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 -1رهبر ایران اسالمی کدام صفت جامع را برای حضرت امام خمینی(ره) به کاربردند؟
ب) مومن پرهیزگار درستکار

الف) مومن متعبد انقالبی

د) دیندار انقالبی صبور

ج) متعبد انقالبی پرهیزگار

 -2انقالبی بودن امام خمینی(ره) چه تبعاتی داشت که دشمن همیشه از آن واهمه داشت و دارد؟
الف) رانده شدن دشمنان از کشور و حاکمیت دین خدا
ب) الهام بخش ملت های دیگر در برقراری عدالت به معنای واقعی
ج) نجات از منجالب های وابستگی ،عقب ماندگی ،فساداخالقی وسیاسی ،حقارت بین المللی
د) همه موارد
 -3کدامیک جزء طبیعت نظام سلطه است؟
الف) سرکوب کردن گروه های آزادی خواه وفشارآوردن برمظلومین
ب) ایجاد وسازماندهی گروه های تروریستی
ج) خیانت و جنگ افروزی
د) همه موارد
 ......................... -4یعنی انسان از لغزشگاههایی که دشمن  ،میتواند از آن استفاده بکند پرهیز بکند.
الف) تقوای الهی

ب) تقوای دینی

ج) تقوای سیاسی

د) تقوای عملی

 -5این انقالب با کودتا به وجود نیامد ،با حرکت نظامی به وجود نیامد؛ بلکه این انقالب به وسیلة  ..........به
وجود آمد؟
الف) عزم ،نیروی انقالبی ،ایمان مردم

ب) همت ،ایمان ،فداکاری مردم

ج) اعتقاد ،ایمان ،نیروی انقالبی مردم

د) هیچکدام
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 -6طبق فرمایش رهبر عزیزمان در راستای تحقق اقتصادمقاومتی کدام گزینه نادرست است ؟
الف) تصمیم های بزرگ اقتصادی باید در ضمن اقتصادمقاومتی تعریف شود
ب) ظرفیت های درونی و داخلی فعال گردد
ج) رونق اقتصاد کشور صرفا با سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود
د) هیچکدام
دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی  ،تاریخ 59/03/61 :

 -7کدام مورد به معنای واقعی کلمه می تواند اقتداروهیبت مجلس را تأمین و تضمین کند؟
الف) نظارت مجلس بر خویشتن

ب) پیشگیری از لغزش نمایندگان

ج) وضع قوانین همسو با دولت

د) گزینه الف و ب

 -8قوانینی که در مجلس وضع می شود باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟
الف) باکیفیت،متقن،جامع،واضح،ضدفساد،مصلحت ملی
ب) اصالحات مکرر بالمانع،همه جانبه نگر،مصلحت منطقه ای
ج) دالیل وضع آن جزئی و تخصصی باشد
د) نیازمند استفساریه
محفل انس با قرآن کریم  ،تاریخ 59/03/68 :

 -9کدامیک از قاریان نسلهای قبل جزء موسیقیدان ها بودند ولی نگذاشتند الحان قرآن با موسیقی مبتذل
مخلوط شود؟
الف) مصطفی اسماعیل  -عبدالفتاح شعشائی

ب) محمد رفعت – مصطفی غلوش

ج) مصطفی اسماعیل – مصطفی غلوش

د) هیچکدام

دیدار مسئوالن نظام  ،تاریخ 59/03/59 :
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 -11طبق بیانات حضرت آقا گناهان و خطاها موجب چه عواقبی می شود ؟
الف -دچار نفاق شویم
ب -در یک نقطه حساس نتوانیم تاب بیاوریم
ج -به تکذیب ما انزل اهلل مبتال بشویم
د -هر سه مورد
 -11از نظر حضرت آقا توانمندی سیاسی یعنی چه ؟
الف -یعنی وحدت

ب -یعنی انسجام ملت

ج -وحدت و انسجام ملت

د -هیچکدام

 -12سیاست اصلی امریکا در مورد کشورها چیست؟
الف) هضم قدرت ها و سیاست های دنیا در سیاست خودش
ب) تقابل با دنیا
ج) سلطه فرهنگی در کشورها
د) سلطه اقتصادی بر کشورهای غرب آسیا
 -13طبق کالم رهبر بخش هایی از آیات  34اسراء و 58انفال به ترتیب بیانگر کدام اصول قرآنی اند ؟
الف ) وفای به عهد – درصورت نقض عهد طرف مقابل رهاکردن آن
ب ) وفای به عهد – نقض عهد
ج ) پایبندی به برجام – نقض برجام
د ) همه موارد
 -14مسئولین کشور باید چگونه مصونیت را حفظ کنند و اولین توانمندی که داریم چیست ؟
الف) با افزایش توانمندی ها -ایمان اسالمی
3
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ب) با قطع فضای مجازی – سیاست ملی
ج) با باالبردن توان نظامی – موشک های پیشرفته
د) با باالبردن توان دفاعی -اقتصادمقاومتی
دیدار جمعی از استادان دانشگاه ها ،محققان ،پژوهشگران و اعضای جامعه دانشگاهی کشور  ،تاریخ 59/03/55 :

 -15الزامات محیط دانشگاه جهت برخورداری از اقتدار در  21سال کدام است؟
ب) خویشتن داری دینی

الف) انضباط اخالقی

د) همه موارد

ج) بصیرت سیاسی

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب در شب میالد امام حسن مجتبی(ع)  ،تاریخ 59/03/36 :

 -16کار چه کسانی ،بهتر از کار سیاسیون برای بیان خیانت های دشمن است ؟
الف) هنرپیشگان

ب) ورزشکاران

ج) هنرمندان

د) شاعران

دیدار جمعی از خانواده های شهدای هفتم تیر  ،مدافع حرم و فاطمیون  ،تاریخ 59/04/9 :

 -17امام خامنه ای(مدظله) در بین خانواده های شهدا یکی از ابزارهای توسل و تقرب به پروردگار را چه
مسئله ای عنوان کردند ؟
الف) توجه به ارواح مطهر شهیدان

ب) تضرع بسیار

ج) نماز شب

د) گزینه الف و ج

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی  ،تاریخ 59/04/65 :

 -18تداوم و توسعه اردوهای جهادی چه اهدافی را به دنبال دارد ؟
الف) هم تمرین است و هم خودسازی

ب) آشنایی با فضای جامعه

ج ) خدمت به محرومین

د) همه موارد
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 -19منظور از حفظ نظام در این کالم امام خمینی (ره) «حفظ نظام از اوجب واجبات است» چیست؟
الف) حفظ ساختار سیاسی
ب) حفظ قوای سه گانه
ج) حفظ نظام یعنی حفظ ساختار سیاسی با مجموعه اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی
د) حفظ ساختار سیاسی ـ نظامی
دیدار مسئوالن  ،سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از اقشار مختلف مردم  ،تاریخ 59/04/61 :

 -21طبق فرمایش مقام معظم رهبری علت عملی نشدن نقشه های امریکا چه بوده است؟
الف) بیداری ملت

ب) هوشیاری دولت

ج ) آمادگی مسئوالن

د) همه موارد

 -21راه پیشرفت ایران اسالمی در کالم رهبری کدام مورد است ؟
الف) ایستادگی و مقاومت و تقویت ارتباط با خدا
ب) تقویت ساخت داخلی و تقویت عزم و اراده ملی
ج) مبارزه با استکبار و شب زنده داری
د) گزینه الف و ب
دیدار جمعی از شاعران آئینی و مداحان اهل بیت مشهد  ،تاریخ 59/04/54 :

 -22منظور از بصیرت افزایی ،بصیرت نسبت به چیست؟
الف) نسبت به جامعه و اجتماع

ب) نسبت به ائمه ،قرآن ،اسالم و آینده جامعه جهانی

ج) نسبت به کشور و نظام

د) همه موارد

دیدار اقشار مختلف مردم  ،تاریخ 59/09/66 :

 -23به فرموده مقام رهبری ایران  ،مسئولین خود برجام چه چیزهایی را می دانند و پیش می روند ؟
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الف)آمریکا نقض عهد کرده است
ب)آمریکازیر ظاهرآرام وزبان چرب ونرم مسئوالنش ووزیرخارجه اش و دیگران،از پشت دارد تخریب می کند

ج)آمریکا مانع ارتباطات اقتصادی کشور ما با کشورهای دیگر دنیا است
د)همه موارد
 -24نظر رهبر بصیرمان درخصوص مذاکره با آمریکا بر سر مسائل منطقه چیست؟
الف) مانعی ندارد
ب) برای ما سم مهلک است
ج) نمی توانیم با آمریکا مثل یک طرف مورد اعتماد بشینیم و مذاکره کنیم
د) موارد ب و ج
 -25معنایی که مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف از ایران وملت ایران تعبیر کردند چه بود؟
الف) ایران یکپارچه است
ب) اقوام مختلف متعدد در ایران دارای یک هدف ومسیرند
ج) همه میخواهند ایران عزیز را به عنوان الگوی یک کشور اسالمی به دنیا معرفی کنند
د) همه موارد
 -26امام خامنه ای(مدظله)علنی کردن ارتباطات دولت سعودی بارژیم صهیونیستی را چگونه تعبیر فرمودند؟
الف) خنجری برپشت امت اسالمی بود

ب ) جرم بزرگ

ج) گناه آشکار

د) هیچکدام

 -27به فرموده رهبر معظم  ،راهحل مسائل منطقه چیست؟
الف) اتحاد ملتها و دولتهای مسلمان
ب) تکیه بر قدرت داخلی
6

بخش فرهنگي بسيج خوارهان سازمان بسيجادارات

مع
ربگزاري دومین مرحله مسابقه فرمایشات مقام ظم رهبري (مدظله العالي)

اتبستان 59

ج) ایستادگی در مقابل اهداف استکباری و امریکا و برخی دولتهای اروپایی
د) الف و ج
دیدار وزیر  ،معاونان و مدیران وزارت اطالعات  ،تاریخ 59/09/65 :

 -28رهبر معظم انقالب اسالمی وزارت اطالعات را چگونه خواندند ؟
الف ) چشم بینا وبیدار نظام اسالمی

ب) سنگری بسیار مهم وحساس

ج) پوسته سخت نظام

د) همه موارد

دیدار ائمه جماعات استان تهران  ،تاریخ 59/09/36 :

 -29به فرموده رهبر معظم انقالب  ،سکوالریسم به چه معناست؟
الف) بی دینی
ب) دین در غیر عمل شخصی  ،هیچ بُروز و ظهوری نداشته باشد
ج) نظام اجتماعی سیاسی کاری به دین ندارد
د) ب و ج
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  ،تاریخ 59/01/03 :

 -31بهترین تبلیغ برای دولتی که در رأس کار است ،از دید رهبر معظم انقالب ،چه می باشد؟
الف) یعنی کارهای دولت را مردم ببینند ،حس کنند و لمس کنند.
ب) همدلی با مردم کشور
ج) عمل کردن دولت
د) الف و ج
" تقليدا ز غرب وا ز بيگانه در سبك زندگى ،درست نقطه ى مقابل ا ستقالل فرهنگى ا ست" .
« بيانات مقام معظم رهبري »59/30/30
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« پاسخنامه »
نام و نام خانوادگی  ......................................... :نام پدر  ................. :شماره تماس ................................... :
نام پایگاه  ........................................... :نام حوزه  ........................................ :نام مرکز ................................................ :
رديف

گزينه
الف

ب

ج

رديف

د

1

11

2

11

3

11

4

11

5

22

1

21

1

22

1

23

1

24
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12

25

11

21

12

21

13

21

14

21

15

32
« بخش فرهنگی بسیج خواهران سازمان بسیج ادارات »

« خواهشمند است جهت تسهیل در تصحیح اوراق  ،کلیه پاسخنامه ها در یک اندازه باشد» .
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