
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نسل بصیر انقالبیمسابقه پیامکی دومرحله ای مرحله دوم سواالت آزمون  

 

 چیست؟ «ملت ایران با استکبار»اولین دلیل توان مقابله  -1

 وجود نخبگان جوان (1

 وحدت ملی (2

 سرمایه انسانی و منابع ملی (3

 ایران در وجود بزرگترین منابع نفتی (4

 

 نیست؟ «تخریب نظام»کدام یک از سیاست های آمریکا در جهت  -2

 ایران علیه نظامی جنگ (1

 تضعیف انگیزه های سیاسی (2

 ازبین بردن وحدت مردم و مسئولین (3

 نارکاآمد نشان دادن نظام (4

 

 علت خصومت ایران با آمریکا کدام است؟ -3

 ایمان و اعتقاد مردم ایران به اسالم ناب (1

 مجهز شدن ایران به علم هسته ای (2

 داشتن داعیه ابرقدرتی مطلق دنیا (3

 همه موارد (4

 

 می باشد؟ «کسب بصیرت»کدام یک اولین گام در  -4

 وحدت کلمه (1

 استکبار شناخت (2

 والیت مداری (3

 ذهن بیدار جوانان (4



 حرکت ملت کدام است؟« خط مقدم» -5

 روحانیون (1

 رهبری  (2

 کشوری مسئولین (3

 جوانان (4

 

 در چه سالی و باچه رویدادی آغاز شد؟ «مبارزه میان ملت ایران و استکبار جهانی» -6

 ورود آمریکا به طور مستقیم در مسائل ایران – 43سال  (1

 مرداد 22کودتای  -32سال  (2

 تسخیر النه جاسوسی -52سال  (3

 خرداد 15قیام خونین   -42سال  (4

 

 کشور کدام است؟ «مشکالت اقتصادی»رفع  مؤثر در راه حل -7

 توجه به ریزه کاری های نقشه دشمن (1

 خصوصی سازی (2

 تکیه بر توان داخلی (3

 مرزیاقتصادی برون تبادالت  (4

 

 کدام یک، از شاخص ها و ویژگی های رفتاری نظام استکباری نیست؟ -2

 رعایت قوانین حقوق بشر (1

 جنایت نسبت به ملت ها مجاز شمردن (2

 خود برتربینیحق ناپذیری حاصل از (3

 غارت و چپاول منابع ملت ها (4

 

 کدام عامل استقالل کشو را تأمین می کند؟ -9

 شجاعت مسئولین (1

 تکیه بر توان داخلی کشور (2

 اسالمیتکیه صریح و شفاف بر مبانی انقالب  (3

 شناخت استکبار (4



 ؟می باشدهمیشگی رهبری به مسئولین کشور  های توصیهازکدام مورد   -11

 تالش برای رفع موانع فرهنگی (1

 داشتن روحیه انقالبی (2

 مقاومتی اقتصاد (3

 حفظ اقتدار درونی کشور (4

 


