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 چگونه است؟ ی میان بایدها و واقعیتهافاصله به جمهوری اسالمی .نگاه 1

 شدنی استای طیخواه را عذاب داده و میدهد، ام ا این، فاصلهتها، همواره وجدانهای آرمانی میان بایدها و واقعی  شک فاصلهبی -الف

اشته است و این به خاطر بیداری وجدانهای آرمان خواه است                             در طول چهل سال گذشته فاصله ای میان باید ها و واقعیت ها وجود ند -ب

 گزینه الف و ب  -ج

 فاصله میان باید ها و واقعیت ها وجود دارد و این مسئله ای نیست که بتوان حل کرد بلکه همواره با جمهوری اسالمی همراه است -د
 

اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقیقت خواهند نشست و رد )این جمالت اشاره به کدام راهبرد دا .2

 (آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت

 دسته بندی اهداف اینده  -موارد الف و ب          د -ج    استکبار ستیزی  -شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربه ها         ب -الف
 

شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست جمالت خطاب به چه کسانی است )مطابق بیانیه، این  .3

و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی  تمدّن نوین اسالمی کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد

 ( .واحنافداه( است، نزدیک کنید)ار

 پاسداران انقالب اسالمی  -جوانان         د -نیروهای حزب الهی        ج -آحاد ملت ایران     ب -الف
 

 اسالمی صحیح نمی باشد؟شعارهای جهانی انقالب کدام گزینه در خصوص  .4

       زده شونداندازهای مبارک دلمردمی را تصو ر کرد که از این چشم هرگز نمیتوان -ب     فایده نخواهند شدمصرف و بیآنها هرگز بی -الف

 هر چیزی تاریخ مصرف دارد و شعار های جهانی انقالب هم روزی می تواند در صورت کم توجهی بی فایده شوند                         -ج

 ی عصرها با آن سرشته استفطرت بشر در همه -د
 

 ام گزینه در خصوص گام دوم انقالب اسالمی  صحیح می باشد؟بر اساس بیانیه،  کد .5

 دومین مرحله ی دولت سازی و ملت سازی و تمدن سازی است  -ب   سازی استتمد ن و پردازیجامعه و خودسازی یمرحله دو مین -الف

 همه موارد  -دومین مرحله از جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی است         د -ج
 

 ام گزینه با رویکرد انقالب اسالمی تناسب ندارد؟کد .6

 ی تصحیح خطاهای خویش استای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آمادههمچون پدیده -الف

 و حاضر است ارزش هایش را با تاثیر از همین نقد ها تغییر دهد ه نقدها حس اسی ت مثبت نشان میدهدب -ب

 بیند میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی -د            ل نیستتجدیدنظرپذیر و اهل انفعا -ج
 

 امام خامنه ای در بحث سبک زندگی کدام قشر را در صف اول مبارزه با سبک زندگی غربی معرفی می کنند؟ .7

 خانواده     -ان                 دجوان -افراد تحصیل کرده ضد غرب                ج  -زنان             ب-الف 
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 علت اصلی دشمنی استکبار با انقالب اسالمی کدام است؟ .8

                             و اعالم عصر جدیددین و دنیا را در کنار هم مطرح نمودن  -ب  ن چهارچوب تقسیم جهان میان قدرت های شرق و غرب شکست -الف

 گزینه های الف و ب  -د                     58ال حمله به سفارت آمریکا در س -ج
 

 کدام گزینه غلط است ؟ .9

 گر جهان است.ستقالل مل ی به معنی آزادی مل ت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطها  -الف

 ی افراد جامعه استیدن برای همهگیری و عمل کردن و اندیشمعنای حق  تصمیمآزادی اجتماعی به -ب

 اند ی ارزشهای اسالمیهر دو از جمله استقالل و آزادی،  -ج

 .هستند که در جامعه اسالمی به معنای واقعی شکل گرفته است به مردم  تفض ل حکومت استقالل و آزادی -د
 

 از ظرفیت های مادی :  گیریفعّال کردن و بهرهبا  .10

 به کشور اعتماد به نفس می دهد   -ب       نیازر را ثروتمند و بیدرآمدهای مل ی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشو -الف

 موارد الف و ب    -د           باعث دنیا گرایی شده و ما را از اهداف اصلی انقالب اسالمی  غافل می کند -ج
 

 کدام مورد از برکات گام اول انقالب اسالمی محسوب می شود؟ .11

 و حیاتی هایزیرساخت ایجاد و فن اوری و علم یعرصه در کشور پیشران موتور -ب         ایران ارضی تمامیت حفظ و امنیت و ثبات -الف

 همه موارد -رسانی       دخدمت یمسابقه و مردمی مشارکت رسانیدن اوج به -ج                 عمرانی و اقتصادی
 

 چیست ؟ امروز مشکل غرب در رابطه با نیروهای انقالب )جبهه مقاومت(.12

 جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفته ایرانی -جلوگیری از خرید تسلیحات              ب -الف

 الف وب صحیح است  -برچیدن نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا             د -ج
 

 کلید اساسی همه قفله در وضعیت اعمال تحریمها چیست ؟ .13

 همه موارد –سیاست تبلیغی ورسانه ای           د  -امید ونگاه خوش بینانه به آینده      ج -علم وپژوهش          ب –الف 
 

 مهمترین ظرفیت امید بخش کشور چیست ؟ .14

      نیروی انسانی کارآمد  -ب                                                                            نیروی انسانی مستعد -الف

 نیروی جهادی -نیروی انسانی مستعد وکار آمد با زیر بنای عمیق واصیل ایمانی ودینی          د -ج
 

 در  جنگ تمام عیار دشمنان انقالب اسالمی علیه معیشت  مردم  راه حل اساسی چیست ؟ .15

 و ج صحیح است  ب -د            مذاکره با آمریکا  -مذاکره با اروپا         ج –سیاست اقتصاد مقاومتی         ب  –الف 
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 مطابق بیانیه گام دوم ، نخستین درخشش انقالب اسالمی ایران چه بود ؟ .16

 نابودی نظام پادشاهی  -نفوذ انقالب اسالمی در کشور های مسلمان منطقه          ب -الف

 به اوج رسیدن مشارکت مردمی -د   آن                 پیشرفت و تشکیل ابزارهای و اسالمی ت و جمهوری ت ترکیب -ج
 

 کدام مورد از عوامل اصلی مقاومت ملت ایران در مقابل توطئه دشمنان محسوب می شود ؟ .17

راهبرد های دفاعی اتخاذ شده بر اساس  -ج                 نیروی انسانی فعال و همیشه در صحنه   -ب             تجهیزات قدرتمند نظامی  -الف

 مل ت و رهبری انقالب یانگیزه و ایمان عظیم قدرت -دجی قدرت دشمنان                  میزان سن
 

 انقالب اسالمی شاهد چه پدیده هایی است؟ در صحنه جهانی .18

 شکست سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا -تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی            ب -الف

 همه موارد -مهوری اسالمی در غرب آسیا وبازتاب وسیع آن در سراسر جهان        دگسترش حضور مقتدرانه سیاسی ج-ج
 

 کدام یک از موارد زیر از جمله راه کار های حل نمودن مشکالت اقتصادی به حساب می آید؟ .19

 گرایی رونبو  کردن دولتنتصد یگری  -ج     بنیان شدن آنمول د شدن و دانش -ب      زایی اقتصاد کشوردرون -الف

 موارد الف و ج -د
 

، کدام یک از گزینه های زیر یاز اصلی جامعه استی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی و نی همهدهندهجهت .20

 همه موارد -معنویت               د -اقتصاد               ج -دانش            ب -الفاست ؟           
 

 ؟و سلطه و دخالت دشمنان است نفوذ سازعف و زمینهی ضنقطهکدام عامل  .21

 هیچکدام  -فرهنگ غربی               د -سیاست ضعیف                 ج -اقتصاد            ب -الف
 

 کدام گزینه در خصوص اقتصاد صحیح است؟ .22

 انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد -الف

 عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.   -ب

 .چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیری تی است وی دشمن است هاچالش بیرونی تحریم و وسوسه-ج

 همه موارد -د
 

 راجع به نقطه آغازین انقالب و نظام کدام گزینه صحیح است ؟ .23

 انقالب هایی در دنیا وجود داشت که تجربه پیشین و راه طی شده ای برای انقالب محسوب می شد  -الف

     ای در برابر ما وجود نداشتشدهی پیشینی و راه طیهیچ تجربه -ب
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 موراد ب و ج  -شق گرفته راه را آغاز کردیم                   داز انقالب های دیگر سرم -ج
 

 تقابل دوگانه جدید در جهان  کدام است و این تقابل از چه زمانی شروع شد ؟. 24

 بعد از قدرت یافتن اقتصادی چین  -آمریکا و چین  -با خروج آمریکا از برجام                ب -ایران و آمریکا -الف

 بعد از قدرت گرفتن مجدد روسیه   -روسیه و آمریکا -بعداز فروپاشی نظام کمونیستی شوروی    د -استکبار اسالم و  -ج
 

 ؟ها رسانیدی عرصهو پیشرفت در همه عزّت ایران را به.کدام عوامل 25

 «میتوانیم ما» اصل به اعتقاد -اسالمی              ب ایمان از گرفتهالهام جهادی مدیری تهای -الف

 موارد الف و ب -تحریم های آمریکا که باعث خودکفایی شد                   د -ج
 

 .در خصوص مسئله عدالت کدام گزینه در بیانیه گام دوم تاکید شده است؟26

 مل پیموده و این ارزش واال تبدیل به گوهر بی همتا برتارک نظام اسالمی شدهدر مسئله عدالت ، نظام اسالمی این راه را کا -الف

همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر بی مقام معظم رهبری ، علت نارضایتی خود را در مسئله عدالت -ب

  بیان نمودند  باشد و هنوز نیست،

 ت نباید به این معنی در نظر گرفته شود که هیچ کاری در این خصوص انجام نگرفته است نارضایتی نسبت به عدال  -ج

 موارد ب و ج -د
 

 بی توجهی به کدام  گزینه عامل باعث خسارت و مشکالت در مسیر انقالب اسالمی بوده است؟ .27

 دی به مسائل دولت عدم توجه ج -ب       توج هی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبیبی -الف

 عدم برنامه ریزی صحیح در روند جوان گرایی در قوای سه گانه  -بی توجهی به جوانان و رها ساختن آنها                               د -ج
 

 خصوصیت شناخته شده ایران وایرانی بویژه جوانان  این مرز وبوم چیست ؟  .28

 پاسداری از انقالب  وعظمت وهیبت الهی آن -ب تسلیم ناپذیری وصیانت             -الف

 همه موارد -گردن برافراشته آن در مقابل  دولتهای متکبر ومستکبر           د -ج
 

 پس از انقالب اسالمی مردم در چه مسابقاتی مشتاقانه شرکت می کنند ؟ .29

 مردم در مسابقه خدمت رسانی در حوادث طبیعی وکمبودهای اجتماعی   -الف 

 الف وج صحیح است  -مسابقات قرآنی             د -مسابقات ورزشی مانند فوتبال            ج -ب
 

 به برکت تحریم دشمنان در مواجه باا نقالب اسالمی  چه چیزی را به همه مردم آموخت ؟ .30

 همه موارد -د           مقاومت وایستادگی   -اقتصاد مقاومتی         ج -اتکاء به توانایی داخلی         ب -الف
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 شرط مشروعیت مقامات حکومت اسالمی چیست ؟  .31

 همه موارد -از لقمه حرام بگریزند          د -از شیطان حرص برحذر باشند             ج -طهارت اقتصادی         ب  -الف
 

 در جمهوری اسالمی دلهای مسئوالن  چگونه باید باشد ؟ .32

 از شکافهای طبقاتی بشدت بیمناک باشد        -میت ها بتپد         ببرای رفع محرو  -الف

 خد اترس والهی باشد -الف وب صحیح است                  د -ج
 

 کدام است ؟ ترین ظرفیّت امیدبخش کشور،مهم .33

 وجود نیروی بازدارندگی نظامی  -وجود ذخایر عظیم نفت و گاز            ب -الف

 همه موراد  -د               نی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینییروی انسان -ج
 

 وضعیت جمعیت و ذخایر معدنی ایران در جهان چگونه است ؟ .34

 درصد  7جمعیت یک درصد و منابع  -درصد و منابع یک درصد                ب 7جمعیت  -الف

 و نیم درصد  6درصد و جمعیت  7منابع  -د            منابع یک درصد و جمعیت یک درصد   -ج
 

 (( کدام گزینه است؟ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشتبدون این کلید اساسیِ همه منظور از عبارت :)) .35

  امید صادق و مت کی به واقعی تهای عینی  -ذخایر معدنی و اقتصاد                      ب -الف

 همه موارد -کرده                        دنیروهای تحصیل  -ج

 ، کدام گزینه است ؟ی عزّت و قدرت یک کشورآشکارترین وسیله .36

 اقتصاد قدرتمند  -تجهیزات نظامی                  د -نیروی نظامی مقتدر                 ج  -دانش                       ب -الف
 

 ی توصیه امام خامنه ای می باشد؟کدام مورد از سرفصل های اساس .37

 عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی،   -ب                             علم و پژوهش، معنوی ت و اخالق، اقتصاد -الف

 همه موارد  -د                     عز ت مل ی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی -ج
 

 خصوص ظرفیت نیروی انسانی کشور صحیح نیست؟کدام گزینه در  .38

 قرار دارند  سالگی 40و  15ی میلیون نفر در سنین میانه 36 -الف

 همه ظرفیت های نیروی انسانی بعد از انقالب به خوبی به کار گرفته شده است   -ب 

 را داراست  آموختگان علوم و مهندسیی دو م جهان در دانشرتبهایران  -ج 

 هستند میلیون نفر دارای تحصیالت عالی 14ه نزدیک ب -د
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 کدام است؟ ای چشمگیر افزایش دادعیار معنویّت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بگونهعاملی که بیش از هر چیز  .39

 اقدامات فرهنگی کمیته های انقالب به صورت خودجوش        -الف

 از پیروزی انقالبرزه و پس رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبا -ب

 همه موارد  -نیروهای نظامی و انتظامی               د -ج
 

 سال گذشته کدام است ؟ 40در طول   ی ایران و ایرانی بویژه جوانانشدهخصوصیّت شناخته.40

 ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان -الف

 وهشی بخصوص در عرصه هسته ای و نانو موفقیت های علمی و پژ -ب

 موارد ب و ج  -ورزشکاران و قهرمانان عرصه های مختلف ورزشی                      د -ج
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  : و رده خدمتی نام سرپرست                          نام و نام خانوادگی :                          

                         

 شماره حساب انصار:                               شماره همراه سرپرست:                              
 

 د  ج  ب  الف سوال د  ج  ب  الف سوال د  ج  ب  الف سوال د  ج  ب  الف سوال

1     11      21     31     

2     12     22     32     

3     13     23     33     

4     14     24     34     

5     15     25     35     

6     16     26     36     

7     17     27     37     

8     18     28     38     

9     19     29     39     

10     20     30     40     

 ا را به سیاسی رده تحویل نمائید لطفاً پس از تکمیل ، پاسخنامه ه


