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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
عدالت.است یاله یبعثت ها یهمه یهیّ اوّل یصدر هدفهادر...........(1

:یاخالق به چه معناست؟ اخالق به معن  (2
و گذشت و  یرخواهیچون خ هاییلتیفض تیرعا

است. کوین اتیخلق گریتواضع و اعتماد به نفس و د

ست؟یآرمان بزرگ انقالب چ  (3
ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشید والیت عظمی ) ارواحنا فداه(

به چه معناست؟ یآزاد  (4

و عمل کردن و  یرگی میحق تصم یبه معنا یآزاد

 دیافراد جامعه است و نبا ی همه یبرا دنیشیندا

و حقوق  یاله یدر تقابل با اخالق و قانون و ارزشها

شود. فیتعر یعموم

استقالل ملیسلطه گر جهان به چه معناست ؟ یقدرتها ییو زورگو لیملت و حکومت از تحم یآزاد  (5

باالتر از متوسط جهاناست؟ یچه سطحدر ملت ما در  قیاستعداد علم و تحق  (6





استقالل به چه معناست؟  (7

ملت و حکومت از  یآزاد یبه معن یاستقالل مل

سلطه گر جهان  هایقدرت ییو زورگو لیتحم

است.

دانشاست ؟ نهیکشور، کدام گز کیعزّت و قدرت  ی لهیوس نیرآشکارت  (8

آن کدام است؟ های الملل و شاخه نیاصول روابط ب  (9

با دشمن که  یمرزبند ،یروابط خارج ،یعزت مل

صل عزت، حکمت و از ا ییهر سه، شاخه ها نیا

اند. یالملل نیمصلحت در روابط ب

ما می توانیم.دیدر همه ی عرصه ها رسان شرفتیرا به عزت و پ رانیاعتقاد به اصل .........ا  (10

است حیهمه موارد صحاست؟ یبر چه موارد یاقتصاد مستقل کشور مبتن  (11

ای پیشرفته و فراگیرابزارهای رسانه ست؟یدارند، چ اریو ضداخالق در اخت تیضد معنو هایکه کانون یامکان خطرناک  (12

 شود؟یتکرار شده است، چگونه محقق م نیو قوان استهایعدالت در جامعه که در قالب س ستهیشا یبه اجرا دیام(13
واگذاری زمام اداره بخشهای گوناگون کشور به

جوانان مومن و انقالبی و دانا و کاردان

انجام داد ؟ یچه اقدام مهم در گام نخست یانقالب اسالم  (14
تغییر رژیم ننگین سلطنت استبدادی به حکومت 

مردمی و مردم ساالری





اجتماعی جوشش انقالبی،نظم سیاسی.ندیب ی.....و.....تضاد نم انیم یانقالب اسالم  (15

برداشت؟ یگرید یچه گامها ،یخیانحطاط تار کیدادن به  انیانقالب با پا  (16
است که انقالب پس از  ییتمام موارد فوق گامها

برداشت. یپهلو میسقوط رژ

کرد؟ لیتبد یرا به چگونه جهان یجهان دو قطب ران،یانقالب ملت ا  (17

و پس از سقوط و حذف  یبه جهان سه قطب

اسالم و  دیجد ی به تقابل دو گانه یشورو

نمود. لیاستکبار تبد

است؟ یحکومت اسالم کیحکومت مستقر در کشور،  ایآ  (18

 ندیفرا کی یحکومت اسالم یریشکل گ ندیفرا

رشحه  یاسالم یاست و جمهور یزمان بر و طوالن

است. یاز رشحات حکومت اسالم یا

افت؟یدست  یحکومت اسالم به تمام اهداف خ،یحکومت تار نیتر یعلو ایآ  (19

حکومت خود  یعنی خیحکومت تار نیتر یدر علو

السالم، وسوسه مال و  هیعل نیرالمؤمنیحضرت ام

را لغزاند. یکسان استیمقام و ر

ددرص 7 –درصد  کیست؟جهان برخوردار ا یمعدن ریو ذخا تیاز چند درصد جمع رانیا  (20

اول ی رتبهچندم جهان است؟ ی در رتبه یو انسان یعیطب ی استفاده نشده هایتیاز نظر ظرف رانیا  (21





؟ میشده ا ریاز مراحل ز کی) در چهل سال دوم ( وارد کدام  نکیا  (22
دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی و 

تمدن سازی

 کیکدام  فیاز همه از وظا شیکنند، ب یجهنم بی، مردم را با زور و فرها یکه جهنم میاجازه نده نکهیا  (23

باشد؟یم
نهادهای اجتماعی

چگونه عمل نمود؟ دیبا نده،یاستوار در آ های برداشتن گام یبرا  (24
گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس  دیبا

گرفت.

استقالل و آزادیاصطالح ))خون آورد(( به کار رفته است ؟ ریز یها نهیاز گز کیام کد یبرا  (25

جواناناست؟ یبه چه کسان دیچشم ام رانیدر ا یغرب یسبک زندگ جیمقابله با تالش غرب در ترو یبرا  (26

کدام است؟ یداخل ییدشمنان و اتکاء به تواتا میبرکات تحر  (27
ست که موارد شده ا انیبند ب 7در  میبرکات تحر

گانه است.7آن موارد  ی فوق از جمله

ظرفیتهای استفاده نشده ی طبیعی و انسانی؟ دینما یبزرگ(( مطرح م بیگام دوم انقالب کدام مورد را به عنوان ))ع هیانیب  (28

فریب و خدعه و دروغبرخوردار است؟ هایییژگیسردمداران نظام سلطه از چه و یشنهادهایپ  (29

 بوده است؟ لیدر برابر خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت دشمنان به چه دل رانیتاب آوردن انقالب ملت ا(30
قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری

ی امام عظیم الشأنآسمانی و تأیید شده





 انقالب و نظام، چگونه به دست آمد؟ شرفتیو پ لیتشک یو ابزارها تیو اسالم تیورجمه بیترک(31
با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام

خمینی

گام دوم چه بوده است؟ هیانیدر ب رانیرهبر معظم از انقالب پرشکوه ملت ا فیتوص  (32

که  دیانقالب عصر جد نیتر یو مردم نیبزرگتر

پشت سر  انتیر افتخار را بدون خپ ی  چله  کی

کرده  انتیص شینهاده و از کرامت و اصالت شعارها

است.

گرینه الف و ب صحیح استاست؟ نهیدر اقتصاد کشور کدام گز یرونیچالش ب  (33

ست؟یاقتصاد کشور چ یچالش ها  (34
چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن و 

درونی عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی

مصرف ندارد؟ خی( تارمی توانیم انقالب ) ما  یجهان یشعارهاچرا   (35
عصر ها با آن سرشته  ی فطرت بشر در همه رایز

است.

زیرا با فطرت بشر در همه اعصار سرشته است مصرف مشخص فرض کرد ؟ خیتار یانقالب اسالم یتوان برای شعار های جهان یچرا نم(36





ند؟یجامعه کمک نما تیبه رشد اخالق و معنو توانند می ها چگونه حکومت  (37

داشته  یو معنو یخودشان منش و رفتار اخالق

رواج آن در جامعه فراهم  یرا برا نهیباشند و زم

عاقالنه  ت،یضد معنو هایکنند و با کانون

.زندیبست

 به مقابله برخاست؟ ،یغرب یسبک زندگ جیجبران تالش غرب در ترو یب یانهازی توان یچگونه م  (38
ه و هوشمندانه ) به خصوص ازبا جهادی همه جانب

جانب( جوانها

سازند؟ لیتبد یاسالم ی شرفتهیکامل نظام پ یرا به الگو زیعز رانیا یستیو چگونه با یچه کسان  (39

و فعاالن جوان  شمندانیو کارگزاران و اند رانیمد

 و هااز تجربه  دبای ها و عرصه دانهایم یدر همه 

 هیگاه و روحگذشته بهره گرفته و با ن هایعبرت

بار  ریخود را ز های شانه یو عمل جهاد یانقالب ی

دهند. تیمسؤول

ست؟یدر برابر مستکبران ساخت، چ یستادگیا زآمی افتخار و شکوهرا نماد پرابهت و با رانیکه ا یاتیخصوص  (40

تسلیم ناپذیری، صیانت و پاسداری از انقالب و 

عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته در 

قابل مستکبرانم





است که: نیا ینابخشودن یخطا ست؟یدر اقتصاد چ ینابخشودن یخطا  (41

دانسته و علت  میاز تحر یمشکالت را صرفاً ناش

 میو تسل یرا هم مقاومت ضد استکبار میتحر

(  میپس ) گمان کن مینشدن در برابر دشمن بدان

راه حل زانوزدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر 

ت.گرگ اس ی پنجه

که با... یدر صورت شود؟ یم دهید یبه درست رانیملت ا ی چهل ساله هایشرفتیعظمت پ یدر چه صورت  (42

همچون  یبزرگ های مشابه در انقالب یمدتها

و انقالب هند  یانقالب فرانسه و انقالب اکتبر شورو

شود. سهیمقا

موارد صحیح استهمه است؟ حیصح نهیکدام گز کایبا آمر ییارویدر مورد تعامل و رو  (43

کشور رسانده  ستیدو نیساله ( ما را به رتبه چندم  در ب 40مدت )  نیدر ا یدانش و فناور یدستاوردها  (44

است؟
رتبه شانزدهم

رتبه شانردهم است؟ دهیکشور جهان رسان ستیاز دو شیب انیدر م یما را به چه رتبها ،یدانش و فناور یدستاوردها(45

ملکردهای ضعیفعست؟یچالش کشور چ لیدل  (46

با سوء استفاده نده،یاز آ رانیمردم، مسئوالن و مد یساز وسیدشمنان در داخل کشور در پروژه مأ یدنباله ها  (47

ازادیکنند؟ یدر خدمت دشمن حرکت م نهیازکدام گز





مع و اقتصاد جوا استیس اریاخت لهیبه چه وس ،یو اعتقاد یاخالق یانهایدر بن یدستیغرب با وجود ته یایدن  (48

کاروان علم را به دست گرفت؟  عقب مانده از
تحمیل سبک زندگی غربی

برعهده دارد؟ یافهیچه وظ اروپایی گر خدعه های و دولت کار تیجنا یکایدر برابر آمر یاسالم یدولت جمهور  (49

 خود را با آنها به دقت حفظ کند، از یمرزبند دیبا

گام هم عقب  کیخود،  یو مل یانقالب یارزشها

پوچ آن نهراسد و در  یدهاینکند و از تهد ینینش

همه حال، عزت و کشور و ملت خود را در نظر 

.داشته باشد

.هاستمهم راه حل های تمام موارد، بخشست؟یچ یراه حل مشکالت اقتصاد  (50

برابر 11متوسط علم در جهان است؟ ( چند برابر رشد یکشور ) شتاب رشد علم یعلم زیرستاخ  (51

تواناییست؟یچ ییدانا گرید یرو  (52

الف و ج؟ ستیچ یگاه مقام معظم رهبر دیجهاد جوانان از د نیتر یا شهیر  (53

؟ ستیها چ حکومت تیو ضربه زننده به مشروع رانگریزلزله و  (54
فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی اگر در بدنه ی 

حکومتها عارض شود

سبک زندگیگام دوم چه بوده است؟ هیانیآخر رهبر معظم انقالب در بسخن   (55





ست؟یدشمن در طول چهل سال انقالب و در زمان حال چ ایو رسانه  یغیتبل استیس  (56

ما  رانیمسؤوالن و مد یمردم و حت یساز وسیمأ

مغرضانه و  هایلیدروغ و تحل یبا خبرها ندهیاز آ

...

مایوس سازی مردم و مسئوالن و مدیران از آینده؟ ستیآن چ یبرنامه ها نیمن و فعالتردش یو رسانه ا یغیتبل استیس  (57

طهارت اقتصادیست؟یچ یاسالم یهمه مقامات حکومت جمهور تیشرط مشروع  (58

همه موارد را اعالم نمود ؟ یدیگام دوم ، انقالب با کدام اقدام آغاز عصر جد هیانیدر ب یمقام معظم رهبر اناتیطبق ب(59

عظمت پیشرفت های چهل ساله انقالب ملت ایران آنگاه بدرستی دیده می شود که این مدت با مدتهای مشابه  (60

فرانسه، اکتبر شوروی و هندانقالبهای بزرگ دیده شود. در متن بیانیه کدام انقالبها به عنوان مثال ذکر شده اند؟

عرصه ها چه بوده است؟ یدر همه  رانیا شرفتیعوامل عزت و پ  (61
ی مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالم

«یمتوانما می» و اعتقاد به اصل 

 بزرگ چه بوده است؟ یبه آرمانها دنیرس رینبودن کشور در مسو جلوتر  شتریب یبه دستاوردها دنیعوامل نرس  (62
بی توجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان

انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله

گزینه الف و ب صحیح استخواهد داشت ؟ یا جهیغفلت از راهبرد ) شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربه ها ( چه نت  (63





شود؟ یم یطآرمان خواه است، چگونه  یها که همواره موجب عذاب وجدان ها تیو واقع دهایاب انیفاصله م  (64

و در چهل سال گذشته  یشدن یاست ط یفاصله ا

با  ندهیشک در آ یشده و ب یبارها ط یدر موارد

با قدرت  زه،یحضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگ

خواهد شد. یط شتریب

شده است؟ فیچگونه توص یدر کالم مقام معظم رهبر یاسیو س یو اخالق یفساد اقتصاد  (65

 بدنه در اگر و  هاکشورها و نظام نیچرک ی توده

و  رانگریو ی زلزله شود، عارض ها حکومت ی

آنها است. تیضربه زننده به مشروع

صداقت و صراحت و اقتداراست ؟ رانیا یسربلند ی هیما یانقالب اسالم صهیکدام خص  (66

نادرست است؟ یاستقالل و آزاد فیدر توص نهیکدام گز  (67
 می تفضل مردم به ها را حکومت یاستقالل و آزاد

کنند.

همه موارد صحیح استباشد؟ یم حیصح نهیکدام گز  (68

باشد؟ ینم حیصح نهیکدام گز  (69
ایران از نظر ظرفیتهای استفاده نشده ی طبیعی و 

انسانی در رتبه ی آخر جهان می باشد





نادرست است؟ نهیکدام گز  (70

 یراه ) عدالت ( گام بلند نیدر ا یاسالم یجمهور

 یبرنداشته است که همت مضاعف مسؤوالن را م

طلبد.

است؟ نادرست نهیکدام گز  (71
 یا لهیاست و وس یاسالم ی اقتصاد هدف جامعه

.دیتوان به هدفها رس یاست که بدون آن نم

یو معرفت اسالم مانیبرآمدن انقالب از اباشد؟ یم رانیا یب اسالمها و ابتکارات انقال یاز انواع نوآور کیکدام   (72

همه مواردباشد؟ یم« کشور  یماد یها فرصت یفهرست طوالن» جزء  ریاز موارد ز کیکدام   (73

پیشرو و مترقی بودنباشد ؟ یفاسد طاغوت نم میرژ یها یژگیجزء و کیکدام   (74

دارد؟ یچه حکم یاسالم یکسب ثروت در جمهور  (75
هست اما  زین قیکه مورد تشو ستینه تنها جرم ن

و ... به شدت  یمنابع عموم عیدر توز ضیتبع

ممنوع است.

په بوده و هست؟ یرانیو ا رانیا یسربلند ی هیما  (76

صداقت و صراحت و  ،یو مروت انقالب یجوانمرد

در کنار  ایو منطقه یعمل جهان ی اقتدار، دامنه

مظلومان جهان





شکافهای عمیق طبقاتیباشد ؟ مناکیب دیبا یمسئوالن از چه مورد یگام دوم انقالب دلها هینایمطابق ب  (77

 ست؟یعلم و دانش چ شرفتیرهبر معظم انقالب از جوانان، در خصوص پ یعموم یمطالبه (78
راه پیشرفت علم و دانش را با احساس مسئولیت

بیشتر و همانند یک جهاد در پیش گیرند

:یبه معن تیناست؟ معنوبه چه مع تیمعنو  (79
اخالص،  لیاز قب یمعنو یبرجسته کردن ارزشها

در خود و جامعه است. مانیتوکل، ا ثار،یا

.تمام موارد صحیح استست؟یکشور چ دبخشیام تیظرف نتری مهم  (80

ست؟یاقتصاد چ وبیع نتریمهم  (81
هایی که در وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش

گاه به خارج، ی وظایف دولت نیست، ن حیطه

نیروی انسانی کشور استفاده اندک از ظرفیت

است که: لیدل نیاست؟ به ا لیرهبر معظم انقالب از کارکرد عدالت در کشور به چه دل یتینارضا  (82

ارزش  نیآن که ا لیکارکرد عدالت در کشور به دل

 یاسالم یهمتا بر تارک جمهور یگوهر ب دیواال با

.ستیباشد و هنوز ن

ست؟یرهبر معظم انقالب به جوانان چ ی هیتوص نینخست  (83
امید و نگاه خوشبینانه به آینده، امید صادق و 

های عینیمتکی به واقعیت





ست؟یرهبر معظم انقالب به جوانان چ ی هیتوص نینخست  (84
امید و نگاه خوشبینانه به آینده، امید صادق و 

های عینیمتکی به واقعیت

ترکیب جمهوریت و اسالمیت....بود.درخشش انقالب .. نینخست  (85

ست؟یجهاد جوانان چ نتری یا شهیو ر نینخست  (86
پرورش نهال امید به آینده در خود و دیگران و 

راندن ترس از خود و دیگران

پرورش نهال امید به آینده و راندن ترس و نومیدیاست ؟ نهیجهاد جوانان کدام گز نیتر یا شهیو ر نینخست  (87

دور کردن ترس و نومیدی از خود و دیگران گام دوم انقالب کدام مورد عنوان شده است ؟ هیانیجهاد در ب نیتر یا شهیرو  نینخست(88

معنویت و اخالقست؟یچ یو اجتماع یفرد های تفعالی و ها حرکت ی همه ی جامعه و جهت دهنده یاصل ازین  (89

کند که: یم جابیند؟ اک یم جابیرا ا یزیچه چ استیمال و مقام و ر ی وسوسه  (90

قاطع در  یو رفتار نیزبیکارآمد با نگاه ت یستگاهد

 یواقع معنای به و باشد داشته حضور گانه سه یقوا

 هایدر درون دستگاه ژهیبا فساد مبارزه کند به و

.یحکومت





در معرکه با دشمنان چه بوده است؟ رانیملت ا یانقالب اسالم یژگیو  (91

نکرده و  کیاول را شل ی هگلول ،ای معرکه چیدر ه

دشمن از خود  ی موارد، پس از حمله ی در همه

دفاع کرده و ضربت متقابل را محکم فرود آورده 

بوده و نه منفعل و  زریو خون رحم یاست. نه ب

مردود.

ست؟یچ یانقالب اسالم یها یژگیو  (92
 یانعطاف و آماده یزنده و با اراده، دارا یا دهیپد

 سازی است و پس از نظام شیوخ یخطاها حیتصح

.شود یدچار نشده و نم یبه رکود و خموش

ست؟یچ یاسالم یجمهور یها یژگیو  (93

 بهنو یهاتیهاو موقع دهیمتحجر و در برابر پد

اما به اصول خود  ستین ادراک و احساس فاقد ، نو

هرگز خود  یاست و با خطوط اصل بندیبه شدت پا

.کندینم یمباالت یب



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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