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 98/بهمن/30تاریخ برگزاری مسابقه : 
 

کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان آیت ا... طالقانی ارومیه   

  و صرفا گزینه پاسخ ها جابجا خواهند شد شدهانتخاب سواالت مسابقه از میان سئواالت ذیل . 

 مسابقه روندی مشورتی و توام باا همفراری همرااران    ورت اختصاصی بوده و هر شیفت به ص مسابقه برای سواالت

 را جهت پاسخ دهی به سواالت طی خواهد نمود .محترم 

 گزینه مربوط به پاسخ هر یک از سئواالت با رنگ قرمز مشخص شده است 

 

 تفاوت انقالب ایران نسبت به انقالب های ایجاد شده در سایر کشورها چیست ؟ -1

 استکرده را حفظ  یانقالب یآرمانهاالف( 

 است کرده انتیص شیاز کرامت خود و اصالت شعارهاب( 

 ج( منجر به سقوط حاکمیت قبلی شده است  

 د( الف و ب 

 چرا برای شعارهای انقالب ایران نمی توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف تعیین نمود ؟ -2

 عصرها با آن سرشته است ی فطرت بشر در همه رایز الف(

 ب( شعارهای آن بین نسل های مختلف منتقل شده است 

 هستندج( شعارها دینی و متفاوت 

   اشتراک نظر دارندد( اقشار مردم ایران بر سر شعارها توافق و 

 دل زدگی های نسبت به شعارهای انقالب چیست؟وجود برخری از علت  -3

  ینید یها مسئوالن از ارزش یگردان یروالف( 

 ب( پایان یافتن طول عمر مفید و تاریخ مصرف شعارها

 قابل حصول بودن آنهاج( آرمانی و غیر 

 نسبت به شعارهای انقالب ار مردمیشاق گید( بیگان

 واکنش انقالب به خطاهای خود و نقدها چگونه است؟ -4

 است شیخو یخطاها حیتصح ی انعطاف و آماده یاراده، همواره دارا زنده و با یا دهیهمچون پدالف( 

 شماردی م عمل یب یو آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفها دهدیمثبت نشان م تیّنقدها حسّاسبه ب( 

 از هرگونه خطاست بدورج( انقالب موجودیتی بی نقص و 

 د( الف و ب

 مایه سربلندی ایران و ایرانی بوده است ؟ چه ویژگی -5

 و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. ستادهیو گردنکشان ا انیبا صراحت و شجاعت در برابر زورگوالف( 

 ب( توان بازدارندگی و قدرت هسته ای

 ج( نظام دموکراتیک و تعداد انتخابات مردمی

 د( قدرت موشکی و نظامی  
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 اول از گذشته سخن می گوید؟ ، جوانان هچرا رهبر معظم انقالب در خطاب ب -6

 درس گرفت و از تجربه ها گذشته را درست شناخت دیبا نده،یاستوار در آ یها برداشتن گام یبراالف( 

 هستند اطالع ب( جوانان از تاریخ معاصر ایران و جهان بی

 بوده و باید نسبت به تاریخ عالقمند شوندج( جوانان با تاریخ بیگانه 

 مسایل تاریخی جوانان را به استقبال از سخنرانی ترغیب می کندد( 

 شناخت گذشته را یک راهبرد برای جوانان می دانند ؟ انقالب چرا رهبر معظم -7

 ناشناخته قرار خواهد گرفت یدهایمورد تهد ندهیخواهند نشست و آ قتیحق یها به جا دروغالف( 

 .دیشن توان ینم نظامش  ادهیرا از دشمن و پ قتیحق ارند؛یبس یو آگاه دهیرهزنان فکر و عقب( 

 فراونی در مراودات و مناسبات اجتماعی داردج( گذشته و اطالعات آن کاربردهای 

 د( الف و ب

 چه ویژگی نخستین درخشش انقالب بود؟ -8

 .صفر آغاز شد ی و نظام برخاسته از آن، از نقطه یانقالب اسالمالف( 

 ب( مردمی و خروشان بودن آن

 بودمعاصر جهان ج( دربرگیرنده نکات قوت تمامی انقالب های 

 در به پیروزی رسیدن آن   جریان هاد( حضور تمامی سلیقه ها و 

 چرا انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن از نقطه صفر آغاز شد؟ -9

   ما بود هیعل زیچ همهالف( 

 در برابر ما وجود نداشت یا شده یو راه ط ینیشیپ ی تجربه چیهب( 

 ج( اهداف انقالب ایران با اهداف انقالب های سایر ملل سنخیت نداشته و منطیق نبود

 د( الف و ب

 چه بود؟برجسته ترین پدیده جهان معاصر پس از انقالب ایران ،  -11

 «اسالم و استکبار» دیجد ی تقابل دوگانهالف( 

 ب( فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان یافتن جنگ سرد

 ج( تشکیل اتحادیه اروپا

 د( ظهور قدرت های جدید اتمی

 در چهل سال گذشته چه بوده است؟ خصومت و شقاوت و توطئه و خباثتهمه  در برابر آنعلت پایداری انقالب ایران  -11

 الشّأن  میامام عظ ی دشدهییو تأ یآسمان یرهبرب(     ملّت  ی زهیو انگ مانیا میقدرت عظالف( 

 د( الف و ب  ج( پایبندی به قانونی اساسی و اصول نظام دموکراتیک  
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 عرصه ها پس از انقالب چه بود؟لت نایل شدن ایران به عزت و پیشرفت در همه ی ع -12

 «میتوانیما م»و اعتقاد به اصل  یاسالم مانیگرفته از ا الهام یجهاد یها تیّریمدالف( 

 قتصادیاب( وجود تحریم ها و محدودیت های 

 آمیختگی با سیات های دهکده جهانی و تفاهم با غربج( 

 د( توسعه ی دانش و دانشگاه ها در اقصی نقاط کشور

 ؟به کدام یک از برکات بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شودآن پیروزی در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان  -13

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امنالف( 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتب( 

 و مستکبران جهان انیروزافزون در برابر قلدران و زورگو یستادگیاج( 

 یرسان خدمت ی و مسابقه یمشارکت مردم دنیبه اوج رساند( 

ی بکه  مهم و حسّاس پزشکک  یها درخشش در رشتهو  نانو یفنّاور ،یادیبن یها سلّول ،یا سوخت هسته ی چرخهبه  دستیابی -14

 کدام یک از برکات بزرگ انقاب اسالمی مربوط می شود؟

 یو عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور ی کشور در عرصه شرانیموتور پالف( 

 یرسان خدمت ی و مسابقه یمشارکت مردم دنیبه اوج رسانب( 

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگج( 

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امند ( 

حضور مستمر مردم در انتخابات ، مقابله با فتنه های داخلی و خارجی و همکاری در کمک رسانی و نیکوکاری به کدام یکک   -15

 از برکان بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود؟  

 یرسان خدمت ی و مسابقه یمشارکت مردم دنیبه اوج رسانالف( 

 یو عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور ی کشور در عرصه شرانیموتور پب( 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتج( 

 و مستکبران جهان انیروزافزون در برابر قلدران و زورگو یستادگیاد( 

جاری شدن روشنفکری میان عموم مردم در همه ی کشور و همه ی ساحت های زندگی به کدام یک از برکات بزرگ انقالب  -16

 مربوط می شود ؟اسالمی 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتالف( 

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امنب( 

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگج( 

 یو عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور ی کشور در عرصه شرانیموتور پد( 
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برکات بزرگ انقالب نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان داخلی و خارجی بکه آن  کدام یک از  -17

 اعتراف کرده است ؟

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگالف( 

 یرسان خدمت ی و مسابقه یمشارکت مردم دنیبه اوج رسانب( 

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امنج ( 

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگد( 

 کدام یک از آرمان های انقالب باید گوهر بی همتا در تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست ؟ -18

 عدالت در کشورالف( 

 ب( خودکفایی همه جانبه

 ج( برچیده شدن هر گونه فساد

 اقتصادد( درون زا و برون گرا شدن 

به کدام یکک   مناطق کشور نیو امثال آن به دورتر روگاهیو سد و ن یدانشگاه یو واحدها یرساندن برق و آب و مراکز درمان -19

 از برکات بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود ؟

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگالف( 

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امنب( 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتج( 

 یرسان خدمت ی و مسابقه یمشارکت مردم دنیبه اوج رساند( 

 به ککدامیک از برککات   ثاریو ا یبرادر ی هیسخت از جمله دفاع مقدّس، با ذکر و دعا و روح یدانهایجوانان در م یمجاهدتها -21

 بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود؟

 جامعه یعموم یو اخالق در فضا تیمعنو ریچشمگ شیافزاالف( 

 یو عمران یو اقتصاد یاتیح یها رساختیز جادیو ا یعلم و فنّاور ی کشور در عرصه شرانیموتور پب( 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتج( 

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگد( 

 نمادی پرابهت و باشکوه و افتخار آمیز است ؟کدامیک از برکات بزرگ انقالب اسالمی  -21

 و مستکبران جهان انیروزافزون در برابر قلدران و زورگو یستادگیاالف( 

 آحاد مردم یاسیس نشیآور ب ارتقاء شگفتب( 

 کشور یامکانات عموم میعدالت در تقس ی کردن کفه نیسنگج( 

 رانیا یارض تیو حفظ تمام تیثبات و امند( 
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 در عرصه جهانی چه بوده است ؟در طول چهل سال گذشته خصوصیت شناخته شده ی ایران و ایرانی  -22

 متکبّر و مستکبر یآن در مقابل دولتها ی برافراشته نو گرد یاله بتیاز انقالب و عظمت و ه یو پاسدار یریناپذ میتسلالف( 

 سخت از جمله دفاع مقدّس یدانهایدر م جوانان یمجاهدتها ب(

 آور آحاد مردم شگفت یاسیس نشیب ج(

   یو اقتصاد یاتیح یها رساختیو ز یعلم و فنّاور ی در عرصه ویشریپد( 

 که می توانست به بیش از دستاوردهای کنونی نایل شود ، دست نیافته است؟  چرا انقالب  -23

 ساله  چهل خیاز تار ییها در برهه یانقالب انیانقالب و غفلت از جر یبه شعارها یتوجّه یبالف( 

 وجود نداشت انقالبدر برابر  یا شده یو راه ط ینیشیپ ی تجربه چیهب( 

 ج( دشمنی ها و توطئه های جهان سلطه

 د( جنگ هشت ساله

 رهبر معظم انقالب چه نقیصه ای را در ارتباط با انقالب تاسف انگیز و خسارت بار می داند؟ -24

 ساله  چهل خیاز تار ییها در برهه یانقالب انیانقالب و غفلت از جر یبه شعارها یتوجّه یبالف ( 

 ب( شکاف بین بایدهها و واقعیت ها

 60در دهه ج( حوادث ناشی از فعالیت گروهک های ضد انقالب 

 د( فتنه های قومی تحریک شده از سوی دشمنان

 کدام عبارت توصیف مقام معظم رهبری از وضعیت کنونی کشور است ؟ -25

 یها گردنه یو عبورکرده از بس انیندر چشم جها رانیملّت ا ی ستهیو شا یمتعال یگاهیبه برکت انقالب، اکنون در جا رانیاالف( 

 .است شیخو یدشوار در مسائل اساس

 رو است مستکبران روبه یمقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشها رانیاب( 

 است رینظ کم ،یو انسان یعیطب یتهایّاز نظر ظرف کشورج( 

 جهان است یمعدن ریدرصد ذخا ۷ یجهان، دارا تیّدرصد جمع کیبا دارا بودن  رانیاد( 

 در گرو چیست ؟  تحقق نظام پیشرفته اسالمی  مسیرِتداوم  -26

 و سرعت عمل و ابتکار جوانان یاریهمّت و هشالف( 

   یو اقتصاد ملّ دیدر بخش تول شرفتیپب( 

 فرهنگی و اجتماعی دشمنانج( خنثی سازی نقشه ها و توطئه های 

 د( توسعه ی علم و دانش

 ؟نی کشور چیست اظرفیت های بی نظیر طبیعی و انسبسیاری از علت بال استفاده ماندن  -27

 ب( اشتغال کشور به مشکالت انقالب و جنگ هشت ساله       اندرکاران غفلت دستالف( 

 د( کمبود زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی  و طوالنی مدت نظام سلطهج( تحریم های همه جانبه 
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 مهمترین ظرفیت امید بخش کشور چیست ؟ -28

  ینیو د یمانیا لیو اص قیعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان یروینالف( 

 ب( منابع غنی طبیعی  

 ج( تنوع قومی و فرهنگی  

 د( قانون اساسی و قوانین مدنی

 چشم انداز ، باید بر چه موضوعی تمرکز پیدا کرد؟ در دهه ی دوم -29

 ملی نشده استفاده یتهایّظرف زیگذشته و ن یاز دستاوردها یبردار تمرکز بر بهرهالف( 

 ب( مقابله با قاچاق و اصالح الگوی مصرف 

 ج( توسعه ی دانش بومی 

 تحصیل ، اشتغال و ازدواج جواناند( 

 چیست ؟ توصیه مقام معظم رهبری به ملت ایراننخستین  در بیانیه گام دوم انقالب -31

 ب( رفع مشکالت اقتصادی و حمایت قشرهای ضعیف      ندهیبه آ نانهیب و نگاه خوش دیامالف( 

 د( حمایت از تولید ملی و کاهش تصدی گری دولت اتمی یها رساختیو ز یعلم و فنّاور ی در عرصه ویشریپج( 

 کلید اساسی همه ی قفل ها بوده و بدون آن نمی توان هیچ گامی برداشت ؟ از دیدگاه مقام معظم رهبری چه عاملی -31

   ندهیبه آ نانهیب و نگاه خوش دیامالف( 

 ب( مقابله با زور گویان و دشمنان انقالب

 ج( دفاع از دستاوردهای انقالب در تمامی حوزه ها

 و حمایت از تولید داخلی یاقتصاد های د( غنی سازی ظرفیت

 نگاه خوش بینانه به آینده کلید اساسی همه ی قفل ها است ؟چرا امید و  -32

 است رانیمسئوالن و مد یمردم و حتّ یساز وسیآن، مأ یها برنامه نیتر دشمن و فعّال یا و رسانه یغیتبل استیسالف( 

 ب( کلید اساسی همه ی قفل ها بوده و بدون آن نمی توان هیچ گامی برداشت

    ج( الزمه مقابله با زور گویان و دشمنان انقالب می باشد  

 د( الف و ب

 دشمن با توسل به چه اقداماتی پروژه مایوس سازی مردم و مسئوالن را دنبال می کند ؟ -33

 وبیز بززر  کزردن ع   دبخش،یام یها پنهان کردن جلوه تها،یّنشان دادن واقع  وارونهمغرضانه،  یها لیدروغ، تحل یخبرهاالف( 

 انکار محسّنات بزر  ایکوچک و کوچک نشان دادن 

 ب( تهدید ایران به جنگ

     ( از طریق تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در اقوام ایرانی ج

 ( تشدید تحریم ها د
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 ملت ایران چیست؟ما  جهاد نیتر یا شهیو ر نینخست -34

 .یمبران گرانیرا از خود و د یدیترس و نوم یم ورا پرورش ده ندهیبه آ دینهال ام گرانیدر خود و دالف( 

 ب( زدودن اختالف ها و ایجاد تفاهم در مسایل ملی

 ج( حضور پر شور در انتخابات و انتخاب گزینه های اصلح

 د( مقابله فرهنگی با نارسایی ها و مشکالت

 چرا رهبر معظم انقالب رویش های انقالب را بسی فراتر از ریزشهای آن می داند؟ -35

 تاس دوختگان سهیاز مفسدان و خائنان و ک شتریمراتب به و خدمتگزار، ب نیام یدلها و  دستالف( 

 قوانین بازدارنده مانع از فزونی ریزش ها بوده استب( 

 ج( دست آورد دولت ها در توسعه ی عدالت و مقابله با فساد بازدارنده بوده است

 د( بی اثر بودن فتنه ها و تفرقه افکنی های دشمنان انقالب  

 چرا پرداختن به علم و پژوهش از توصیه های جدی و اولویت دار مقام معظم رهبری است؟  -36

 کشور است کیعزّت و قدرت  ی لهیوس نیآشکارتر  دانش،الف( 

 ب( دانش زیر ساخت توسعه فناوری هسته ای است

 است. کاالی راهبردیدانش یک در جهان تکنولوژیک ، ج( 

 د( دانش تقویت کننده بنیه دفاعی کشور است 

 چرا مطالبه عمومی مقام معظم رهبری از جوانان جهاد علمی است؟ -37

 دشمنان با توسل بر ظرفیت های علمی خود سیاست و اقتصاد جوامع عقب مانده از علم را دست می گیرندالف( 

 جهاد علمی محسوب می شوند .ب( جوانان به علت نداشتن مشغله های معیشتی مناسب ترین قشر برای 

 رفع مشکالت تولید و اصالح الگوی مصرف نیازمند جهاد علمی است  ج( 

 اقتصاد نیازمند تقویت زیرساخت های علمی است برون زاییبالندگی و د( 

 مطالبه عمومی مقام معظم رهبری از جوانان در زمینه دانش چیست ؟ -38

 .دنریگ شیجهاد در پ کیو همچون  شتریب تیّرا با احساس مسئول ی دانش و پژوهش توسعهالف( 

 مزین نمایندتهذیب  دانش را باتحصیل  ب(

 قرار دهند ازدواج واشتغال دانش را زمینه ساز تحصیل  ج(

 ی دانش را بر تمامی امور مقدم بدارند توسعه  د(

 نیز است چیست ؟عامل جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی که نیاز اصلی جامعه  -39

 ب( کسب دانش و تهذیب       و اخالق تیّومعنالف( 

 سید( توسعه ی زیر ساخت های دموکرا   ج(  زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی
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 د ؟نحکومت در قبال تقویت معنویت و اخالق چه تکلیف و وظیفه ای دارامل وع -41

 داشته باشند یو معنو یمنش و رفتار اخالق دیخود باالف( 

 رواج آن در جامعه فراهم کنند یرا برا  نهیزمب( 

 صاحب نظران بهره برداری نمایند   نخبگان ومشارکت های باید از ج( 

 د( الف و ب

 کارکرد معنویت و اخالق در ارتباط با فعالیت های فردی و اجتماعی چیست؟ -41

 جامعه است یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یها تیّحرکتها و فعّال ی همه ی دهنده جهتالف( 

 ب( همسو بوده و رابطه ای مستقیم دارند  

 ج( فعالیتهای فردی معنویت گرا و فعالیت های اجتماعی اخالق گرا هستند

 د( فعالیت های فردی و اجتماعی زیر ساخت معنویت و اخالق هستند

 کارکرد معنویت در شرایط کمبودهای مادی و یا برخورداری مادی چگونه است ؟ -42

جهزنّم   ،یمزادّ  یبزا برخزوردار   یو نبزودن آن حتّز   سزازد یبهشت م ،یمادّ یبا کمبودها یرا حتّ یزندگ طیبودن آنها، محالف( 

 .ندیآفر یم

 ب( کارکردهای معنویت رافع کمبودها و تقویت کننده برخورداری هاست

 افزایش می دهد .تحمل جامعه جهت مواجهه با کمبودها و برخورداری های مادی را ج( کارکردهای معنویت 

 ی مادی قرار نمی گیرد .برخوداری ها یاکمبودها تحت تاثیر د( کارکرد معنویت 

 قرار دارد چیست؟ و ضدّ اخالق تیّضدّ معنو یکانونها اریدر اخت ی کهخطرناک اریامکان بس -43

 ب( ظرفیت های اقتصادی و کارتل های تجاری     ریو فراگ شرفتهیپ یا رسانه یابزارهاالف ( 

 د( جوانان کم آگاه و فریب خورده    تسلیحات و جنگ افزارهای نظامیج( 

 قتصاد مستقلی که مانع نفوذ و سلطه دشمنان می شود بر چه ویژگی های مبتنی است؟  ا -44

 خردمندانه یتیّریو مد اسراف یاندازه و ب محور، و مصرف به عدالت عیو توز ت،یّفیانبوه و باک دیتولالف( 

 از ارتباط با دنیای خارج ب( خودکفا و بی نیاز

 ج( تامین تمامی نیازهای داخلی و تاکید بر صادرات

 د( تسخیر بازار مصرف کشورهای همسایه  

 دیدگاه اسالم به اقتصاد چگونه است ؟ -45

 .دیها رس به هدف توانیاست که بدون آن نم یا لهیامّا وس ست،یاقتصاد هدف نالف( 

 در اولیت امور قرار ندارداقتصاد مقوله ای ماتریالیستی است و ب( 

 ج( اقتصاد تامین کننده معیشت بوده و فراتر از آن پذیرفته نیست  

 د( اقتصاد به لحاظ تاثیر گذاری بر رفاه مردم از اهداف جدی به شمار می آید
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 اقتصاد کشور چیست ؟ درونیچالش  -46

 یتیّریمد یها و ضعف یساختار وبیعالف( 

 ب( عدم خودباوری ملی

 ج( تحریم های طوالنی مدت  

 د( تشدید فرهنگ مصرف گرایی   

 مهم ترین عیوب اقتصاد ایران کدامند؟ -47

 ینگاه به خارج و نه به توان داخل ،بودن اقتصاد  یبه نفت، دولت یوابستگالف( 

   وبیمع یبند کشور، بودجه یانسان یروین تیّاندک از ظرف ی استفادهب( 

 .یحکومت یها زائد و مسرفانه در دستگاه یها نهیو وجود هز یاقتصاد یاستهایعدم ثبات سج( 

 د( همه موارد

 نتیجه نارسایی در کدامیک از بخش های کشور است ؟، مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها و فقر درآمدی  -48

 ب( فرهنگ و الگوهای مصرف    عیوب ساختاری اقتصاد و ضعف های مدیریتیالف( 

 د( تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه      یاقتصادنبود برنامه های بلند مدت ج( 

 اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکالت اقتصادی کشور بر چه اقداماتی تاکید دارد ؟ -49

 دولت یگریتصدّکاهش کردن اقتصاد و  یمردم، شدن آن انیبن مولّد و دانش ،اقتصاد  ییزا درونالف( 

 قطع وابستگی های اقتصادی ب( خودکفایی و

 ج( تقویت زیر ساخت های علمی در حوزه اقتصاد و تولید

 د( مقاومت در برابر تحریم ها و حراست از زیر ساخت های اقتصادی

 کدام تحلیل در ارتباط با مشکالت کنونی اقتصادکشور، تحلیلی سراپا غلط و خطایی نابخشودنی است؟ -51

 نشدن در برابرر دشرمن اسرت    میو تسل یهم مقاومت ضدّ استکبار میاست و علّت تحر میاز تحر یصرفاً ناش یمشکالت اقتصادالف( 

 .است رگگ ی ، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه مشکالت کنونی اقتصادکشور حل راه ب(

 باید مورد تاکید قرار گیرد ( توسعه و ترویج اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکالت اقتصادی کشورج

 الف و ب ( د

 چه پدیده ای زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت حکومت هاست؟ -51

 یاسیو س یاخالق ، یفساد اقتصادالف( 

 ب( ناتوانی و ضعف در ساختار فرهنگی . اجتماعی

 ج( ناتوانی و ضعف در زیرساخت های دفاعی و نظامی

 مردمد( نا توانی در تامین معیشت 
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 جمهوری اسالمی ایران بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نطام هاست؟چرا مقوله عدالت و مبارزه با فساد در  -52

 است یاجتماع تیّاز مقبول تر یمرسوم و مبنائ یتهایّفراتر از مشروع یتیّمشروع ازمندیننظام اسالمی الف( 

 یکی از شعارها و اهداف مبنایی انقالب بوده است ب( 

 ج( مطالبه جدی مردم از حکومت محسوب می شود 

 اهتراز نمود در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر باید از قرارگیرید( 

 آیا متصدیان حکومت های انقالبی و اسالمی از وسوسه ی مال و مقام و ریاست در امانند؟ -53

 را لغزاند ی( کسانالساّلم هی)عل نیالمؤمن  ریحکومت خود حضرت ام یعنی خیحکومت تار نیتر یدر عَلَو یحتّخیر؛ الف( 

 یبند می باشندامبانی شرعی و اخالقی پ و ب( بله ؛ به اصول

 ج( خیر ؛ بدون اشتثناء به وسوسه های مادی آلوده می شوند

 د( بله ؛ فیلترهای نظارتی و کنترلی مانع از آلودگی متصدیان به وسوسه های مال و مقام می شود

 عظم رهبری راه حل مبارزه با فساد چیست؟از دیدگاه مقام م -54

 گانه سه یقاطع در قوا یو رفتار نیزبیت ینگاهحضور دائم یک دستگاه کارآمد با الف( 

 ب( گسترش تقوا و تقویت خودکنترلی

 ج( توسعه ی بینش و آگاهی سیاسی مردم

 ید( توسعه و تقویت کنترل ها و نظارت های مردم

 مشروعیت همه ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی چیست؟ از دیدگاه مقام معظم رهبری شرط -55

 ب( برخواسته از انتخاب مردم باشند        یطهارت اقتصادالف( 

 د( از حمایت مردمی برخوردار باشند    ج( درد آشنا و محرویت چشیده باشند

 ؟نیازمند چه نیروهایی استمبارزه قاطع با فساد  -56

 ینوران ییپاک و دلها یبا دستان الطّبع عیو جهادگر، و من مانیا با ییانسانهاالف( 

 ی اجتماعیآگاه به آسیب هاین ب( متخصص

 ج( فرهیختگان و نخبگان علمی

 نیروهای اطالعاتی مسلط بر گلوگاه های فسادد( 

 را چگونه ارزیابی می کنند؟ شدهیم دیآنچه تاکنون شده با آنچه بامقام معظم رهبری در ارتباط با توسعه ی عدالت ، فاصله  -57

 ژرف است یا  فاصله یداراالف ( 

 ب( باید ها و واقعیت ها بر یکدیگر منطبق می باشند

 ج( فاصله چندانی تا تحقق کامل آرمانها باقی نمانده است

 د( عدالت گستری فراتر از باید ها و اهداف بوده است
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 د؟نهایی میدانمقام معظم رهبری بی عدالتی را نتیجه چه نارسایی  -58

 ازمنزد ین یغفلزت از قشزرها   و یاقتصزاد  بگرانیو مدارا با فر یخوار ژهیدادن به و دانیو م یمنابع عموم عیدر توز ضیتبعالف( 

 تیحما

 ب( ضعف زیر ساخت های اقتصادی

 ج( محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم ها

 د( بی ثباتی برنامه های اقتصادی

 الهی به انسانها بوده و تفضل حکومت ها به مردم نیستند؟ عطیه هایاز کدام پدیده ها -59

 ب( دینداری و معنویت      یاستقالل و آزادالف( 

 د( امنیت و سالمت       ج( همدلی و وفاق

 استقالل و آزادی پذیرفته نیست؟ گزینه در ارتباط باکدام  -61

تقابل با اخالق و قانون  به معنی «یآزاد»و  خود یمرزها انیو اقتصاد کشور در م استیکردن س یزندان یبه معن« استقالل»الف( 

 یاله یو ارزشها

 گر جهان سلطه یقدرتها ییو زورگو لیملّت و حکومت از تحم یآزاد یبه معن یاستقالل ملّب( 

 افراد جامعه ی همه یبرا دنیشیو عمل کردن و اند یریگ میحقّ تصم یمعنا به یاجتماع یآزادج( 

 اند دهیآن جنگ یکه برا دانندیم شتریب یو استقالل را کسان یمنزلت آزادد( 

 بین المللی کدامند ؟ در روابط« عزّت، حکمت، و مصلحت»اصلِ  یها شاخه -61

   نبا دشم یمرزبند ،یروابط خارج ،یعزّت ملّالف( 

 ب( استقالل ، آزادی و دشمن ستیزی

 ج( توسعه روابط با تمامی کشورها براساس حقوق متقابل

 د( صدور انقالب به جهان  

 یا در آستانه ظهور محسوب می شوند ؟و تحقق یافته  ،ی ذیل کدامیک، از پدیده ها -62

 سمیونیو صه کایآمر ی سلطه ابرمقاومت در بر یبر اساس الگو یاسالم یدارینهضت ب دیتحرّک جدالف( 

 شدن همکاران خائن آنها در منطقه ریگ نیو زم ایغرب آس ی در منطقه کایآمر یها استیشکست سب( 

 .آن در سراسر جهان سلطه عیو بازتاب وس ایدر غرب آس یاسالم یجمهور یاسیس ی گسترش حضور قدرتمندانهج( 

 د( همه ی موارد

 رهبر معظم انقالب دستاوردهای نظام اسالمی در زمینه عزت ملی و مرزبندی با دشمن را مرهون تالش چه کسانی می داند؟ -63

 یجهاد رانیشجاعت و حکمت مدالف( 

 جریان های سیاسی و ب( کارگزاران

 ج( حوزویان و دانشگاه هیان  

 د( کشاورزان و کارگران
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 به ایران چه بوده است ؟ی دول غربی هاپیشنهادعمده ی گویژدر چهل سال گذشته  -64

 بوده استو خدعه و دروغ  بیآنها عموماً شامل فر یشنهادهایپالف( 

 اقتصادی بوده استب( عموما مالی و 

 ج( عموما تضعیف کننده زیرساخت های فرهنگی بوده است

 د( عموما در برگیرنده حقوق متقابل نبوده است

 از دیدگاه مقام معظم رهبری ماحصل مذاکره با آمریکا در ارتباط با هر مشکلی چیست؟ -65

 .نخواهد داشت یمحصول یو معنو یمادّ انیو مذاکره با آن جز ز ستیمتصوّر ن یمشکل چیحلّ ه کایدر مورد آمرالف( 

 ب( حل مشکالت به سختی صورت می گیرد

 ج( مذاکرات راه حل های کم هزینه به همراه ندارد

 تمامی مشکالت را نمی توان از طریق مذاکره رفع نمودد( 

 تکلیف دولت جمهوری اسالمی در مقابل نظام سلطه چیست ؟ -66

 حال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد پوچ آنان نهراسد؛ و در همه یدهایاز تهدالف( 

 مشکالت قابل حلّ خود را با آنان حل کند ،یو البتّه از موضع انقالب انهیجو و مصلحت مانهیحکب( 

 ج( شفافیت سازی و حقیقت گویی به مردم

 د( الف و ب

 چه نتایجی به دنبال داشته است؟ رانیدر ا یغرب یسبک زندگ جیتالش غرب در ترو -67

 به کشور و ملّت ما زده است یاسیو س ینیو د یو اقتصاد یاخالق جبران یب یانهایزالف( 

   به دنبال نداشته است نتیجه ایب( با شکست مواجه شده و 

 ج( صرفا قشرهای مرفه و برخوردار را تحت تاثیر قرارداده است.

 آسیب های وارده اندک و قابل جبران می باشند( با آگاهی مردم و متولیان امر د

 کدام یک از گزینه ها ، توصیف بیانیه گام دوم انقالب محسوب می شود ؟ -68

 است  «بزرگ یاسالم رانیساختن ا یجهاد بزرگ برا»منظور  بهرهبر انقالب  یاساس یها هیتوصالف( بیانیه در برگیرنده 

 «یاسالم یجمهور یزندگ دیفصل جد»و خواهد بود  «یساز و تمدن یپرداز جامعه ،یخودساز ی مرحله نیدوم»برای  یمنشورب( 

 .را رقم خواهد زد

« )ارواحنافرداه( هسرت   یعظمر  تیر وال دیطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسالم نیتمدن نو جادیبه آرمان بزرگش که ا»انقالب را  ج(

 .خواهد کرد کینزد

 د( همه ی موارد


