات.

 هيچكدامد(          شبكه اينترا نتج( الف( شبكه اينترنت            ب( شبكه ملي اطالعات             

 

 

 

 تهدیدات سایبری  نظیر ویروس های رایانه ای و تهدیدات سایبری عبارتنداز:راههای مقابله با (19

 الف (تعريف سياست امنيتي براي                 ب(استفاده كاربران ازنرم افزارهاي آنتي ويروس به روز

 د (همه مواردج (تهيه بايگاني ازاطالعات بطوردائم ومستمر                                     

 

 

 حمالت غیرفعال سایبری  عبارتند از :(20

 ب( بات نت                (Sniffer)الف( نظارت پنهاني بر تبادل اطالعات در شبكه 

 و ج  ب د(                                                           (DOS)ج( قطع خدمات 

 

؟باشد ینم حیصح یبریسا یریپذ بیآس یگرها شیدر خصوص پو ریاز موارد ز کیکدام(21  

باشد يها م يريپذ بيآس ييشناسا يابزارها برا نياز متداول تر يكي الف(  

 يريپذ بيآس يداده ها گاهيباشد كه قبال كشف شده اند و اطالعات آنها در پا يم ييها يريپذ بيآس ييتنها قادر به شناسا ب(

 موجود است

ستيمورد نظر ن يبريسا هيبه توقف عملكرد سرما يازين ،يريپذ بيآس ييشناسا يبرا ج(  

 د( شبكه يا سامانه در حال ارائه خدمات را مورد پوشش قرار نمي دهد

 

 

باشد؟ یم حیدر خصوص تست نفوذ صح ریاز موارد ز کیکدام(22  

 الف( شباهت زيادي به يک ارزيابي امنيتي يا پوشش آسيب پذيري غيرنظام مند دارد

باشد يناشناخته مناسب نم يها يريپذ بيكشف آس يبرا ب(  

باشد ينم ياتيعمل يتيامن يابيارز اي يريپذ بيآس شيبه پو يازيقبل از تست نفوذ ن ج(  

و پربهره است نهيكم هز يتست نفوذ، روش د(  

 

 



باشد؟ ینم حیجمله صح کدام( 23  

و احتمال وقوع را دارند يفراوان نيشتريگزنده، ب يدهايتهد الف(  

است يبريسا ديتهد يبالقوه  داديرو اي طيتحت شرا تيدر تحقق اهداف امن تيعدم قطع جهينت ،يتيمخاطره امن ب(  

ج( شدت مخاطره امنيتي، برابر با احتمال بهره برداري تهديد سايبري از يک يا چند آسيب پذيري موجود در سرمايه هاي سايبري 

 مورد نظر است

است كه موجب وارد آمدن  يبريسا هيبر سرما يبريسا يريپذ بياز آس يبريسا ديتهد ياز بهره بردار يناش ميمستق ريضربه، تاث د(

شود يم هيآن سرما يتيامن يصدمه به مولفه ها  

 

 

 

؟ یبریسا تیامن یاصل یاجزا( 24  

دفاع-يكپارچگي-يمحرمانگ الف(  

 ب( محرمانگي-يكپارچگي-دسترس پذيري

دفاع-يريدسترس پذ-يمحرمانگ ج(  

تيدفاع و امن-يريپذ دسترس-يمحرمانگ د(  

 

 

باشد؟ یچه م یتیمخاطرات امن یابیاول در مراحل ارز گام (25  

ييشناسا الف(  

 ب( برنامه ريزي

ليتحل ج(  

چكداميه د(  

 

باشد؟ یم یبریسا تیامن یاصل یاز مولفه ها ریاز موراد ز کی کدام(26  

تياحراز هو الف(  

عدم انكار ب(  

 ج( صحت

يخصوص ميحر د(  

 

 



 مواردزیرازعالئم وجودویروس دریک رایانه می باشد.کدامیک از (27

 الف (كم شدن سرعت رايانه بيش ازحدمعمول                       ب (اتفاقات عجيب درصفحه نمايش

 د(همه مواردج(كاهش چشمگيرسرعت نصب برنامه                                 

 

ای با فریب، کسب اعتماد و تهدید افراد اطالعات محرمانه یک سیستم رایانه.................... توانایی استخراج (28

 باشد .مجاز در آن سیستم می

 SWOTب(                                                 Social Engineeringالف( 

 هيچكدامد(                                                                   RAMCAPج(    

 

 

کدام گزینه به این فرمایش امام خمینی )ره(  : در هنگام نبرد مجال پرداختن به همه جهات ، قوتها، ضعفها، برنامه (29

ها و در حقیقت ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه نبوده است . ولی در شرایط عادی باید با سعه صدر و به دور از 

 ها، استعدادها و طرحها استفاده نمود . اشاره دارد.تجربهها ،همه اندوخته حب و بغضها به این مسائل پرداخت و از

 د( هيچكدام          PESTج(                          SWOTب(                    ISMSالف( 

 

 

 کدامیک ازگزینه های ذیل جزو تکنیک های مهندسی اجتماعی مبتنی برکامپیوتر می باشد،(30

 Dumpster Divingب(                                                             In Person الف( 

 Shoulder Surfingد(                                              mail attachments-Eج(  

 

 

 

 فناوری )های( نوین مورد استفاده در فضای سایبر عبارت است از:(31

 ب( رايانش ابري                                                         الف( بالكچين   

 د( همه مواردج(  پردازش كوانتومي                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فناوری )های( مورد استفاده در ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین  عبارت است از:(32

 ب( رايانش ابري                                                            الف( بالكچين

 ج(  پردازش كوانتومي                                                د( همه موارد

 

 

 

 با احتمال وقوع  قریب الوقوع  و پیامد فاجعه بار  ..... می باشد، سطح هشدار سایبری(33

 سايبري                                  ب( تهديد سايبريالف( تهديد تحت كنترل 

 د( جنگ سايبريران سايبري                                             ج(  بح

 

 

 

 

 تیها ، تداوم فعال یریپذ بیگانه کاهش آس 3 یهای اطالعاتی خودی  با تمرکز برهدف هاحفاظت از زیرساخت(34

 ...... می باشد.های اطالعاتیو سیستم بریسا یدر مقابل تهاجمات دشمن در فضا یداریو ارتقا پا یضرور یها

 هيچكدامد(         RAMCAPج(              پدافند سايبريب(             ISMSالف( 

 

 

 

 

 یبریسا هیدر سرما تیاهم زانیجزو کدام بخش و م بیتلفن همراه هوشمند، به ترت یدر گوش یکیپست الکترون(35

  شود؟ یمحسوب م

داده كاربر / مهم الف(  

نرم افزار / مهم ب(  

مهم يليرم افزار / خ ج(  

 د( داده كاربر / خيلي مهم

 



کدام است؟ یبریپدافند سا یواحدها تیقابل یسوم در مراحل تعال گام(36  

تيقابل الف(  

 ب( آمادگي

يكارآمد ج(  

ياثربخش د(  

 

گردد؟ یبرگزار م یچند روز و در چه سطح کا،یآمر یبریآزمون حفاظ سا ای تمرین(37  

يروز / مل5 الف(  

يروز / دستگاه12 ب(  

يروز / مل1 ج(  

 د( 7روز / ملي

 

 

 

.....................و حساس یاتیسازمان ح کیدر  یبریسا یمانورها یبرگزار(38  

A) ستيآن ن ياست و سازمان موظف به برگزار يارياخت  

B) طبق فرآيند ارزيابي طرح تداوم امنيت يک الزام است 

C) سازمان است يآن نشان دهنده سطح بلوغ باال ياجرا ياست ول يارياخت  

D) موضوع نپرداخته است نيبه ا يبريپدافند سا  

 

کنند  یم یسازمانده ایدهند و  یانجام م یبریسا نی/تمر شیرزما ایکه در دن یینهادها ای، گروهها و  موسسات(39

هستند؟  ریز یها نهیاز گز کی نیکدام ای کیکدام   

مهم ي)گروهها الف( ) 

كايآمر يو وزارت داخل  NSA 

يشمال کيآتالنت مانيعضو پ يناتو كشورها ب(  

ااروپ هياتحاد ج(  

 د( همه موارد

 

 

 



مهمتر است؟ نهیکدام گز یبریسا شی/رزمانیاهداف تمر از(40  

  يبري/ آموزش متخصصان سايزمون و ارتقاء آمادگآ الف(

يفن رساختيز جاديموجود / ا يها يريپذ بياستخراج آس ب(  

شركت كننده يها ميت نيب يسطح همكار شي/ افزا داتياستخراج نقاط ضعف در برابر تهد ج(  

 د( استخراج آسيب پذيري هاي موجود / آزمون و ارتقاء آمادگي

 

و یا دستگاه اجرایی  حیاتی یا  کدامیک از گزینه های  زیر در خصوص مخاطب  پدافند سایبری در یک سازمان (41

 حساس مناسب تر است :

 مدير ارشد سازمان است.الف( 

 مسوولين سازمان است.( ب

 هاي سازمان است.كاركنان شاغل در بخش( ج

 همه موارد( د

 

 

 .کند یسوء استفاده م یقربان وتریکامپrecycle bin ی............، مهاجم از اطالعات رو یکنیک مهندسی اجتماع(درت42

 onlineب( جمع آوري اطالعات به صورت                                 E-mail attachments    )الف

 نگاه كردن ياز پشت شانه كس د(                                آشغال گردي اي( جستجو در زباله ها ج

 

 عبارتند از : راهبردهای نظام پدافند سایبری کشوربر خی (43

حياتي وحساس كشوردرايجاد هاي متولي زيرساختهاي مصون سازي زيست بوم سايبري و الزام و همراه سازي سازمان     )الف

 واستفاده از محصوالت امن داخلي

 توليد و مديريت دانش و فناوري پدافندسايبري متناسب با تهديدات نوين    )ب

       هاي حياتي وحساس كشوردربرابرتهديدات قاءتوان بازدارندگي زيرساختآسيب پذيري، پايدارسازي، مصون سازي، ارت كاهش   )ج

 وحمالت سايبري

 همه موارد    )د

 

 

 

 

 : عبارتند از  یبریسا حمالت فعال (44

 ب( بات نت                     (Sniffer) ( نظارت پنهاني بر تبادل اطالعات در شبكهالف

 ب  و ج د(                                                                (DOS)( قطع خدماتج



 

 

 

اثرات آن را به  شود،یرو مسازمان چگونه با آن روبه ،یاحتمال یادر صورت وقوع فاجعه کندیم انیب طرحی که (45

یباز م یزمان ممکن به حالت عاد نیترعیخود را در سر اقدامات احیاء و بازیابی با انجام  و رساندیحداقل م

 .گرداند

 DRPب(                                                                                    BCPالف( 

 د( همه موارد                                                                                 RTPج(  

 

 

ارزیابی عوامل  محیطی پدافند سایبری داخلی و خارجی تاثیرگذار بر یک سازمان، کدام یک از گزینه های برای  (46 

 زیر اثربخش تر و منطقی تر است.

 SMART -ب(                                                       CIA-الف(

 RAMCAP -د(                                                   SWOT -ج(

 

 

 آسیب پذیری های  شبکه و سیستم های اطالعاتی که باعث نفوذ  به  آنها می شوند،  عبارتند از :(47

 خطاهاي طراحي پروتكل ها و نرم افزار ها     )الف

 پروتكل ها و نرم افزار ها يطراح ضعف     )ب

 و نرم افزار هادر پيكر بندي شبكه ، سيستم ها ضعف     )ج

 موارد همه    )د

 

برا ی کنترل دسترسی افراد مجاز به یک شبکه و تجهیزات آن نظیر سرویس های اطالعاتی و دیتا سنتر یک  (48

 سازمان حیاتی یا حساس ، چه استراتژی مورد استفاده  قرار می گیرد.

 حلقه واردن 5د( الف( دفاع در عمق            ب( ضعيفترين حلقه             ج( حداقل امتياز               

 


