
 باسمه تعالی

 انقالبی سواالت آزمون مسابقه پیامکی دو مرحله ای نسل بصیر

 

 آبان در اذهان چیست؟ 11علت ماندگاری خاطره  -1

 یک جریان الهی بود این خاطرهاین است که : 1

 گویاتر است.اسالمی پیروزِ  و انقالبِخط کلی نهضت  ه یارائاز جهت  این خاطره این است که :2

 در جهت خط مستقیم بود این خاطرهاین است که : 1

 ای بود که در ایران اتفاق افتادطبیعی ترین حادثه  این خاطرهکه این است : 4

 الزمه مبارزه همیشگی با قدرت استکباری دنیا چیست؟ -2

 اعتقاد به انقالب اسالمی، اسالم و پایه های اسالمی انقالب :1

 تبلیغات جهانی :2

 : فعالیت در جبهه سیاسی1

 آگاهی از جریان های جهانی و پشت پرده :4

 با ابزار دین از صحنه خارج می شوند؟توسط دشمن  و فریب خورده ،جوانان یک جامعه و ملت درچه صورتی -1

 در صورت همسو نشدن با جریان انقالب: 1

 صورت منحرف نشدن از خط رهبری در  :2

 :در صورت دورشدن جوانان از آرمانهای انقالبی و اهداف اصلی1

 ورت نداشتن بینش سیاسی در ص: 4

 چه بود؟ النه جاسوسیمعنای تسخیر  -4



که تحمل کند تا آن طرف دنیا علیهش نیست  ها و ملت هایی از انقالب، انقالب و ملت و کشوربود که این  این: 1

 خواب پریشان ببیند

 همه جا ایستاده استملت ما در مقابل قدرت پرگوی پرخواه مستکبری مثل آمریکا  :2

 : این که آمریکا بداند نسبت به این  انقالب نمی شود شوخی کرد 1

 1و 1: گزینه 4

 کدام دسته از جوانان دارای طهارت فکری سالم می باشند؟ -5

 م جمهوری اسالمی تربیت شده باشد: جوانی که در فضای اسالم و انقالب و نظا1

 یه ایستادگی در مقابل دشمن باشد: جوانی که دارای روح2

 جوانی که دارای استقالل باشد: 1

 باشد: جوانی که در خدمت جامعه خود 4

 جوانان چگونه می توانند روحیه مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمن را در خود حفظ کنند؟ -6

 بازگشت به خدا و جهاد اکبربواسطه : 1

 دشمن شناسیبه واسطه ی  :2

 تقوا به واسطه : 1

  به واسطه ی بصیرت و آگاهی: 4

 دشمنی های آمریکا و صهیونیست با نظام جمهوری اسالمی چیست؟علت  -7

 آمریکا بزرگترین غارتگر جهان است: 1

 کمیت قانون الهی را برگزیده استملت ایران راه استقالل در سایه حا: 2

 اده خود را بر ملت ها تحمیل کند: آمریکا می خواهد ار1

 و فعالندی سیاسی و فرهنگی بیدار جوانان در همه عرصه ها: 4



 .. نقطه امید می داند؟در مبارزات، مجاهدات اجتماعی و.از منظر دینی ا جوان ر اهللحفظه  چرا مقام معظم رهبری -8

 زیرا جامعه متکی به جوانان است: 1

 جوانان دارای طهارت روحی هستند زیرا :2

 جوانان روحیه استکبارستیزی دارندزیرا : 1

 عشق و صفا و معنویت فروزان استو زیرا در جوان گوهر شور :  4

 تنها راه عالج برای ملت های دنیا در مقابل استکبار چیست؟ -9

 و قدرت طلبی بایستند : از ملت ایران درس بگیرند و در مقابل زورگویی1

 شان را تقویت کنند : وضعیت اجتماعی2

 : اقتصادشان را قوی کنند1

 : دشمن خود را بشناسند4

 یعنی چه؟« والیت فقیه » اصل  -11

 ایجاد میلیون ها رابطه دینی، میان دل های مردم، با محوریت و مرکز نظام : 1

 بینش سیاسی جوانان یک کشور: 2

 پیوند مستحکم بین مسئوالن و مردم : 1

 والیت فقیه در جامعه : وجود4
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