
 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 الطّاهرین الحمدهلل ربّ العالمین و الصّالة و السّالم علی سیّدنا محمّد و آله

 .و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین 

 

 «              دام ظلاه»اسالمی که در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب از سوی مقاام مظمام رریاری بیانیه گام دوم انقالب 

لاه مومناناه          مظمم  ، زیرا از یک سومهمترین سند باال دستی نمام مقدس جمهوری اسالمی است صادر گردید از

یظنی انقالب اسالمی ایران را باازووانی و منصفانه دستاوردرای غرور آفرین بزرگترین تحول قرن و دوران مظاصر 

ضت الهای در سراسار جهاان را و با شمارش افتخارات بزرگ آن، دلهای دوستان و پیروان این نهنموده و تشریح 

              و ویرواواری راای حکیماناه واویش نقشاه راه انقاالب  با دوراندیشایواز سوی دیگر ساوته و امیدوار محکم 

               م و حجت را بر امت اسالمی تمام و موجیات یااس و نوامیادی دشامنان باه کماین نشساته را ترسیدر گام دوم 

            کاه واود ساازنده بویژه جوانان و آینده سازان برملت رشید و فهیم ایران اسالمی بر این مینا ند. ه ارا فرارم نمود

اتقوا فراسه المومن فانه ینمر بنور »فرض است تا بمصداق و ووارند بود،  و ایجاد کننده این عممت و افتخار بوده

بر جمله جمله این وامه و منشور میارک تدبر و تامل نموده و با التزام عملی به آن زمینه ساز تحقق جاام  « اهلل

  و کامل والیت عممی الهی در این مقط  حساس زمانی باشند.

بااراین اساااس                        آن اساات. مضاامون میااارک و مداقااه در، مطالظااه ایاان سااند افتخاااراولااین گااام باارای تاادبر در 

 110باناک جاام   حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایرایران، برنامه مسابقه از متن بیانیه را باا اراهاه

گزاری مسابقات تواند مسیر مناسیی برای موضوع مذکور بوده و مینای برمی آغاز نموده کهای چهارگزینه و سوالی

 قرار گیرد. سایر بخش رای وزارت جهاد کشاورزیدر 

ایان برناماه فررنگای در باین رمکااران، کارشناساان و مادیران                    نماودن، بمنماور فراگیار ساتشایان ذکار ا  

            مساابقه مزبوربصاورت مجاازی و از قریاق ساایت  ،و لازوم مطالظاه و مداقاه بیشاترعزیران در آنسراسر کشاور

در یک بازده زمانی مشخص بصاورت رمزماان برگازار مای گاردد، زرات جهاد کشاورزی دفتر آموزش کارکنان و

 .ووارد شدضمنا به تظدادی از برگزیدگان جوایز و ردایایی اعطاء 

 

 

 حوزه نمایندگی ولی فقیه

 سازمان امور عشایر ایران



 

 باشد؟نقالب اسالمی ایران صحیح میکدام گزینه در مورد ا -1

 الف( مردم ایران تنها ملت زیر ستمی بودند که انقالب نمودند

 ب( مردم ایران تنها ملتی رستند که انقالب آنها باعث تغییر حکومت شده است

 پشت سرنهاده است ج( انقالب اسالمی ایران تنها انقالبی است که یک چله را بدون ویانت به آرمانهایش

 د(ریچ کدام از موارد

 

 اعالم شده است؟ ی زیرکدام گزینه یورود به دومین مرحله انقالب، در بیانیه گام دوم -2

 الف( وودسازی

 ب(جامظه پردازی

 ج( تمدن سازی

 د( رمه موارد

 

 فرایند چهل سال دوم انقالب اسالمی با چه ویژگی ای قید شده است؟ انقالب، در بیانیه گام دوم -3

 فرایند بزرگ و ایرانیالف( 

 فرایند بزرگ و اسالمیب( 

 فرایند بزرگ و منطقه ایج( 

 فرایند بزرگ و جهانید( 

 

 باشد؟کدام گزینه در مورد انقالب اسالمی ایران صحیح می -4

 ید عالم بودالف( انقالب اسالمی ایران آغازگر عصر جد

 دشمنی وجود داشتاصلی دو کانون  ،انقالب اسالمی ایران پیروزی ب( در زمان



 

 یکی نابود شده است و دیگری نزدیک به احتضار است ،ج( در زمان حاضر از دو کانون اصلی دشمنی

 د( رمه موارد 

 

 ای دارند؟مطابق بیانیه گام دوم انقالب، شعارهای انقالب اسالمی چه ویژگی  -5

 اسالمی –الف( شظاررایی ایرانی 

 ب( شظاررایی فطری و جهانی

 ج( شظاررایی با قول عمر مفید

 د( شظاررایی مربوط به یک نسل و یک جامظه

 

 ؟اندبه عنوان شعارهای جهانی انقالب اسالمیذکر شدهکدام گزینه  ،مطابق بیانیه گام دوم انقالب -6

 الف( آزادی و عدالت

 برادری، ب( اوالق، مظنویت

 ج( استقالل، عزت، عقالنیت

 د( رمه موارد صحیح است

 

 زدگی ناشی از چیست؟زدگی از ارزشهای دینی پیش آمده است، این دلهر گاه در میان مردم دل -7

 رای دینیگردانی مسئوالن از ارزشروی الف(

 رای دینیب( ناکارآمدی ارزش

 رای دینیگردانی مردم از ارزشج( روی

 به ارزشهای دینی و کوشش برای تحقق آنها د( پاییندی

 



 

 باشد؟های مطرح شده در بیانیه گام دوم انقالب میکدام یک از موارد زیر جزو دوقطبی -8

 نمر پذیر و ارل انفظال نیودندارای انظطاف و آماده تصحیح وطارای وویش، اما تجدیدالف( 

 رااز ارزش حساسیت مثیت نشان دادن به نقدرا؛ اما فاصله نگرفتنب( 

شدت حساس بودن در برابر اصول وود و رای نو؛ اما بهرا و موقظیتبه پدیدهمتحجر و فاقد احساس و درک نیودن نسیتج( 

 مرزبندی با رقییان و دشمنان

 د( رمه موارد صحیح است

 

ه مستلزم نظم سازی )کتعبیر مطرح شده مبنی بر ترکیب  انقالب )که مستلزم جوشش انقالبی است(  و نظام - 9

 سیاسی و اجتماعی است( کدام گزینه است؟

 الف( نمریه نهضت و نهاد

 ب( نمریه نمام انقالبی

 ج( نمریه پویایی و ایستایی

 باشدممکن نمیدو تظییر متضاد بوده و جم  کردن آنها انقالب و نمام د( 

 

 کدام گزینه در خصوص انقالب اسالمی ایران صحیح نیست؟ -10

 ه استمظرکه ای گلوله اول را شلیک نکردالف( در ریچ 

 است ب( فقط دارای دامنه عمل در قیال مملومان منطقه

 بوده است ج( نه بیرحم و وون ریز بوده و نه منفظل و مردد

 د(  صداقت و صراحت و اقتدار مایه سربلندی ایران و ایرانی است

 

 انقالب اسالمی چیست؟آرمان بزرگ  - 11

 الف( جامظه سازی



 

 شکست آمریکای جهانخوارب( 

 ج( ایجاد تمدن اسالمی

 د( سربلندی ایران و ایرانی

 

 چه نتیجه ای خواهد داشت؟«  هاشناخت گذشته و درس گرفتن از تجربه»غفلت از راهبرد  -12

 الف( دروغها به جای حقیقت ووارند نشست

 ب( آینده مورد تهدیدرای ناشناوته قرار ووارد گرفت

 ت را از دشمن بشنویمج( باعث می شود حقیق

 صحیح است د( گزینه الف و ب

 

بر سر کار آمده  –ونه به زور شمشیر خود  –رژیم طاغوت چندمین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه  -13

 بود؟

 الف( اولین

 ب( دومین

 ج( سومین

 د( چهارمین

 

 ی صفر آغاز شد؟بیانیه اعالم میدارد که انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن از نقطه ،به چه دلیل -14

 الف( نتایج عملکرد رژیم قاغوت

 ب( عدم وجود تجربه پیشین و راه قی شده در مقابل انقالبیون

 رای ابتدایی حاصل شده در علم و فناوری  وسیاست و مظرفتج( پیشرفت



 

 د( گزینه الف و ب صحیح است

 نخستین درخشش انقالب چه بود؟ -15

 الف( پیشرفت ویره کننده در علم و فناوری

 دستاوردرای سیاسیب( 

 ج( ترکیب جمهوریت و اسالمیت و ابزاررای تشکیل و پیشرفت آن

 رمه موارد صحیح است د(

 

 پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان چه بود؟ -16

 الف( تشکیل جهان سه قطیی

 «ایران و آمریکا»ی جدید تشکیل تقابل دوگانهب( 

 «اسالم و استکیار»ی جدید ج( تشکیل تقابل دوگانه

 «ایمان و کفر»ی جدید د( تشکیل تقابل دوگانه

 

 های زیر به ایران دوخته شد؟بعد از انقالب اسالمی ایران، نگاه امیدوارانه کدام یک از گروه -17

 رای زیر ستمالف( ملت

 رای آزادیخواه جهانجریانب( 

 ج( بروی دولتهای مایل به استقالل

 د( رمه موارد صحیح است

 

 



 

شود که این مدت با مدتهای مشابه عظمت پیشرفتهای چهل ساله انقالب ملت ایران آنگاه بدرستی دیده می -18

 اند؟شدهها به عنوان مثال ذکر های بزرگ دیده شود. در متن بیانیه کدام انقالبانقالب

 الف( فرانسه، اکتیر شوروری و انقالب الجزایر

 ب( فرانسه، اکتیر شوروی و رند

 ج( چین، کوبا و فرانسه

 د( انگلستان، اکتیر شوروی و فرانسه

 

 ها رسانید؟ی عرصهچه عاملی ایران را به عزت و پیشرفت در همه -19

 «ما میتوانیم»جهادی و  اعتقاد به اصل الف( مدیریت

 رای بزرگ جهانالگوبرداری از انقالبب( 

 ج( روابط گسترده بین المللی 

 تحریم ایران توسط دشمناند( 

 

 ؟کدام گام انقالب، منشأ برکات بزرگی شد -20

 رژیم سلطنت استیدادی به حکومت مردمی و مردم ساالریتیدیل الف( 

 ی ملی در کانون مدیریت کشور عنصر ارادهورود ب( 

 نمودن جوانان در حوادث و ورود آنها به عرصه مدیریت اصلیدار ج( میدان

 د( رمه موارد صحیح است

 

 باشد؟گانه انقالب اسالمی میکدام گزینه از برکات بزرگ هفت -21

موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساوتهای حیاتی،  –الف( ضمانت ثیات و امنیت و تمامیت ارضی کشور 

 اقتصادی و عمرانی



 

 ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم –رسانی ب( به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ودمت

 جهانایستادگی در برابر مستکیران –افزایش مظنویت و اوالق در فضای عمومی  –ی عدالت چ(سنگین کردن کفه

 د( رمه موارد صحیح است

 

هرکدام در چند  انقالب گام دوم برای« های اساسیتوصیه»و  انقالب در گام اول« برکات بزرگ انقالب اسالمی» -22

 سرفصل بیان شده است؟

 7-6الف( 

 6-7ب( 

 7-7ج(

 6-6د(

 ذکر نشده است؟ ذیل برکات انقالب اسالمی های نخستین جهان،های بزرگ با رتبهطرحگزینه زیر به عنوان کدام  -23

 ایالف( چروه سووت رسته

 رای بنیادیب( سلول

 رای عمیم نفتیقرح ج(

 د( فناوری نانو و زیست فناوری

 

 ایم؟در کدام مورد جایگاه مرجعیت را کسب نموده -24

 الف( صنظت مونتاژ

 رای مهم و حساس پزشکیب( رشته

 ج( صادرات غیر نفتی

 د( ریچکدام



 

 به ترتیب چه دستاوردی داشت؟ «علم »و در «صنعت » ،«تولید علم و فناوری »از انقالب در پیشایران  -25

 ترجمه–مونتاژ  –پیشرو الف( 

 رتیه شانزدرم در تولید علم جهان -فناوری بومی  –صفر ب( 

 ترجمه –مونتاژ  –ج(صفر 

 رتیه شانزدرم در تولید علم جهان  -فناوری بومی  –یازده برابر شتاب رشد علم در جهان د( 

 

 انقالب اسالمی، کدام موضوعات را که پیش از انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد؟ -26

 الف( مشارکت مردمی در مسایل سیاسی

 را و فظالیتهای نیکوکاریرسانیب( موضوعات اجتماعی مانند کمک

 تولید علم و فناوریج(  

 د( رمه موارد صحیح است

 

ی محدود بیرون آورده و برای انقالب اسالمی، تحلیل سیاسی و فهم مسایل بین المللی را از انحصار کدام طبقه -27

 عموم مردم)حتی نوجوانان و نونهاالن( روشن و قابل فهم ساخت؟

 درباریانالف( 

 ب( سیاسیون

 ج( روشنفکران

 د( دانشجویان

 

علیرغم دستاوردهای بسیار زیاد آن در گام اول   -رهبر معظم انقالب نسبت به کارکرد کدام موضوع در کشور  -28

 اند؟ابراز نارضایتی نموده –های پیشین انقالب و قابل مقایسه نبودن آن با دوره

 الف( تولید علم و فناوری



 

 ب( عدالت

 ج(ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم

 فضای عمومی جامظه د( مظنویت و اوالق در

 

 به تبلیغات نارسای مسئوالن در چه موضوعی اشاره گردیده است؟در بیانیه گام دوم  -29

 رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدرای دانشگاری و سد و نیروگاه به دورترین مناقق کشورالف( 

 ب( افزایش چشمگیر مظنویت و اوالق در فضای عمومی جامظه

 ی ودمت رسانیمردمی و مسابقهج( مشارکت 

 د( ریچکدام

 

 در بیانیه گام دوم، چشم امید برای اجرای عدالت به سمت چه کسانی دوخته شده است؟ -30

 الف( مسئوالن

 ب( جوانان

 ج( آحاد مردم

 د( روشنفکران

 

 چه عاملی عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بیش از هر چیز رواج داد؟ -31

 مظنوی و اوالقی تیلیغات گستردهالف( 

 فظالیت روحانیون انقالبیب( 

 ج( قوانین دینی و اوالقی در جمهوری اسالمی

 د( رفتار و منش حضرت امام ومینی)ره(



 

 عنوان گردیده است؟« ای دیگر از انقالب و نظام اسالمیمعجزه»کدامیک از برکات بزرگ انقالب اسالمی با تعبیر  -32

 رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ودمت رسانیالف( به اوج 

 ب( سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی در کشور

 ج( افزایش چشمگیر مظنویت و اوالق در فضای عمومی جامظه

 د( ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکیران جهان

 

ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم به شمار میرفته  یکدام ویژگی به عنوان خصوصیت شناخته شده -33

 است؟

 الف( تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و گردن برافراشته در مقابل دولتهای متکیر و مستکیر

 ب( مظنویت و اوالق

 ج( عدالت

 د( تولید علم و فناوری

 

 اسالمی است؟کدام گزینه جزو محصول تالش چهل ساله انقالب  -34

 الف( کشور و ملتی دارای منطق قوی در مسایل جهانی

 ب( کشور و ملتی دارای تاثیر اساسی در منطقه

 کشور و ملت سرآمد در گسترش ودمات اجتماعیج( 

 د( رمه موارد صحیح است

 

 ؟نباشدچه عاملی باعث شده است که دستاوردهای انقالب بیشتر از مقدار فعلی  -35

 آمریکارای الف( دشمنی



 

 ب( بی توجهی به شظاررای انقالب

 ج( غفلت از جریان انقالبی 

 د( گزینه ب و ج صحیح است

 

 ؟نیستکدام گزینه امروز چالش و مشکل آمریکا و غرب با ایران   -36

 حضور ایران در مرزرای رژیم صهیونیستیالف( 

 ب( ورید تسحیالت ابتدایی برای ایران

 ایرانی به نیروری مقاومترای پیشرفته ج( انتقال سالح

 ی غرب آسیاد( برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه

 

 ی اسالمی کدام گروه هستند؟محور تحقق نظام پیشرفته -37

 الف( جوانان

 ب( مسئوالن

 ج( نونهاالن

 د( رمه موارد صحیح است

 

های ها باید شانهدر کدام میدانها و یا عرصهها ی اسالمی، جوانجهت تبدیل ایران به الگوی کامل نظام پیشرفته -38

 خود را زیر بار مسئولیت دهند؟

 الف( در میدانهای سیاسی و اقتصادی و فررنگی

 ب( میدانهای بین المللی

 رای دین و اوالق و مظنویت و عدالتج( عرصه



 

 د( رمه موارد صحیح است

 

 ی اسالمی سازند؟توانند ایران را الگوی کامل نظام پیشرفتهمیجوانان با چه نگاه و روحیه و همچنین چه عملی  -39

 نگاه و روحیه فررنگی و عمل جهادیالف( 

 ب( نگاه و روحیه سیاسی و عمل اوالقی

 ج( نگاه و روحیه انقالبی و عمل جهادی

 د( ریچکدام

 

 مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور، کدام گزینه است؟ -40

 کشورنمیر قییظی الف( ظرفیتهای کم

 ب( ظرفیت علمی و فررنگی کشور

 ج( نیروی انسانی مستظد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

 د( رمه موارد صحیح است

 

 دالیل بی استفاده یا کم استفاده ماندن ظرفیتهای کم نظیر طبیعی و انسانی کشور چیست؟ -41

 بی تجربه نیروی جوان الف(

 اندرکارانب( غفلت دست

 ج( عدم وجود علم و تجربه

 د( رمه موارد صحیح است

 

 



 

 چیست؟ نظیر طبیعی و انسانی در ایرانظرفیت کم راهکار فعال کردن -42

 رای بلندالف( رمت

 رای جوانانگیزهب( 

 رای انقالبیج( انگیزه

 د( رمه موارد صحیح است

 

 باشد؟کدام گزینه صحیح می -43

 سالگی است 40و  15میلیون نفر در سنین میانه  36الف(

 میلیون نفر دارای تحصیالت عالی رستند 14ب( نزدیک به 

 آمووتگان علوم و مهندسی استج( ایران رتیه دوم جهان در دانش

 د( رمه موارد صحیح است

 

 نماید؟مطرح می« عیب بزرگ»را به عنوان  موردبیانیه گام دوم انقالب کدام  -44

 ظی و انسانیی قییالف( ظرفیتهای استفاده نشده

 عدم گسترش مظنویت و اوالق در فضای عمومی جامظهب( 

 ج( کم بودن بینش سیاسی آحاد مردم

 د( کارکرد پایین عدالت در کشور

 

 مدیران کارآمدو پرانگیزه و خردمند چگونه میتوانند کشور را دارای اعتماد به نفس کنند؟ -45

 الف( حضور در میدانهای بین المللی

 میدانهای سیاسیب( حضور در 



 

 ج( حضور در میدانهای فررنگی

 گیری از فرصتهای مادی کشورد( فظال کردن و بهره

 

 باشد؟کدام گزینه صحیح نمی -46

 درصد ذوایر مظدنی جهان است 7الف( ایران با دارا بودن یک درصد جمظیت جهان، دارای 

 میلیون نفر جمظیت است 600رمسایه و  15ای با داشتن یران دارای بازار بزرگ منطقهاب( 

 باشدی آور جهان میی قییظی و انسانی در رتیهج( ایران از نمر ظرفیتهای استفاده نشده

 باشدد( ایران دارای موقظیت استثناهی جغرافیایی میان شرق و غرب و شما و جنوب می

 

ز ظرفیتهای استفاده نشده بوده و برداری از دستاوردهای گذشته و نیکدام گزینه می بایست زمان تمرکز بر بهره -47

 پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی را ارتقاء دهد؟

 الف( چهل ساله دوم انقالب اسالمی

 سال آینده 15ب( در 

 اندازج( دره دوم چشم

 د( تا میانه راه چله دوم انقالب

 

 باشد؟نخستین توصیه رهبر معظم انقالب کدام گزینه می -48

 علم و پژورشالف( 

 ب( مظنویت و اوالق

 ج( امید و نگاه ووشیینانه به آینده

 د( سیک زندگی



 

 

 باشند؟های اساسی میکدام یک از موارد زیر جزو توصیه -49

 الف( علم و پژورش، مظنویت و اوالق

 ب( اقتصاد، عدالت، استقالل و آزادی

 ج( عزت ملی، سیک زندگی

 د( رمه موارد صحیح است

 

 ی قفلها کدام گزینه است؟اساسیِ همهکلید  -50

 الف( علم و پژورش

 ب( مظنویت و اوالق

 ج( امید و نگاه ووشیینانه به آینده

 د( سیک زندگی

 

 های آن چیست؟ترین برنامهای دشمن و فعالسیاست تبلیغی و رسانه - 51

 مسئوالن نمامالف( تخریب 

 سازی مردم و مسئوالن و مدیران از آیندهمأیوسب( 

 ج( انتشار اویار محرمانه 

 رای مختلفرای غرب در زمینهمظرفی پیشرفتد( 

 

 باشد؟کدام گزینه از مصادیق مأیوس سازی می -52

 رای مغرضانهالف( ویررای دروغ و تحلیل



 

 رای امیدبخشرا و پنهان کردن جلوهب( وارونه نشان دادن واقظیت

 انکار محسنات بزرگج( بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا 

 د( رمه موارد

 

سازی مردم، مسئوالن و مدیران از آینده،  با سوء استفاده از های دشمنان در داخل کشور در پروژه مایوسدنباله -53

 کنند؟کدام گزینه در خدمت دشمن حرکت می

 الف( عدالت

 ب( آزادی

 ج( نیروی انسانی مستظد

 د( ثیات و امنیت کشور

 

 باشند؟سازی مردم از آینده( میی تبلیغاتی دشمن )در مایوسپیشگام در شکستن محاصرهچه کسانی  -54

 الف( مسئوالن

 راب( رسانه

 ج( نیرورای امنیتی

 د( جوانان

 

 ای ترین جهاد جوانان کدام گزینه است؟نخستین و ریشه -55

 الف( پرورش نهال امید به آینده و راندن ترس و نومیدی

 ب( جهاد علمی

 جهاد اقتصادیج( 



 

 جهاد فررنگید( 

 

 ی عزت و قدرت یک کشور چیست؟آشکارترین وسیله  -56

 الف( اقتصاد

 ب( دانش

 ج( عدالت

 د( آزادی

 

 دنیای غرب به چه وسیله توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم کند؟ -57

 الف( اقتصاد

 ب( دانش

 ج( عدالت

 د( آزادی

 

 دانایی چیست؟روی دیگر  -58

 الف( اقتصاد

 ب( مظنویت

 ج( توانایی

 د( عدالت

 



 

جوامع دنیای غرب با وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی، به چه وسیله اختیار سیاست و اقتصاد  -59

 را به دست گرفت؟ عقب مانده از کاروان علم

 نیروی نمامیالف( 

 ب( تحمیل سیک زندگی غربی

 آن کشورراج( با ترویج علم در 

 د( با گسترش تجارت با آن کشوررا

 

 استعداد علم و تحقیق در ملت ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ -60

 الف( از متوسط جهان پایین تر است

 ب( از متوسط جهان باالتر است

 ی بسیار، اولین ملت می باشدج( با فاصله

 دارای رتیه پایینی استد( 

 در کشور آغاز شده است؟ از چه زمانی رستاخیز علمی -61

 الف( نزدیک یک قرن

 ب( چهار دره

 ج( نزدیک به سه دره

 د( نزدیک به دو دره

 

 رستاخیز علمی در کشور با چه شتابی به پیش رفته است؟ -62

 الف( برابر با شتاب رشد متوسط علم در جهان

 ب( سه برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان



 

 در جهان ج(رفت برابر شتاب رشد متوسط علم

 د( یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان

 

 ای در میان بیش از دویست کشور جهان رسانیده است؟دستاوردهای دانش و فناوری، ما را به چه رتبه -63

 الف( رتیه پنجاه و دوم

 ب( رتیه بیست و رفتم

 ج( رتیه شانزدرم

 د( رتیه سوم

 

 دارای چه وضعیتی است؟های دانش جهان ایران نسبت به قله -64

 رای دانش جهان رستیمالف( در آستانه رسیدن به قله

 ایمرای دانش جهان رسیدهبه قلهب( 

 در وضظیت مناسیی رستیم ج(

 بسیار عقییمد( 

 

 چه عاملی باعث شده است که ملت ایران از کاروان علمی دنیا فرسنگها عقب بماند؟ -65

 الف( تحریمهای آمریکا

 علمی در دوران پهلوی و قاجار ماندگیب( عقب

 استظداد برتر سایر کشوررا نسیت به مردم ایرانج( 

 د( رمه موارد صحیح است

 



 

قاطع  ، گرم و ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگانرهبر معظم انقالب در چه موردی همواره به دانشگاه -66

 و جدی تذکر و هشدار و فراخوان داده بودند؟

 افزایش سطح عدالتالف( 

 ب( افزایش شتاب تولید علم 

 ج( افزایش اوالق و مظنویت

 د( افزایش بینش سیاسی

 

 ی عمومی رهبر معظم انقالب از جوانان، در خصوص پیشرفت علم و دانش چیست؟مطالبه -67

 الف( رمکاری با دانشگاریان

 راه  پیشرفت علم و دانش را با احساس مسئولیت بیشتر و رمانند یک جهاد در پیش گیرند ب(

 ج( در استفاده از دانش وود را توانمند سازند

 د( عملکرد دوران پهلوی و قاجار را در عقب ماندگی علمی تییین نمایند

 باشند؟ای، از جمله شهدای کدام انقالب میشهدای هسته - 68

 اوالقیالف( انقالب 

 ب( انقالب اقتصادی

 ج( انقالب علمی

 د( انقالب مظنوی

 

 به ترتیب به چه معناست؟« هارعایت فضیلت»و « های معنویبرجسته کردن ارزش» -69

 اوالق –الف( مظنویت 

 مظنویت –ب( اوالق 



 

 اوالق –ج( عیودیت 

 عیودیت –د( مظنویت 

 

 باشد؟می اخالقکدام یک از موارد زیر مصداق  -70

 الف( اوالص

 ب( راستگویی

 ج( ایمان

 د( ایثار

 

 باشد؟کدام یک از موارد زیر مصداق معنویت می -71

 الف( تواض 

 ب( اعتماد به نفس

 ج(گذشت

 د( توکل

 

 ی همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی ونیاز اصلی جامعه است؟دهندهکدام گزینه جهت -72

 الف( عدالت

 ب( مظنویت و اوالق

 و فناوریج( علم 

 د( ثیات و امنیت

 



 

 ها توفیق چندانی نخواهد یافت؟ای بدون همراهی حکومتجهاد و تالش در چه زمینه -73

 الف( عدالت

 مظنویت و اوالقب( 

 ج( علم و دانش

 د( اقتصاد

 

 باشد؟ها در رشد معنویت و اخالق در جامعه نمیکدام گزینه جزو نقش حکومت -74

 رفتار اوالقی و مظنوی داشته باشندالف( حکومتها، وود منش و 

 ب( زمینه را برای رواج مظنویت و اوالق در جامظه فرارم کنند

 ج( دستور و فرمان صادر کرده و از قدرت قارره وود استفاده کند

 ی مظقول بستیزندرای ضدمظنویت و اوالق به شیوهد( با کانون

 

 باشد؟و فریب جهنمی کنند، بیش از همه از وظایف کدام یک می ها، مردم را با زوراینکه اجازه ندهیم که جهنمی -75

 الف( جوانان

 راب( حکومت

 ج( آحاد مردم

 د( نهادرای اجتماعی

 

در « های کوتاه مدت و میان مدت جامعبرنامه»بهتنظیم و اجرای در کدام سرفصل در متن بیانیه گام دوم انقالب، -76

 دوره چهل ساله پیش رو تاکید شده است؟

 الف( اقتصاد



 

 ب( مظنویت و اوالق

 ج( علم و پژورش

 د( حفظ تمامیت ارضی

 

 باشد؟نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور کدام گزینه می -77

 الف( اقتصاد قوی

 ب( مظنویت و اوالق

 ج( رشد علم و فناوری

 د( عدالت و میارزه با فساد

 

 

 مواردی است؟ اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر چه -78

 الف( تولید انیوه و با کیفیت

 ب( توزی  عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف

 ج( مناسیات مدیریتی وردمندانه

 د( رمه موارد صحیح است

 

 چالش بیرونی در اقتصاد کشور کدام گزینه است؟ -79

 الف( تحریم

 رای دشمنب(وسوسه

 ج( عدم واردات کاالرای اساسی



 

 و ب صحیح است د( گزینه الف

 

 چالش درونی در اقتصاد کشور کدام گزینه است؟ -80

 عیوب ساوتاری و ضظفهای مدیریتیالف( 

 ب( تحریم

 ج( میانی ضظیف در علم اقتصاد

 د( رمه موارد صحیح است

 

 باشد؟کدام گزینه از موارد عیوب ساختاری در اقتصاد کشور می -81

 الف( وابستگی اقتصاد به نفت

 بندی مظیوب و نا متوازنب( بودجه 

 ج( عدم ثیات سیاستهای اجراهی اقتصاد و عدم رعایت اولویتها

 د( رمه موارد صحیح است

 

 های بیرونی و درونی اقتصاد چیست؟راه حل چالش -82

 رای اقتصاد مقاومتیالف( سیاست

 اقتصادب( دولتی کردن 

 ج( تظامالت گسترده با کشوررای جهان

 د( ریچکدام

 



 

، دارای چه ویژگیهایی های اقتصاد مقاومتی برسدخواهد توانست به مقاصد مربوط به سیاست ای کهمجموعه -83

 ؟است

 الف( جوان و دانا و مومن

 رای اقتصادیب( مسلط بر دانسته

 ج( در درون دولت

 د( رمه موارد صحیح است

 

ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری ئ تسلیم  مشکالت اقتصادی صرفاً»ین گمان که ا -84

با چه تعبیری « نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است

 آمده است؟

 الف( وطای راریردی

 ب( وطای نابخشودنی

 ج( ظن اشتیاه

 د( وطای محاسیاتی

 

 کدام گزینه است؟ملزوم عدالت  -85

 الف( مظنویت و اوالق

 ب(بینش سیاسی آحاد مردم

 ج( میارزه با فساد

 د( ثیات و امنیت 

 

 زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت حکومتها چیست؟ -86



 

 ی حکومتها عارض شودالف( فساد اقتصادی و اوالقی و سیاسی اگر در بدنه

 ب( اقتصاد ضظیف

 مردم ج( بینش سیاسی پایین آحاد

 کارکرد ضظیف عدالت درکشورد( 

 

بیانیه گام دوم وجود دستگاهی کارآمد جهت مبارزه با فساد در قوای سه گانه را، برای چه موضوعی ضروری  -87

 داند؟ می

 حفظ مشروعیت نمامالف(

 ب( ایجاد عدالت

 ج( ایجاد اقتصاد قوی

 د( ایجاد اوالق و مظنویت

 

 حکومت جمهوری اسالمی چیست؟شرط مشروعیت همه مقامات  - 88

 رای مردمیالف( 

 مظنویت مقامات ب(

 میارزه با فساد ج(

 قهارت اقتصادی د(

 

 داند؟بیانیه گام دوم انقالب، وظیفه دستگاههای نظارتی و دولتی را در قبال مبارزه با فساد چه می -89

 میارزه کندی فساد پیشگیری و با رشد آن الف( با قاقظیت و حساسیت، از تشکیل نطفه

 مظرفی مفسدین به قوه قضاهیهب(  



 

 مظرفی مفسدین به عموم مردمج( 

 د( رمه موارد صحیح است

 

 مبارزه با فساد نیازمند چه انسانهایی است؟ -90

 رای با ایمان و جهادگرالف( انسان

 رای منی  الطی ب( انسان

 ج( انسانهایی با دستانی پاک و دلهایی نورانی

 است د( رمه موارد صحیح

 

 شود؟عدالت در چه زمانی به صورت کامل میسر می -91

 الف( در دره اول انقالب

 ب( در پایان چله اول انقالب

 ج( در پایان چله دوم انقالب

 د( در حکومت حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه(

 

 برنامه جدی دشمنان انقالب در موضوع عدالت چیست؟ -92

 توقئه واژگونه نماییالف( 

 ب( سکوت

 سازیج( پنهان

 د( رمه موارد صحیح است

 



 

 مطابق بیانیه گام دوم انقالب، دلهای مسئوالن از چه موردی باید بیمناک باشد؟ -93

 الف( شکافهای عمیق قیقاتی

 ب( توقئه دشمنان

 ج( تحریم

 د( ترویج سیک زندگی غربی در ایران

 

 باشد؟کدام گزینه صحیح نمی -94

 عمومی ممنوع استالف( تیظیض در توزی  مناب  

 شودب( کسب ثروت جرم نیست ولی تشویق نمی

 وواری و مدارا با فرییگران اقتصادی ممنوع استج( میدان دادن به ویژه

 د( غفلت از قشررای نیازمند حمایت، به ریچ رو مورد قیول نیست

 

 شود؟ه است، چگونه محقق میامید به اجرای شایسته عدالت در جامعه که در قالب سیاستها و قوانین تکرار شد -95

 رای گوناگون کشور به جوانان مومن و انقالبی و دانا و کاردانبخش الف( واگذاری زمام اداره

 وجود یک دولت متمرکز و قویب( 

 ج( وجود قوه قضاهیه مقتدر

 د( وجود قوه مقننه فظال

 

 اند؟استفاده نموده «شااهللان»ها از واژه رهبر معظم انقالب در پایان کدام توصیه -96

 مظنویت و اوالق –الف( علم و پژورش 

 اقتصاد -ب(مظنویت و اوالق 



 

 سیک زندگی –ج( عدالت و میارزه با فساد 

 عدالت و میارزه با فساد –د( مظنویت و اوالق 

 

 گر جهان به چه معناست؟آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه -97

 الف( آزادی اجتماعی

 ب( استقالل ملی

 ج( عزت ملی

 ثیات و امنیتد( 

 

 اندیشیدن برای همه افراد جامعه به چه معناست؟گیری و عمل کردن و حق تصمیم -98

 الف( آزادی اجتماعی

 ب( استقالل ملی

 ج( عزت ملی

 د( عدالت

 

 به کار رفته است؟"آوردخون"های زیر اصطالح برای کدام یک از گزینه -99

 آزادی الف( استقالل و

 ب( عدالت

 علم و پژورشج( 

 د( مظنویت و اوالق

 



 

های الهی و تقابل با اخالق و قانون و ارزش»و « زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود» - 100

 های زیر است؟دو تعریف ناصحیح از کدام گزینه« حقوق عمومی

 آزادی –الف( عزت ملی 

 آزادی –ب( استقالل 

 استقالل –ج( آزادی 

 عزت ملی –د( آزادی 

 

 اند؟هایی از کدام اصل در روابط بین المللی، شاخهسرفصل عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن -101

 الف( اصل عزت، حکمت و ایستادگی

 اصل عزت، روابط وارجی و ایستادگیب( 

 ج( اصل عزت، حکمت و مصلحت

 مصلحتد( اصل عزت، روابط وارجی و 

مظاهر عزت جمهوری اسالمی های زیر عامل دستیابی به مطابق بیانیه گام دوم انقالب کدام یک از گزینه -102

 ؟باشدمی

 جوانان مومن و انقالبیالف( 

 ب( شجاعت و حکمت مدیران جهادی

 راج( حکومت

 د( قوای سه گانه

 

 پیشنهادهای نظام سلطه عموماً چگونه است؟ -103

 ودعه و دروغالف( فریب و 

 ب( قابل بررسی و تأمل



 

 ج( قابل اعتماد

 د( نیازمند مذاکره

 

 داند؟گر و غیرقابل اعتماد میامروز ملت ایران کدام گروه را خدعه - 104

 الف( آمریکا

 ب( تظدادی از دولتهای اروپایی 

 شوررای حق وتو در شورای امنیتج( ک

 گزینه الف و ب صحیح استد( 

 

خصوص نحوه تعامل و رویارویی دولت جمهوری اسالمی با آمریکا و برخی دول اروپایی صحیح  کدام گزینه در -105

 است؟

 الف( مرزبندی وود را با آنها حفظ کند

 ب( از ارزشهای انقالبی و ملی وود یک گام رم عقب نشینی نکند

 شته باشدج( از تهدیدرای پوچ آنها نهراسیده و در رمه حال عزت کشور و ملت وود را در نمر دا

 د( رمه موارد صحیح است

 

 بایست مشکالت قابل حل خود را با برخی دول اروپایی حل کند؟با چه رویکردی دولت جمهوری اسالمی می  -106

 الف( حکیمانه

 ب( مصلحت جویانه

 ج( از موض  انقالبی

 د( رمه موارد صحیح است



 

 است؟کدام گزینه صحیح در مورد تعامل و رویارویی با آمریکا  -107

 الف( در مورد آمریکا حل ریچ مشکلی متصور نیست

 باشدرای مادی میب( محصول مذاکره با آمریکا زیان

 باشدرای مظنوی میج( محصول مذاکره با آمریکا دارای زیان

 د( رمه موارد صحیح است

 

 کشور و ملت ما زده است؟ جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی بهکدام تالش غرب در ایران، زیانهای بی -108

 ماندگی شرم آور علمی الف( عقب

 ب( فریب، ودعه و دروغ

 رای دشمنج( تحریم و وسوسه

 د( ترویج سیک زدندگی غربی در ایران

 ؟کدام مورد آمده استمقابله با در بیانیه گام دوم انقالب، جهاد همه جانبه و هوشمندانه برای  - 109

 دشمنفریب و ودعه و دروغ الف( 

 میازره با فسادب( 

 ج( ترویج سیک زندگی غربی در ایران

 رای دشمند( تحریم و وسوسه

 برای مقابله با تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران چشم امید به چه کسانی است؟ - 110

 الف( جوانان

 ب( دولت

 ج( قوه قضاهیه

 د( قوه مقننه



 

 

 

 


