باسمه تعالی

برگ آزمون
«بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران»

 ........................... .1یک چلۀ پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و از کرامت خود صیانت کرده
است.

الف) نیروی انسانی مستعد 

ب) جوانان غیور 

ج) انقلاب اسلامی 

 .............................. .2هر چه تلاش کردند که صدای جدید انقلاب را نشنوند و به صورت گسترده برای خفه کردن
آن اقدام کنند اما هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند.

الف) چپ و راست مدرنیته 

ب) نهضت آزادی

ج) جریانهای ملی گرا و منافقین 

 .3برای همه چیز می توان تاریخ مصرف فرض کرد اما  ..............................از این قاعده مستثنا است.

الف) رشد همه جانبه اقتصادی 

ب) شعارهای جهانی این انقلاب دینی 

ج) الف

وب

 .4کدام مورد صحیح است؟

الف) انقلاب اسلامی همواره دارای انعطاف نیست
ب) انقلاب اسلامی تجدید نظر پدیر است 
ج) انقلاب اسلامی تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست 
 .5جمهوری اسلامی متحجر نیست اما به  ....................به شدت پای بند است.

الف) استکبارستیزی خود 

ب) اصول خود 

ج) واقعیتهای میدانی 

 ...................................... .6مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد.

الف) این جوانمردی و مروت انقلابی ،این صداقت و صراحت و اقتدار 
ب) این دامنه عمل جهانی و منطقه ای در کنار مظلومان جهان 
 .7کدام مورد صحیح است؟

الف) آرمان بزرگ انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است 
ب) نادانسته ها را هم از طریق تجربه و غیر تجربه می توان دانست 
ج) حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش می توان شنید 

ج) الف و ب 

 .8به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی چرا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از نقطه صفر آغاز شد؟

الف) زیرا اولاً همه چیز علیه ما بود و ثانیا هیچ تجربه پیشینی در برابر ما وجود نداشت 
ب) زیرا قیامهای مارکسیتی و امثال آن می توانست الگو باشد
ج) زیرا قیام مسلحانه تجربه بزرگی را پیش روی ما قرار داده بود 
 .9پدیده برجسته جهان معاصر کدام است؟

الف) عدالتخواهی 

ب) مدیریت جهادی

ج) تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار 

 .11عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه ها:

الف) حذف ابرقدرت شرق و اقمارش 
ب) مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» 
ج) تبدیل جهان دوقطبی به سه قطبی 
 .11در تمام این چهل سال خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی بویژه جوانان چیست؟

الف) حضور مخلصانه در جبهه های نبرد
ب) تخلق به اخلاق الهی و صفات حسنه 
ج) تسلیم ناپذیری و صیانت از انقلاب در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر
 .12اگر بی توجهی به  .....................نمی بود بی شک دستاوردهای انقلاب بسی بیشتر و بسیاری از مشکلات وجود
نمی داشت.

الف) شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی 
ب) علم ،نانو و فن آوری های پزشکی
ج) فن آوری هسته ای و سلولهای بنیادی 
 .13کدام صحیح است:
الف) اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود امروز مشکل او ،جلوگیری از انتقال سلاحهای

پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است
ب) اگر آنروز چالش با آمریکا ،تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران بود امروز در چالش بر سر حضور ایران در مرزهای

آن رژیم است
ج) الف و ب

 .14محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی کدام است؟

الف) جوانان 

ب) آرمانهای بلند نظام 

ج) تظاهرات میلیونی و انقلابی 

 .15جمعیت جوان زیر  41سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه  .......است فرصت
ارزشمندی برای کشور است.

ب) دهه  07

الف) دهه  07

ج) دهه  07

 .16دهه دوم چشم انداز باید بر چه چیزی متمرکز باشد؟

الف) باید زمان بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیتهای استفاده نشده باشد 
ب) باید بر گسترش علم و فناوری بویژه تجربیات کشورهای توسعه یافته باشد 
ج) باید مبتنی بر رفع ظلم از ستمدیدگان جهانی باشد
 .17از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی گام دوم و سرفصلها و توصیههای اساسی مبتنی و در پرتو چه
چیزی است؟

الف) در پرتو حمایت همه جانبه از مسئولان عالی نظام است 
ب) در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده است 
ج) در پرتو عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن است
 .18کدام مورد صحیح است؟

الف) ریزشهای انقلاب بسی فراتر از رویشها است 
ب) رویشهای انقلاب بسی فراتر از ریزشها است 
ج) دنیا به جوان ایرانی و ابتکارهای ایرانی با چشم تکریم و احترام نمی نگرد
 .19استعداد علم و تحقیق در ملت ما..................

الف) از متوسط جهان بالاتر است 
ب) تقریبا مساوی است 
ج) قدری از متوسط جهان کمتر است 
 .21بودن آنها ،محیط زندگی را ،حتی با کمبودهای مادی ،بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی،
جهنم میآفریند.

الف) عدالت و اقتصاد 

ب) معنویت و اقتصاد

ج) معنویت و اخلاق

 .21کدام یک از موارد زیر راه حل مشکلات کنونی جامعه است؟

الف) اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ب) تدوین نظام بودجه ریزی عملیاتی 
ج) عدم ثبات سیاستهای اقتصادی کنونی
 .22این دو ،لازم و ملزوم یکدیگرند:

ب) علم و معنویت 

الف) اقتصاد مقاومتی و اخلاق 

ج) عدالت و مبازه با فساد 

 .23این دو ،عطیه الهی به انسانهایند و هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند.

ب) استقلال و آزادی 

الف) عزت ملی و روابط خارجی

ج) سبک زندگی و علم اندوزی 

 . 24اصل  ..................................در روابط بین المللی باید حاکم باشد.

الف) عزت ،عدالت ،حکمت 

ب) حکمت ،مصلحت ،عدالت 

ج) عزت ،حکمت و مصلحت

 .25مقابله با  ..................جهادی همه جانبه و هوشمندانه توسط جوانان را میطلبد.

الف) ترویج اقتصاد آزاد 

ب) ترویج سبک زندگی غربی در ایران 

ج) ترویج مذاکره با دشمنان 

 .26ایران پیش از انقلاب.....................

الف) در تولید علم و فناوری صفر بود 
ب) در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت 
ج) الف و ب 
 .27این پدیده مبارک را ،رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه پس از انقلاب بیش از هر چیز
رواج داد.

الف) تأسیس کمیته امداد امام 
ب) تأسیس درمانگاهها در مناطق محروم 
ج) افزایش چشمگیر عیار معنویت و اخلاق در جامعه
 .28کدام مورد صحیح است؟

الف) عدالت در ردیف اهداف فرعی همه بعثتهای الهی است
ب) عدالت ،به صورت کامل ،جز در حکومت حضرت ولی عصر (ارواحنا فدا) میسر نخواهد شد
ج) عدالت به طور کامل همه جا و همه وقت ممکن و فریضهای بر عهده حاکمان است 

 .......................... . 29شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.

الف) طهارت اقتصادی 

ب) ظلم ستیزی و استکبار گریزی

ج) اخلاق حسنه

 .31بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی در چه تاریخی صادر گردید؟

الف) 70/11/22

ب)  70/11/22

ج)  70/11/12

