
  «گام دوم انقالب»سواالت مسابقه 

1-ترین انقالب عصر جدید در دومین گام وارد چه مراحلی می شود؟ترین و مردمی بزرگ

الف : خودسازی

پردازی ب: جامعه

سازیج: تمدّن 

د: هر سه مورد

 شعارهای انقالب جهانی ایران تاریخ مصرف ندارند؟چرا

الف: فطری بودن شعارها

ب: مربوط به عصر و نسل خاصی نیست

ج: ایرانی بودن و تاریخی بودن شعارها

د: الف و ب

انقالب اسالمی از کدام گزینه زیر دفاع میکند؟

الف: تجدید پذیر بودن

ب: انعطاف ناپذیر بودن

انقالبیی نظام ج : نظریّه

د: ناسازگاری بودن انقالب و نظم سیاسی

ی سربلندی ایران و ایرانی نمی داند؟رهبر انقالب کدام گرینه را مایه

الف: صداقت و صراحت و اقتدار

ب: منفعل و مردّد بودن

ج : ضربت متقابل بعد از حمله دشمن

د: در کنار مظلومان جهان بودن

ز منظر رهبر انقالب کدام گزینه می باشد؟برکات بزرگ انقالب اسالمی ا

الف: ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی

های حیاتی و اقتصادی و عمرانیب: زیرساخت

http://forum.rasekhoon.net/post/show/1336313/3161591/


ج: ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان

د: هرسه مورد

ترین ظرفیت امید بخش کشور کدام گزینه می باشد؟ مهم

سال ۰۴الف : جمعیّت جوان زیر 

ب: زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

ج: تجربه و تخصص

د : الف و ب

ی طبیعی در رتبه.....جهان قرار دارد؟نشده ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده

الف :سوم

ب: اول

ج: چهارم

د :دوم

ترین جهاد از منظر رهبری چیست؟ای نخستین و ریشه

الف: مبارزه با نفس

استفاده از علوم و فنون جدیدب: 

ج: ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید

د: اهمیت به مبانی دینی و اسالمی

ی عمومی مقام معظم رهبری از جوانان کدام کزینه می باشد؟مطالبه

الف: جهاد علمی

ب: احساس مسئولیّت

ج: مبارزه عملی

د : الف و ب

 فقر درآمدی کدام گزینه می باشد؟منشاء بیکاری جوانها، و

بندی معیوب و نامتوازنالف : بودجه 



های زائدب: عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه

د: عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصادی

ج: هر سه مورد

مهمترین راه حل مشکالت اقتصادی چیست؟

الف:اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

کشورهای اسالمیب : فروش نفت به 

ج : تغییر قانون مخارج کشور

د: ب و ج

کدام تصور در حال حاضر خطای نابخشودنی می باشد؟

الف: تمام مشکالت ریشه در تحریم دارد

ب: علّت تحریم مقاومت ضدّ استکباری است

حل، زانو زدن در برابر دشمنج: راه

د: هر سه مورد

ام گزینه از موارد بی عدالتی نمی باشد؟از منظر مقام معظم رهبری کد

الف: کسب ثروت

ب: تبعیض در توزیع منابع عمومی

خواریج: میدان دادن به ویژه

د: غفلت از قشرهای نیازمند حمایت،

معنای آزادی اجتماعی چیست؟

الف: همان استقالل ملی می باشد

گر جهانب: رهایی از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه

گیری و عمل کردن: حقّ تصمیمج

د: الف و ب

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟



الف : استقالل باید زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود،تعریف شود

باید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شو« آزادی»ب : 

اجتماعی هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند: استقالل ملّی و آزادی ج

الف و ب-د

در توصیه ششم مقام معظم رهبری کدام گزینه اشاره نشده است؟

الف : در مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست

ب : تعدادی از دولتهای اروپایی قابل اعتماد نیستند

آمریکا هستندج : تعداد از کشورهای شرقی وابسته به 

گیر شد ه اند د : آمریکا و همکاران خائن آنها در غرب آسیا زمین

جانبه و هوشمندانه( در راستای کدام موضوع بیان گردیده است؟در بیانات رهبری )جهادی همه

الف: عزت ملی

ب: اقتصاد

ج: سبک زندگی

د : علم و دانش

مورد زیر می باشد؟ ی اسالمی کداممحور تحقق نظام پیشرفته

الف: جوانان

ب: عمل جهادی وانقالبی

ج: عبرتهای گذشته

د: هر سه مورد

ای انقالب اسالمی کدام گزینه می باشد؟در دوران سقوط اخالقی غرب معجزه

ی برادری و ایثارالف: مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت وروحیه

یارتروی زداری و پیادهب:نماز و حج و روزه

د: اعتکاف هزاران جوان و اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی

د: هر سه مورد



از منظر رهبری مشکل امروزغرب و آمریکا چیست ؟

الف : جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی

ی ایرانیب: جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفته

ج: جلوگیری از ساخت موشک های ایرانی

: جلوگیری از صادرات نفت ایراند

 



 معاونت فرهنگی دانشگاه سپهر

بسیج دانشجویی شهید آوینی






