سواالت مسابقه جان کالم6
انگیزه ها و راههای ارتباط معنوی نیروهای مسلح
با بهره گیری از رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 -1از نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کلید موفقیت مسئوالن نظام اسالمی در چیست و اشاره به کدام آیه قرآن دارند؟
الف) تقوا و پرهیز از گناه(آیه  27سوره مریم)

ج) ایمان و عمل صالح (آیه  72سوره سبا)

ب) تقوا و نیکو کاری(آیه 171سوره نحل)

د) ایمان و عمل صالح (آیه 712سوره بقره)

 -7از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اساسی ترین پایه های بصیرت چیست؟
الف) تدبر در حوادث و وقایع گوناگون و رد نشدن از مسائل به شکل عامیانه و سطحی

ج) جهان بینی رو فهم اساسی مفاهیم توحیدی

ب) اعتقاد به خداوند عالم،بینا و قادر در پس اعتقاد به زندگی در دنیای هدفمند

د) همه موارد

 -7مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد رشد و بار آوردن دانشجویان چه توصیه هایی دارند؟
الف) دانشجو باید پایبند به تعلقات معنوی ،معتقد و مومن به فرهنگ اسالمی بار بیاید .ب) دانشجو باید پایبند به تعلقات خانوادگی و تعلقات میهنی بار بیاید.
د) همه موارد
ج) جوانان ما باید خوش روحیه،امیدوار ،شجاع ،دارای اعتماد به نفس ،دارای ایمان ،دارای روحیه آینده نگر ،دارای روحیه خدمت باشد.
 -4مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توفیقات بدست آمده امام خمینی(ره) را از کدام خصوصیات ایشان می دانستند و در چه تاریخی این خصوصیت را بیان
نموده اند؟
الف) مخلصین له الدین ()61/4/77

ج) تدبیر و دوراندیشی()61/4/77

ب) عقل ()61/2/11

د) شجاعت و آگاهی()61/4/77

 -2راز عقب افتادگی جوامع اسالمی و کشور های دیگر از نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در چیست؟
ج) عدم تهذیب نفس
ب) شهوترانی و میل به شهوات
الف)کمبود نقش عمل در زندگی
 -6مقدمه استقالل اقتصادی از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چه مسئله ای است؟
الف) وحدت مردم در جهت آزادی و استقالل

ب)استقالل سیاسی

د) مورد ب و ج
د) استقالل فرهنگی

ج) ابتکار وتالش

 -2مهمترین مسئله ای که باعث استقالل یک ملت می شود چیست؟
د) وحدت مردم در جهت آزادی و استقالل
الف) استقالل سیاسی ب) استقالل فرهنگی ج) استقالل اقتصادی
 -1از نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) استقالل اقتصادی در گرو چه مسئله ای بدست می آید
الف) روابط اقتصادی بین المللی ب) اقتصاد مقاومتی

ج) ادغام اقتصاد در اقتصاد جامعه جهانی

د) سرمایه گذاری خارجی

 -9درباره شما جوانان عزیز که وا رد میدان عمل در ارتش جمهوری اسالمی ایران شدید سخن فراوان است .اجماال از جمله ی برجستگی های یک نیروی مسلح
عبارت است از ـــــــ  ،ـــــــ و ــــــ ( .خطاب به دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش)
الف) ایمان  ،شجاعت و دانش

ب) دانش ،شجاعت و ایمان ج) ایمان  ،تقوا و عمل صالح

د) عمل صالح ،تقوا و ایمان

 -11در آیه قرآن که می فرماید( :محمد رسول اهلل و الذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم) در کالم مقام معظم رهبری(مدظله العالی) منظور از اشداء علی
الکفار چیست؟
الف) استحکام ،استواری ،خورده نشدن

ب) شدت و قدرت

ج) جنگ دائم با کفار

د) همه موارد

 -11اگر مردم هوشیار نباشند همان بالیی برسرشان خواهد آمد که بر سر مردم مسلمان در دوره ی ـــــــــــ و بعضی از دوره های دیگر آمد.اگر آگاهی و
هوشیاری باشد وحدت کلمه هم هست .مراقب باشید که وحدت کلمه را حفظ کنید.
الف) قاجار

ب) دفاع مقدس

ج) امام حسن(ع)

د) پهلوی و اول انقالب

 -17با توجه به سخن مقام معظم رهبری (مدظله العالی)که نیرو های مسلح ید واحده به حساب می آیند چه مقوله ای می تواند منافع نیرو های مسلح و نظام
اسالمی را تامین کند.
الف) رازداری

ب) ارتباطات معنوی

ج) آزادی بیان

د) اتحاد و همکاری

 -17از نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت فرمودند در مورد اتخاذ مواضع انقالبی چه کاری را باید علی العجاله
انجام داد؟
الف) انقالب فرهنگی ب) صراحت در بیان مواضع انقالبی و بیان صریح مبانی امام (ره) ج) مبارزه با فقر د) مبارزه بافقر و ایجاد فضای کار در جامعه
 -14مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با توجه به آیه(قوا انفسکم و اهلیکم) در دیدار با مسئوالن نظام و هیئت دولت کدام مسئله راجز وظایف انسان می دانند؟
الف) آموزش مبانی دینی و اعتقادات و اصول

ج) با تمام قوا در برابر دشمن ایستادن

د) گزینه الف و ج
ب) حفاظت از خانواده  ،همسر و فرزندان و کانون خانوادگی
 -12از نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رعایت چه مسائلی از مصادیق نظم است؟
الف) رعایت قوانین و مقررات درهمه ی امور

ج) میان کارکرد  ،افکار ،عقاید و شعارها درجامعه هماهنگی باشد

د) همه ی موارد

ب) رعایت برادری و مروت و عدم زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگران

 -16با توجه به سخنرانی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال  1761انجام چه وظایفی به نحو مطلوب در گرو توجه به وحدت کلمه است؟
الف) توجه به سازندگی و آبادانی کشور

ج) حفظ صالبت ،ابهت و عزت انقالب و ادامه راه امام با قاطعیت

ب) تعامل با کشورهای مسلمان و همسایه

د) مورد الف و ج

 -12مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در آستانه روز ارتش در سال  1726در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش چه مسئله ای را برعهده مسئولین عقیدتی
سیاسی قرار داده اند؟
ب) آموزش عدم استفاده نابجا از امکانات عمومی

الف)آموزش عدم استفاده نابجا از امکانات دولتی

ج) در دورانی که جنگ ندارند باید به کار سازندگی کشور کمک کنند و سراغ رفتار تجمل آمیز و اشرافی گرانه نروند د) مورد الف و ب
 -11با توجه به بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  1721که تهاجم فرهنگی واقعیت روشنی
است و نباید آنرا انکار کرد به کدام نامه ی امیر المومنین اشاره کرده اند؟
الف) اگر شما در سنگر خوابت برد معنایش این نیست که دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده است(نهج البالغه نامه )67
ب) اگر شما در سنگر خوابت برد معنایش این نیست که دشمن هم در سنگر مقابل خوابش برده است(نهج البالغه نامه)61
ج) در جنگ نظامی اگر بدون شناسایی و دی ده بانی و بدون دانستن وضع دشمن جلو بروید شکست می خورید(نهج البالغه نامه)71
د) نامه  179نهج البالغه
 -19مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقالب رخنه و نفوذ فرهنگی را چگونه تعریف می کنند؟
ج) شبکه سازی و جریان سازی فرهنگی

الف) نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی

ب) دگرگون کردن باور های جامعه و ایجاد خدشه و اختالل در باورهایی که جامعه را سرپا نگه داشته اند د) همه ی موارد
 -71شاخصه های مهم انقالبی گری که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال  92مشخص کرده اند چند مورد است و به ترتیب کدامند؟
الف)  2شاخص -1 :پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب  -7هدف گیری آرمان های انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها
 -7پایبندی به استقالل سیاسی،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی  -4حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و عدم تبعیت از او  -2تقوای دینی و سیاسی
ب)  7شاخص -1 :پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب  -7هدف گیری آرمان های انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها
 -7پایبندی به استقالل سیاسی،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی

ج)

 4شاخص-1 :پایبندی به استقالل سیاسی  -7پایبندی به استقالل اقتصادی  -7پایبندی به استقالل فرهنگی  -4پایبندی به استقالل امنیتی

د)  2شاخص -1 :هدف گیری آرمان های انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها  -7پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب
 -7حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و عدم تبعیت از او  -4پایبندی به استقالل سیاسی،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،امنیتی  -2تقوای دینی و سیاسی
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