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 پرسش اول

 ؟بیان نشده است در تشکیالت پشتوانه فکری و نظری نداشتن آفتِ به عنوان کدام گزینه

                انحراف

 و تکرار نگریسطحی 

  های خطرناکرکود، ارتجاع و تحجّر

  صرفگراییِعمل 

 

 دوم پرسش 

  کدام گزینه درست است؟

  کاماًل چراغ خاموش حرکت کنید.     

  ر حرکت کنید بهتر است.هر چه بی سر و صدات

  ای شما نیازی به ظهور و بروز بیرونی ندارد.         کاره

 ندارد. انتساب، فایده ایبی  مطلقاً کارهای

 
 سوم پرسش  

  گزینه درست است؟، کدام پرداختن به اولویت هاجبهه و لزوم  تشکیالت و اقداماتدر موضوع 

 ، به حسب ضرورت، بالاشکال است.موازی کاری

 اضافه کاری، به هر وجه، اشکال دارد.

                         دوباره کاری، مصداقی از موازی کاری و اشتباه است.

     اشکال است.هم پوشانی مطلقِ کارهای موازی، بال 

 

 چهارم پرسش 

 انقالب درست است؟ رویش هایکدام گزینه دربارة ریزش ها و 

           ریزش ها معقول و رویش ها شگفت آور است.

  تر است. قویتر و پر برکت رویش ها از ریزش ها

  ر است.            براب تقریباً  نسبت ریزش ها و رویش ها

 بسیار اندک است. رویش ها بسیار زیاد و ریزش ها

 

 پنجم پرسش 

 ، درست است؟بر سر راه ما در طول این زمان ها فرهنگی پدید آمده حوادث و آفت هایام گزینه در مورد کد

  اندکی نتیجه توطئه دشمنان و مابقی نتیجه غفلت خود ماست.   

  کنند.    دهند و تزریق می  را دشمنان ترتیب می همه اش

      وجود دارد. ریزی ایپشت این حوادث یک برنامه 

 خود ماست. و کم کاری نتیجه غفلت

 



   ششم پرسش  

 خواهد بود؟ (و آسان ممکن ) چگونه جبهه ادامه راه

      اعضاء فرهنگی-فکریبا تقویت بنیه 

        با استحکام زیر ساختها

  انقالب اسالمی    گفتمان با گسترش چتر

 کارها شناسی دقیقبا آفت 

 

 

 هفتم پرسش 

 چیست؟  شروع چنین حرکت عظیم )تشکیل جبهه( ترین کارها دراز جمله اولین و واجب 

  های متنوعابتکارات اشخاص و جوشش های فردی و درونی آدم  اولویت دادن به

  شناسیآفت 

  شناخت جبهه مقابل        

 هاشناخت حداکثری ظرفیت 

 

 شتم هپرسش 

  است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با »تمدن اسالمی« 

  است برای تعالی معنوی روح انسان      وسیله ای

  است برای عبودیت واقعی خداوند وسیله ای

  کند.کفایت می گی قوی در خودمان بنیه فرهن تقویتبرای رسیدن به تمدن اسالمی، 

 ما، ایجاد یک تمدن اسالمی است. هدف واالی

 

 نهم پرسش  

 ؟بیان نشده استجبهه مردمی برای مواجهه با جبهه شکل گرفته در مقابلش  به عنوان یکی از ویژگی هایکدام گزینه 

  نخبگان از استفاده حداکثری

  انگیزه داشتن       

  تنوع و ابتکار داشتن    

 برنامه داشتن و هدایت شدن کار

 

 دهم پرسش 

  کدام گزینه درست است؟

  بازده نیست.   انتخابات مصداقی از مسائل زود

 توان بدون قید و شرط خرج مسائل زودبازده نمود.کار فرهنگی را می 

  ، مطلقاً استفاده نشود.ه در سطح کشور در مسائل زودبازدهاز گسترش نفوذ و کلم

 های زودبازده نشود.ست، صرف کارتشکیالت تا جایی که ممکن ا

 

 یازدهم پرسش 

 ؟ نیستدرست  در رابطه با تشکیالت و وظایف صفی و ستادی، گزینهکدام 

 تا حد ممکن صیانت از وجهه ستادی تشکیالت

  لزوم مرزبندی بین کار صفی و ستادی در تشکیالت

  به حسب ضرورت       صرفاً ورود به کارهای عملیاتی

 لزوم انجام کار ستادی به معنای تصدی گری

 



 دوازدهم پرسش 

 گزینه در رابطه با حوزه فرهنگ و آفات آن، درست است؟کدام 

 آفات آن اندک اما به شدت خسارت بار است.

 آفات به تدریج وارد آن می شود.

  آسیب های ناشی از آفات، به سهولت اما در زمانی طوالنی قابل جبران است.

  شود.   متناسب با موضوع فعالیت، آفات به تدریج یا به یکباره و چشم گیر وارد می

 

 

 سیزدهم پرسش  

 .دا نخواهیم کردها پیروزی پیم و مغلوب شدیم، در سایر میدان ..........شکست خوردیاگر در میدان ......

    نبرد با بت درونی و شیطان درونی )جهاد اکبر(

 نبرد با بت درونی و شیطان بیرونی )جهاد اکبر(

  نبرد با بت درونی و شیطان درونی )جهاد کبیر(    

 نبرد با بت درونی و شیطان بیرونی )جهاد کبیر( 

    

 چهاردهم پرسش 

  الزاماتی دارد؛ هم الزامات روحی و معنوی و هم الزامات ................. ،س تان نفس عمیقی باشدفَاگر می خواهید نَ

     مادی و این دنیایی

      این دنیایی و مدیریتی

       مدیریتی و تدبیری

 تدبیری و مادی

 

 پانزدهم پرسش 

  نشده است؟ بیان، فرهنگی سیاسی غرب هکدام گزینه، به عنوان جزئی از جبه

  جبهه سرمایه داری خطرناک و آدم خوار 

  جبهه صهیونیستی   

  جبهه ارتجاع فکری و خوک صفتی    

 کمونیستی و سوسیالیستی جبهه 

 

 شانزدهم پرسش  

  .............. امکان ندارد........ انجام کار وسیع جبهه ای جز با 

      سازی حداکثریشبکه

       مردمحضور 

  تشکیل قرارگاه قدرتمند      

 ها و نهادهای حاکمیتی هم افزایی با سازمان

 

 هفدهم پرسش

 باشدکدام یک از توصیه های رهبری به تشکیالت ستادی در زمینه مالی درست نمی 

 به ستاد ایرادی نداردمجموعه ها از لحاظ مالی وابستگی 

 کمک های مالی که می تواند تبدیل شود به زمینه سازی برای روی پا ایستادن مجموعه ها ایرادی ندارد

 معنا ندارددر زمینه مالی  مومنانه نظارت

 باشداست و باید وجود داشته  الزم دیوان ساالرانه نظارت مالی زمینه در

 



 

 مجموعه مردمی کتاب بخوانیم
 

 

 ه های اجتماعیآدرس مجموعه در شبک

 

 :نستاگرامیا

https://www.instagram.com/znbook.ir / 

 

 :تایا

https://eitaa.com/ZnBook 

 

 :تلگرام

https://t.me/ZnBook 
 

 وبسایت: 

www.ZnBook.ir 
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