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* 1399*مهر      مرحله سوم مسابقه زبرگ گام دوم انقالب   
 

 
 

 کربال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه                   دفتر امام جمعه بخش چهاردانگه                     سپاه پاسداران بخش چهاردانگه

ذکر نام و نام شرکت کنندگان محترم پاسخ های خود را با  – ای سوال چهار گزینه 40تعداد 

     09119592041به شماره مجازی  ، نام روستا و نام پایگاه مقاومتشماره تماس خانوادگی، کد ملی،

می باشد و در پایان هفته  06/07/1399مهلت ارسال پاسخنامه تا تاریخ  ارسال نمایند. در تلگرام

 .نفر برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد 01دفاع مقدس به قید قرعه به 

 سواالت:

 می شود؟نکدامیک از موارد زیر به یک نسل و یک جامعه مربوط -1

 آزادی،معنویت،استقالل، برادری  -الف

 عزت،عدالت،فلسفه،ایمان-ب

 عقالنیت،معنویت،اخالق،انقالبی گری-ج

 ارزش ها،عدالت،برادری،دل زدگی-د
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 چرا شعارهای انقالب اسالمی بی مصرف و بی فایده نخواهند بود؟-2

 برای همه چیزمی توان تاریخ و طول عمر مفید فرض کرد -الف

 سرشته بودن فطرت بشر در همه ی عصرها-ب

 نفوذ این شعارها در منطقه و جهان-ج

 الف و بگزینه -د

 عامل پیشرفت ایران در همه عرصه ها کدام مورد است؟-3

 مدیریت اجرایی و تقسیم قدرت-الف

 تقابل دوگانه جدید اسالم و استکبار-ب

 مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی-ج

 هیچکدام-د

 کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟-4

 رتبه نخست را دارا بودایران پیش از انقالب در علوم صنعت و ترجمه -الف

 ایران پیش از انقالب در تولید علم و فناوری صفر بود-ب

 برابر داشت  60ایران پیش از انقالب صادرات غیرنفتی معادل -ج

 برابر شدند 10صنایع از نظر کیفی -د
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 در کشور ناشی از کدام مورد است؟ نارضایتی مقام معظم رهبری از کارکرد عدالت-5

 برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است-الف

 دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی کمرنگ بوده است-ب

 در رژیم طاغوت بیشترین خدمات در اختیار ثروتمندان بود-ج

 دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی با گذشته قابل مقایسه نیست-د

 ها چگونه است؟ ی میان بایدها و واقعیت اسالمی به فاصلهنگاه جمهوری -6

 هاین، فاصل ، امادهد خواه را عذاب داده و می های آرمان ها، همواره وجدان تی میان بایدها و واقعی شک فاصله بی-الف

 شدنی است ی طیا

به خاطر بیداری وجدانهای آرمان داشته است و این میان باید ها و واقعیت ها وجود  یدر طول چهل سال گذشته فاصله  -ب

 و فاقد احساس و ادراک هم می باشد خواه است

 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  -د

 همراه است

ن راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقیقت این جمالت اشاره به کدام راهبرد دارد ) اگر از ای-7

 آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت ( خواهند نشست و

 شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربه ها  -الف

 استکبار ستیزی  -ب

 الف و ب  گزینه -ج

 دسته بندی اهداف آینده -د
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 اسالمی صحیح می باشد؟بر اساس بیانیه، کدام گزینه در خصوص گام دوم انقالب -8

 مین مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی است دو -الف

 دومین مرحله ی دولت سازی و ملت سازی و تمدن سازی است -ب

 دومین مرحله از جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی است  -ج

 همه موارد -د

اول مبارزه با سبک زندگی غربی معرفی امام خامنه ای در بحث سبک زندگی کدام قشر را در صف -9

 می کنند؟

 زنان -الف 

 افراد تحصیل کرده ضد غرب  -ب

 جوانان  -ج 

 خانواده -د

 کدام گزینه غلط است ؟-10

 .ا ستقالل ملی به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است -الف

 یری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه ی افراد جامعه استآزادی اجتماعی به معنای حق تصمیم گ -ب

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

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

 : گیری از ظرفیت های مادی با فعّال کردن و بهره-11

 کنند.درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز  -الف

 به کشور اعتماد به نفس می دهد -ب

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

 الف و ب گزینه -د
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 شود؟کدام مورد از برکات گام اول انقالب اسالمی محسوب می -12

 ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران  -الف

 اقتصادی و عمرانی  موتور پیشران کشور در عرصه ی علم و فن آوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و -ب

 به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی  -ج

 همه موارد -د

 مقاومت( چیست ؟ امروز مشکل غرب در رابطه با نیروهای انقالب )جبهه-13

 جلوگیری از خرید تسلیحات  -الف

 جلوگیری از انتقال سالح های پیشرفته ایرانی -ب

 برچیدن نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا  -ج

 الف وب گزینه  -د

 در وضعیت اعمال تحریمها چیست ؟ اه کلید اساسی همه قفل-14

 علم و پژوهش  –الف 

 امید و نگاه خوش بینانه به آینده  -ب

 رسانه ای  سیاست تبلیغی و -ج

 همه موارد -د

 مهمترین ظرفیت امید بخش کشور چیست ؟-15

 نیروی انسانی مستعد  -الف

 نیروی انسانی کارآمد -ب

 نیروی انسانی مستعد وکار آمد با زیر بنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی  -ج

 نیروی جهادی -د
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 گ تمام عیار دشمنان انقالب اسالمی علیه معیشت مردم راه حل اساسی چیست ؟در جن-16

 سیاست اقتصاد مقاومتی  –الف 

 مذاکره با اروپا  -ب

 مذاکره با آمریکا  -ج

 ب و جگزینه  -د

 مطابق بیانیه گام دوم ، نخستین درخشش انقالب اسالمی ایران چه بود ؟-17

 نفوذ انقالب اسالمی در کشور های مسلمان منطقه  -الف

 نابودی نظام پادشاهی -ب

 ترکیب جمهوریت و اسالمیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن  -ج

 به اوج رسیدن مشارکت مردمی -د

 کدام مورد از عوامل اصلی مقاومت ملت ایران در مقابل توطئه دشمنان محسوب می شود ؟-18

 تجهیزات قدرتمند نظامی  -الف

 نیروی انسانی فعال و همیشه در صحنه  -ب

 راهبرد های دفاعی اتخاذ شده بر اساس -ج

 میزان سنجی قدرت دشمنان 

 ت و رهبری انقالبی مل قدرت عظیم ایمان و انگیزه -د
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 در صحنه جهانی انقالب اسالمی شاهد چه پدیده هایی است؟-19

 یداری اسالمی تحرک جدید نهضت ب -الف

 شکست سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا -ب

 گسترش حضور مقتدرانه سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان -ج

 همه موارد -د

 کدام یک از موارد زیر از جمله راه کار های حل نمودن مشکالت اقتصادی به حساب می آید؟-20

 درون زایی اقتصاد کشور  -الف

 بنیان شدن آن مولد شدن و دانش  -ب

 ی گری نکردن دولت و برون گراییتصد -ج

 همه موارد -د

جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فعّالّیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است، کدام -21

 یک از گزینه های زیراست ؟ 

 دانش  -الف

 اقتصاد  -ب

 معنویت  -ج

 همه موارد -د
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 کدام عامل نقطه ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است؟-22

 اقتصاد ضعیف  -الف

 سیاست ضعیف -ب

 فرهنگ غربی  -ج

 هیچکدام -د

 کدام گزینه در خصوص اقتصاد صحیح است؟-23

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

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

 .چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است و چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است-ج

 همه موارد -د

 راجع به نقطه آغازین انقالب و نظام کدام گزینه صحیح است ؟-24

 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 نداشت شده ی پیشینی و راه طی هیچ تجربه -ب

 از انقالب های دیگر سرمشق گرفته راه را آغاز کردیم  -ج

 ب و ج گزینه -د

 است و این تقابل از چه زمانی شروع شد ؟تقابل دوگانه جدید در جهان کدام -25

 با خروج آمریکا از برجام  -ایران و آمریکا -الف

 بعد از قدرت یافتن اقتصادی چین -آمریکا و چین  -ب

 بعداز فروپاشی نظام کمونیستی شوروی  -اسالم و استکبار  -ج

 بعد از قدرت گرفتن مجدد روسیه -روسیه و آمریکا -د
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 ها رسانید؟ ی عرصه را به عزّت و پیشرفت در همهکدام عوامل ایران -26

 مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی  -الف

 "ما میتوانیم"اعتقاد به اصل  -ب

 تحریم های آمریکا که باعث خودکفایی شد  -ج

 الف و ب گزینه -د

 27--  کدام تصور در حال حاضر خطای نابخشودنی می باشد؟

 الف- تمام مشکالت ریشه در تحریم دارد.

 ب-علّت تحریم مقاومت ضدّ استکباری است

 ج-راهحل، زانو زدن در برابر دشمن

 د-هر سه مورد

 28-  از منظر مقام معظم رهبری کدام گزینه از موارد بی عدالتی نمی باشد؟

 الف-کسب ثروت

 ب-تبعیض در توزیع منابع عمومی

 ج-میدان دادن به ویژهخواری

 د-غفلت از قشرهای نیازمند حمایت

 29-انقالب اسالمی از کدام گزینه زیر دفاع میکند؟

 الف-تجدید پذیر بودن   

 ب- انعطاف ناپذیر بود    

 ج- نظریّهی نظام انقالبی   

 د- ناسازگاری بودن انقالب و نظم سیاس

 30-محور تحقق نظام پیشرفتهی اسالمی کدام مورد زیر می باشد؟

 الف-جوانان

 ب-عمل جهادی وانقالبی

 ج-عبرتهای گذشته

 د-هر سه مورد
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 31-در دوران سقوط اخالقی غرب معجزهای انقالب اسالمی کدام گزینه می باشد؟

 الف-مجاهدت های جوانان در میدانهای سخت  وروحیهی برادری و ایثار

 ب-نماز و حج و روزهداری و پیادهروی زیارت

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

 د-هر سه مورد

 32-از منظر رهبری مشکل  امروزغرب و آمریکا چیست ؟

 الف-جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی

 ب-جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفتهی ایرانی

 ج-جلوگیری از ساخت موشک های ایرانی

 د-جلوگیری از صادرات نفت ایران

 34-معنای آزادی اجتماعی چیست؟

 الف-همان استقالل ملی می باشد .

 ب-رهایی از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان

 ج-حقّ تصمیمگیری و عمل کردن

 د-گزینه الف و ب

 35-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

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

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

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

 د-گزینه الف و ب

 36-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

 ج -تعداد از کشورهای شرقی وابسته به آمریکا هستند

 د-آمریکا و همکاران خائن آنها در غرب آسیا زمین گیر شد ه اند
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 37- مهمترین  راه حل مشکالت اقتصادی چیست؟

 الف-اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

 ب -فروش نفت به کشورهای اسالمی

 ج -تغییر قانون مخارج کشور

 د-گزینه ب و ج

 38- نخستین و ریشه ای ترین جهاد از منظر رهبری چیست؟

 الف-مبارزه با نفس

 ب-استفاده از علوم و فنون جدید  

 ج-جرس و نومیدی را از خود و دیگران برانید

 د-اهمیت به مبانی دینی و اسالمی

 39 - مطالبهی عمومی مقام معظم رهبری از جوانان کدام کزینه می باشد؟

 الف-جهاد علمی

 ب-احساس مسئولیّت

 ج-مبارزه عملی

 د-گزینه الف و ب

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

 الف-بودجه بندی معیوب و نامتوازن

 ب-عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینههای زائد

 د-عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصادی

 ج-هر سه مورد  
 

 


