
  ؟چیستانقالب بیانیه گام دوم مهم پیامد  .1

       حضور جوانان انقالبی در عرصه مدیریت( 3        امید به آینده و تالش برای رسیدن به تمدن نوین اسالم  (1

 همه موارد( 4                    غیر فعال کردن سیاست های رسانه ای دشمن  (2

 ؟محصول چه پدیده ای است "ما می توانیم"واژه  .2

 افزایش آگاهی سیاسی مردم( 4   در اداره کشور  حضور جوانان( 3          مدیریت جهادی( 2           حکومت انقالبی (1

 ؟مسئوالن به آرمان های انقالب چه چیزی را بدنبال می آوردعدم پایبندی  .3

    مردم از انقالب دل سردیدل زدگی و ( 3در جامعه                                          فاصله زیاد طبقاتی (1

 انحرافات اخالقی ( 4                    سلب آزادی از مردم                                 (2

 ؟چیست اوجه تمایز انقالب ما از سایر انقالب های رخ داده در دنی .4

  پایبندی به اصول و حفظ آرمان های خود  (1  

 تغییر حکومت (2

 دفاع از مظلوم (3

 همه موارد (4

 اصلی ترین پیامد انقالب برای امت های دیگر چه بود؟  .5

 پدید آمدن تقابل دوگانه اسالم و استکبار (1

 سرمشق شدن برای ملت های زیر ستم و آزادی خواه (2

 تغییر رژیم سلطنتی به حکومت مردم ساالری (3

 مدیریت جوانان  (4

 ؟در برابر ایران شد نحصارگر جهان به ناتوانیاچه چیزی باعث اعتراف قدرتهای بزرگ و  .6

                                           و صیانت از انقالب ظلم ستیزیتسلیم ناپذیری و ( 2                پیشرفت های علمی جوانان (1

 همه موارد ( 4          ( افزایش آگاهی سیاسی مرد3

 

 ؟چیست مهمترین چالش پیش روی مستکبران با انقالب و ایران در عصر جدید .7

 ساخت تسلیحات هسته ای (1

 حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور  (2

 وجود ظرفیت های طبیعی فراوان در ایران (3

 حمایت ایران از مظلومان منطقه آسیا و حضور ایران در منطقه (4

 

 ( چیست؟     آمادگی برای ظهوررسیدن به آرمان بزرگ انقالب )تمدن نوین اسالمی و  برایاولین گام  .8

                                                                                                  ظلممبارزه با  (1

 تقویت روحیه جهادی در خود (2

 شناخت گذشته و درس عبرت از تجربه ها  (3

  همه موارد (4

                                                                                    . محتاج جهاد و تالش است.............. و ............... در جامعه    .9

                                                                                                                                                                                                2و 1( گزینه 4عدالت و علم       (  3(  شجاعت و تواضع            2          وجدان اخالقیو  شعور معنوی( 1

 ..........و مدیریتی خردمندانه است. اسالم طرفدار توزیع ...............و .................و ......... .11

 بدون اسراف، عدالت محور و استقالل ملی (1



 بدون اسراف، مصرف به اندازه و مبارزه با فساد (2

 عدالت محور، مصرف به اندازه و مبارزه با فساد (3

 بدون اسراف،  مصرف به اندازه، عدالت محور (4

   الزمه برطرف کردن تهدید بزرگ مشروعیت حکومت اسالمی چیست؟ .11

 برکناری افراد وابسته به مال و مقام و ریاست  (1

 در عرصه اداره کشور و جهادگر نیاز به افراد مومن (2

 اقتصاد مقاومتی (3

 2و  1گزینه  (4

 مهمترین مشکل در بحث اقتصاد چیست؟ .12

 عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد (1

 درون زایی اقتصاد کشور (2

 عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی (3

 3و  1گزینه  (4

 

 

 

 

 


