مجموعه سواالت مسابقه فرهنگی «این راه ادامه دارد» همراه با پاسخ
تاریخ برگزاری مسابقه /30 :بهمن98/


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



سواالت مسابقه برای هر شیفت به صورت اختصاصی بوده و مسابقه روندی مشورتی و توام باا همفراری همرااران
محترم را جهت پاسخ دهی به سواالت طی خواهد نمود .



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

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

الف) آرمانهای انقالبی را حفظ کرده است
ب) از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده است
ج) منجر به سقوط حاکمیت قبلی شده است
د) الف و ب
 -2چرا برای شعارهای انقالب ایران نمی توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف تعیین نمود ؟
الف) زیرا فطرت بشر در همهی عصرها با آن سرشته است

ب) شعارهای آن بین نسل های مختلف منتقل شده است
ج) شعارها دینی و متفاوت هستند
د) اقشار مردم ایران بر سر شعارها توافق و اشتراک نظر دارند
 -3علت وجود برخری از دل زدگی های نسبت به شعارهای انقالب چیست؟
الف) رویگردانی مسئوالن از ارزش های دینی

ب) پایان یافتن طول عمر مفید و تاریخ مصرف شعارها
ج) آرمانی و غیر قابل حصول بودن آنها
د) بیگانگی اقشار مردمی نسبت به شعارهای انقالب
 -4واکنش انقالب به خطاهای خود و نقدها چگونه است؟

الف) همچون پدیدهای زنده و با اراده ،همواره دارای انعطاف و آمادهی تصحیح خطاهای خویش است
ب) به نقدها حسّاسیّت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل می شمارد
ج) انقالب موجودیتی بی نقص و بدور از هرگونه خطاست
د) الف و ب
 -5چه ویژگی مایه سربلندی ایران و ایرانی بوده است ؟
الف) با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است.

ب) توان بازدارندگی و قدرت هسته ای
ج) نظام دموکراتیک و تعداد انتخابات مردمی
د) قدرت موشکی و نظامی
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 -6چرا رهبر معظم انقالب در خطاب به جوانان  ،اول از گذشته سخن می گوید؟
الف) برای برداشتن گام های استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت

ب) جوانان از تاریخ معاصر ایران و جهان بی اطالع هستند
ج) جوانان با تاریخ بیگانه بوده و باید نسبت به تاریخ عالقمند شوند
د) مسایل تاریخی جوانان را به استقبال از سخنرانی ترغیب می کند
 -7چرا رهبر معظم انقالب شناخت گذشته را یک راهبرد برای جوانان می دانند ؟

الف) دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت
ب) رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید.
ج) گذشته و اطالعات آن کاربردهای فراونی در مراودات و مناسبات اجتماعی دارد
د) الف و ب
 -8چه ویژگی نخستین درخشش انقالب بود؟
الف) انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ،از نقطهی صفر آغاز شد.

ب) مردمی و خروشان بودن آن
ج) دربرگیرنده نکات قوت تمامی انقالب های معاصر جهان بود
د) حضور تمامی سلیقه ها و جریان ها در به پیروزی رسیدن آن
 -9چرا انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن از نقطه صفر آغاز شد؟

الف) همهچیز علیه ما بود
ب) هیچ تجربهی پیشینی و راه طیشدهای در برابر ما وجود نداشت
ج) اهداف انقالب ایران با اهداف انقالب های سایر ملل سنخیت نداشته و منطیق نبود
د) الف و ب
 -11پس از انقالب ایران  ،برجسته ترین پدیده جهان معاصر چه بود؟
الف) تقابل دوگانهی جدید «اسالم و استکبار»

ب) فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان یافتن جنگ سرد
ج) تشکیل اتحادیه اروپا
د) ظهور قدرت های جدید اتمی
 -11علت پایداری انقالب ایران در برابر آنهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت در چهل سال گذشته چه بوده است؟

الف) قدرت عظیم ایمان و انگیزهی ملّت

ب) رهبری آسمانی و تأییدشدهی امام عظیم الشّأن

ج) پایبندی به قانونی اساسی و اصول نظام دموکراتیک

د) الف و ب
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 -12علت نایل شدن ایران به عزت و پیشرفت در همه ی عرصه ها پس از انقالب چه بود؟
الف) مدیریّت های جهادی الهامگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»

ب) وجود تحریم ها و محدودیت های اقتصادی
ج) آمیختگی با سیات های دهکده جهانی و تفاهم با غرب
د) توسعه ی دانش و دانشگاه ها در اقصی نقاط کشور
 -13پیروزی در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آن به کدام یک از برکات بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود؟

الف) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران

ب) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
ج) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان
د) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
 -14دستیابی به چرخهی سوخت هستهای ،سلّولهای بنیادی ،فنّاوری نانو و درخشش در رشتههای مهم و حسّاس پزشککی بکه
کدام یک از برکات بزرگ انقاب اسالمی مربوط می شود؟
الف) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی

ب) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
ج) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
د ) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
 -15حضور مستمر مردم در انتخابات  ،مقابله با فتنه های داخلی و خارجی و همکاری در کمک رسانی و نیکوکاری به کدام یکک
از برکان بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود؟
الف) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی

ب) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
ج) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
د) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان
 -16جاری شدن روشنفکری میان عموم مردم در همه ی کشور و همه ی ساحت های زندگی به کدام یک از برکات بزرگ انقالب
اسالمی مربوط می شود ؟
الف) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم

ب) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
ج) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
د) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
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 -17کدام یک از برکات بزرگ انقالب نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان داخلی و خارجی بکه آن
اعتراف کرده است ؟
الف) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور

ب) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
ج ) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
د) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
 -18کدام یک از آرمان های انقالب باید گوهر بی همتا در تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست ؟
الف) عدالت در کشور

ب) خودکفایی همه جانبه
ج) برچیده شدن هر گونه فساد
د) درون زا و برون گرا شدن اقتصاد
 -19رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور به کدام یکک
از برکات بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود ؟
الف) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور

ب) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
ج) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
د) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمترسانی
 -21مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدّس ،با ذکر و دعا و روحیهی برادری و ایثار به ککدامیک از برککات
بزرگ انقالب اسالمی مربوط می شود؟
الف) افزایش چشمگیر معنویت و اخالق در فضای عمومی جامعه

ب) موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی
ج) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
د) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
 -21کدامیک از برکات بزرگ انقالب اسالمی نمادی پرابهت و باشکوه و افتخار آمیز است ؟
الف) ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان

ب) ارتقاء شگفتآور بینش سیاسی آحاد مردم
ج) سنگین کردن کفهی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
د) ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران
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 -22در طول چهل سال گذشته خصوصیت شناخته شده ی ایران و ایرانی در عرصه جهانی چه بوده است ؟
الف) تسلیمناپذیری و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی و گردن برافراشتهی آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر

ب) مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله دفاع مقدّس
ج) بینش سیاسی شگفتآور آحاد مردم
د) پیشروی در عرصهی علم و فنّاوری و زیرساختهای حیاتی و اقتصادی
 -23چرا انقالب که می توانست به بیش از دستاوردهای کنونی نایل شود  ،دست نیافته است؟
الف) بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ چهلساله

ب) هیچ تجربهی پیشینی و راه طیشدهای در برابر انقالب وجود نداشت
ج) دشمنی ها و توطئه های جهان سلطه
د) جنگ هشت ساله
 -24رهبر معظم انقالب چه نقیصه ای را در ارتباط با انقالب تاسف انگیز و خسارت بار می داند؟
الف ) بیتوجّهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ چهلساله

ب) شکاف بین بایدهها و واقعیت ها
ج) حوادث ناشی از فعالیت گروهک های ضد انقالب در دهه 60
د) فتنه های قومی تحریک شده از سوی دشمنان
 -25کدام عبارت توصیف مقام معظم رهبری از وضعیت کنونی کشور است ؟
الف) ایران به برکت انقالب ،اکنون در جایگاهی متعالی و شایستهی ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی گردنههای
دشوار در مسائل اساسی خویش است.

ب) ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مستکبران روبهرو است
ج) کشور از نظر ظرفیّتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است
د) ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان ،دارای  ۷درصد ذخایر معدنی جهان است
 -26تداوم مسیرِ تحقق نظام پیشرفته اسالمی در گرو چیست ؟
الف) همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار جوانان

ب) پیشرفت در بخش تولید و اقتصاد ملّی
ج) خنثی سازی نقشه ها و توطئه های فرهنگی و اجتماعی دشمنان
د) توسعه ی علم و دانش
 -27علت بال استفاده ماندن بسیاری از ظرفیت های بی نظیر طبیعی و انسانی کشور چیست ؟
الف) غفلت دستاندرکاران

ب) اشتغال کشور به مشکالت انقالب و جنگ هشت ساله

ج) تحریم های همه جانبه و طوالنی مدت نظام سلطه

د) کمبود زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی
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 -28مهمترین ظرفیت امید بخش کشور چیست ؟
الف) نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

ب) منابع غنی طبیعی
ج) تنوع قومی و فرهنگی
د) قانون اساسی و قوانین مدنی
 -29در دهه ی دوم چشم انداز  ،باید بر چه موضوعی تمرکز پیدا کرد؟
الف) تمرکز بر بهرهبرداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتهای استفادهنشده ملی

ب) مقابله با قاچاق و اصالح الگوی مصرف
ج) توسعه ی دانش بومی
د) تحصیل  ،اشتغال و ازدواج جوانان
 -31در بیانیه گام دوم انقالب نخستین توصیه مقام معظم رهبری به ملت ایران چیست ؟
الف) امید و نگاه خوشبینانه به آینده

ب) رفع مشکالت اقتصادی و حمایت قشرهای ضعیف

ج) پیشروی در عرصهی علم و فنّاوری و زیرساختهای اتمی

د) حمایت از تولید ملی و کاهش تصدی گری دولت

 -31از دیدگاه مقام معظم رهبری چه عاملی کلید اساسی همه ی قفل ها بوده و بدون آن نمی توان هیچ گامی برداشت ؟
الف) امید و نگاه خوشبینانه به آینده

ب) مقابله با زور گویان و دشمنان انقالب
ج) دفاع از دستاوردهای انقالب در تمامی حوزه ها
د) غنی سازی ظرفیت های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی
 -32چرا امید و نگاه خوش بینانه به آینده کلید اساسی همه ی قفل ها است ؟

الف) سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران است
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
 -33دشمن با توسل به چه اقداماتی پروژه مایوس سازی مردم و مسئوالن را دنبال می کند ؟
الف) خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشان دادن واقعیّتها ،پنهان کردن جلوههای امیدبخش ،بززر
کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزر

ب) تهدید ایران به جنگ
ج) از طریق تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در اقوام ایرانی
د) تشدید تحریم ها
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 -34نخستین و ریشهایترین جهاد ما ملت ایران چیست؟
الف) در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهیم و ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانیم.

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
 -35چرا رهبر معظم انقالب رویش های انقالب را بسی فراتر از ریزشهای آن می داند؟
الف) دست و دلهای امین و خدمتگزار ،به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان است

ب) قوانین بازدارنده مانع از فزونی ریزش ها بوده است
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
 -36چرا پرداختن به علم و پژوهش از توصیه های جدی و اولویت دار مقام معظم رهبری است؟
الف) دانش ،آشکارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور است

ب) دانش زیر ساخت توسعه فناوری هسته ای است
ج) در جهان تکنولوژیک  ،دانش یک کاالی راهبردی است.
د) دانش تقویت کننده بنیه دفاعی کشور است
 -37چرا مطالبه عمومی مقام معظم رهبری از جوانان جهاد علمی است؟
الف) دشمنان با توسل بر ظرفیت های علمی خود سیاست و اقتصاد جوامع عقب مانده از علم را دست می گیرند

ب) جوانان به علت نداشتن مشغله های معیشتی مناسب ترین قشر برای جهاد علمی محسوب می شوند .
ج) رفع مشکالت تولید و اصالح الگوی مصرف نیازمند جهاد علمی است
د) بالندگی و برون زایی اقتصاد نیازمند تقویت زیرساخت های علمی است
 -38مطالبه عمومی مقام معظم رهبری از جوانان در زمینه دانش چیست ؟
الف) توسعه ی دانش و پژوهش را با احساس مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرند.

ب) تحصیل دانش را با تهذیب مزین نمایند
ج) تحصیل دانش را زمینه ساز اشتغال و ازدواج قرار دهند
د) توسعه ی دانش را بر تمامی امور مقدم بدارند
 -39عامل جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی که نیاز اصلی جامعه نیز است چیست ؟
الف) معنویّت و اخالق

ب) کسب دانش و تهذیب

ج) زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی

د) توسعه ی زیر ساخت های دموکراسی
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 -41عوامل حکومت در قبال تقویت معنویت و اخالق چه تکلیف و وظیفه ای دارند ؟

الف) خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند
ب) زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند
ج) باید از مشارکت های نخبگان و صاحب نظران بهره برداری نمایند
د) الف و ب
 -41کارکرد معنویت و اخالق در ارتباط با فعالیت های فردی و اجتماعی چیست؟
الف) جهتدهندهی همهی حرکتها و فعّالیّت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است

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
-42کارکرد معنویت در شرایط کمبودهای مادی و یا برخورداری مادی چگونه است ؟
الف) بودن آنها ،محیط زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی ،بهشت میسزازد و نبزودن آن حتّزی بزا برخزورداری مزادّی ،جهزنّم
میآفریند.

ب) کارکردهای معنویت رافع کمبودها و تقویت کننده برخورداری هاست
ج) کارکردهای معنویت تحمل جامعه جهت مواجهه با کمبودها و برخورداری های مادی را افزایش می دهد .
د) کارکرد معنویت تحت تاثیر کمبودها یا برخوداری های مادی قرار نمی گیرد .
 -43امکان بسیار خطرناکی که در اختیار کانونهای ضدّ معنویّت و ضدّ اخالق قرار دارد چیست؟
الف ) ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر

ب) ظرفیت های اقتصادی و کارتل های تجاری

ج) تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی

د) جوانان کم آگاه و فریب خورده

 -44اقتصاد مستقلی که مانع نفوذ و سلطه دشمنان می شود بر چه ویژگی های مبتنی است؟
الف) تولید انبوه و باکیفیّت ،و توزیع عدالتمحور ،و مصرف بهاندازه و بیاسراف و مدیریّتی خردمندانه

ب) خودکفا و بی نیاز از ارتباط با دنیای خارج
ج) تامین تمامی نیازهای داخلی و تاکید بر صادرات
د) تسخیر بازار مصرف کشورهای همسایه
 -45دیدگاه اسالم به اقتصاد چگونه است ؟
الف) اقتصاد هدف نیست ،امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید.

ب) اقتصاد مقوله ای ماتریالیستی است و در اولیت امور قرار ندارد
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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 -46چالش درونی اقتصاد کشور چیست ؟
الف) عیوب ساختاری و ضعف های مدیریّتی

ب) عدم خودباوری ملی
ج) تحریم های طوالنی مدت
د) تشدید فرهنگ مصرف گرایی
 -47مهم ترین عیوب اقتصاد ایران کدامند؟

الف) وابستگی به نفت ،دولتی بودن اقتصاد  ،نگاه به خارج و نه به توان داخلی
ب) استفادهی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور ،بودجهبندی معیوب
ج) عدم ثبات سیاستهای اقتصادی و وجود هزینههای زائد و مسرفانه در دستگاههای حکومتی.
د) همه موارد
 -48مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها و فقر درآمدی  ،نتیجه نارسایی در کدامیک از بخش های کشور است ؟
الف) عیوب ساختاری اقتصاد و ضعف های مدیریتی

ب) فرهنگ و الگوهای مصرف

ج) نبود برنامه های بلند مدت اقتصادی

د) تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه

 -49اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکالت اقتصادی کشور بر چه اقداماتی تاکید دارد ؟
الف) درونزایی اقتصاد  ،مولّد و دانشبنیان شدن آن ،مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدّیگری دولت

ب) خودکفایی و قطع وابستگی های اقتصادی
ج) تقویت زیر ساخت های علمی در حوزه اقتصاد و تولید
د) مقاومت در برابر تحریم ها و حراست از زیر ساخت های اقتصادی
 -51کدام تحلیل در ارتباط با مشکالت کنونی اقتصادکشور ،تحلیلی سراپا غلط و خطایی نابخشودنی است؟

الف) مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابرر دشرمن اسرت
ب) راهحل مشکالت کنونی اقتصادکشور  ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجهی گرگ است.
ج) توسعه و ترویج اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکالت اقتصادی کشور باید مورد تاکید قرار گیرد
د) الف و ب
 -51چه پدیده ای زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت حکومت هاست؟
الف) فساد اقتصادی  ،اخالقی و سیاسی

ب) ناتوانی و ضعف در ساختار فرهنگی  .اجتماعی
ج) ناتوانی و ضعف در زیرساخت های دفاعی و نظامی
د) نا توانی در تامین معیشت مردم
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 -52چرا مقوله عدالت و مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی ایران بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نطام هاست؟
الف) نظام اسالمی نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائیتر از مقبولیّت اجتماعی است

ب) یکی از شعارها و اهداف مبنایی انقالب بوده است
ج) مطالبه جدی مردم از حکومت محسوب می شود
د) باید از قرارگیری در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر اهتراز نمود
 -53آیا متصدیان حکومت های انقالبی و اسالمی از وسوسه ی مال و مقام و ریاست در امانند؟
الف) خیر؛ حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسّالم) کسانی را لغزاند

ب) بله ؛ به اصول و مبانی شرعی و اخالقی پایبند می باشند
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
 -54از دیدگاه مقام معظم رهبری راه حل مبارزه با فساد چیست؟
الف) حضور دائم یک دستگاه کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه

ب) گسترش تقوا و تقویت خودکنترلی
ج) توسعه ی بینش و آگاهی سیاسی مردم
د) توسعه و تقویت کنترل ها و نظارت های مردمی
 -55از دیدگاه مقام معظم رهبری شرط مشروعیت همه ی مقامات حکومت جمهوری اسالمی چیست؟
الف) طهارت اقتصادی

ب) برخواسته از انتخاب مردم باشند

ج) درد آشنا و محرویت چشیده باشند

د) از حمایت مردمی برخوردار باشند

 -56مبارزه قاطع با فساد نیازمند چه نیروهایی است؟
الف) انسانهایی با ایمان و جهادگر ،و منیعالطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی

ب) متخصصین آگاه به آسیب های اجتماعی
ج) فرهیختگان و نخبگان علمی
د) نیروهای اطالعاتی مسلط بر گلوگاه های فساد
 -57مقام معظم رهبری در ارتباط با توسعه ی عدالت  ،فاصله آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده را چگونه ارزیابی می کنند؟

الف ) دارای فاصلهای ژرف است

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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 -58مقام معظم رهبری بی عدالتی را نتیجه چه نارسایی هایی میدانند؟
الف) تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصزادی و غفلزت از قشزرهای نیازمنزد
حمایت

ب) ضعف زیر ساخت های اقتصادی
ج) محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم ها
د) بی ثباتی برنامه های اقتصادی
-59کدام پدیده ها از عطیه های الهی به انسانها بوده و تفضل حکومت ها به مردم نیستند؟
الف) استقالل و آزادی

ب) دینداری و معنویت

ج) همدلی و وفاق

د) امنیت و سالمت

 -61کدام گزینه در ارتباط با استقالل و آزادی پذیرفته نیست؟
الف) «استقالل» به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود و «آزادی» به معنی تقابل با اخالق و قانون
و ارزشهای الهی

ب) استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان
ج) آزادی اجتماعی بهمعنای حقّ تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همهی افراد جامعه
د) منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند
 -61شاخههای اصلِ «عزّت ،حکمت ،و مصلحت» در روابط بین المللی کدامند ؟
الف) عزّت ملّی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن

ب) استقالل  ،آزادی و دشمن ستیزی
ج) توسعه روابط با تمامی کشورها براساس حقوق متقابل
د) صدور انقالب به جهان
 -62کدامیک ،از پدیده های ذیل  ،تحقق یافته و یا در آستانه ظهور محسوب می شوند ؟

الف) تحرّک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریکا و صهیونیسم
ب) شکست سیاستهای آمریکا در منطقهی غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه
ج) گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
د) همه ی موارد
 -63رهبر معظم انقالب دستاوردهای نظام اسالمی در زمینه عزت ملی و مرزبندی با دشمن را مرهون تالش چه کسانی می داند؟

الف) شجاعت و حکمت مدیران جهادی

ب) کارگزاران و جریان های سیاسی
ج) حوزویان و دانشگاه هیان
د) کشاورزان و کارگران
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 -64در چهل سال گذشته ویژگی عمده پیشنهادهای دول غربی به ایران چه بوده است ؟
الف) پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ بوده است

ب) عموما مالی و اقتصادی بوده است
ج) عموما تضعیف کننده زیرساخت های فرهنگی بوده است
د) عموما در برگیرنده حقوق متقابل نبوده است
 -65از دیدگاه مقام معظم رهبری ماحصل مذاکره با آمریکا در ارتباط با هر مشکلی چیست؟
الف) در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و مذاکره با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت.

ب) حل مشکالت به سختی صورت می گیرد
ج) مذاکرات راه حل های کم هزینه به همراه ندارد
د) تمامی مشکالت را نمی توان از طریق مذاکره رفع نمود
 -66تکلیف دولت جمهوری اسالمی در مقابل نظام سلطه چیست ؟

الف) از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همهحال ،عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد
ب) حکیمانه و مصلحتجویانه و البتّه از موضع انقالبی ،مشکالت قابل حلّ خود را با آنان حل کند
ج) شفافیت سازی و حقیقت گویی به مردم
د) الف و ب
 -67تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران چه نتایجی به دنبال داشته است؟
الف) زیانهای بیجبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است

ب) با شکست مواجه شده و نتیجه ای به دنبال نداشته است
ج) صرفا قشرهای مرفه و برخوردار را تحت تاثیر قرارداده است.
د) با آگاهی مردم و متولیان امر آسیب های وارده اندک و قابل جبران می باشند
 -68کدام یک از گزینه ها  ،توصیف بیانیه گام دوم انقالب محسوب می شود ؟

الف) بیانیه در برگیرنده توصیههای اساسی رهبر انقالب بهمنظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ» است
ب) منشوری برای «دومین مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»
را رقم خواهد زد.
ج) انقالب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیرت عظمری (ارواحنافرداه) هسرت»
نزدیک خواهد کرد.
د) همه ی موارد

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

