مسابقه کوله بار عشق
به مناسبت هفته بسیج معاونت فرهنگی پایگاه مقاومت بسیج شهیدحسن زمانی اقدام به برگزاری مسابقه نموده است .پاسخ نامه را تا
تاریخ  05آذر  1401تکمیل و به برادر بسیجی امیرحسین کشاورزی تحویل دهند .قرعهکشی و اعطاء جوایز یکشنبه  06آذر 1401
ساعت  19:30در هیئت امامین عسکریین علیهماالسالم برگزار میگردد.
تذکر :این سواالت تستی و ویژه برادران میباشد .برای دریافت سواالت خواهران به برادر امیرحسین کشاورزی مراجعه نمایند.
 - 1مهمترین هدف بسیج از دیدگاه مقام معظم رهبری  - 6 .............در سال  ،1369چه نهادی جایگزین واحد بسیج مستضعفین
شد؟
الف) نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن
الف ) سازمان بسیج مستضعفین
ب) پاسخگو بودن به کلیه نیازهای اساسی و حیاتی جامعه
ج) حضور مؤثر و سازمانیافته در عرصههای علمی و پژوهشی ب ) نیروی مقاومت بسیج
ج) ارتش جمهوری اسالمی
کشور
د) سپاه پاسداران انقالب اسالمی
د) حمایت از مظلومان و دشمنی با ظالمان
 - ۲نقطهی آغاز بسیج در ایران پس از فرمان چه کسی و در چه  - 7در سال  .............براساس مصوبه فرماندهی معظم کل قوا به
«سازمان بسیج مستضعفین» تغییر نام یافته و با تشکیل
تاریخی بود؟
سازمانهای قشری و تخصصی وارد دهه چهارم فعالیت خود شد
الف) حضرت امام خمینی(ره)  5 -آذر 1358
که این فعالیتها در عرصههای مختلف همچنان ادامه دارد.
ب) حضرت آیت اهلل خامنهای  5 -آذر 1358
الف) سال 67
ج) حضرت امام خمینی(ره)  5 -آذر 1357
ب) سال 87
د) حضرت آیت اهلل خامنهای  5 -آذر 1359
ج) سال 97
د) سال 77
 - 3دو شعار مهم انقالب اسالمی ایران در کدام گزینه به درستی  - 8سالح نیروهای بسیجی در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟
الف) مدرن ترین تجهیزات نظامی
آورده شده است؟
ب) ایمان ،اعتقاد ،ایثار و فداکاری
الف) استقالل ،آزادی
ج) عشق به امام و ارادۀ مردمی
ب ) جمهوری اسالمی
د) سالح های ارتش و سپاه پاسدارن
ج) نه شرقی ،نه غربی
د) تا خون در رگ ماست
 - 4کدام گزینه از معیارها و شاخصهای یک بسیجی نمونه  - 9کدام مورد جزو فعالیتهای بسیج نیست؟
الف) فعالیتهای اقتصادی
نمیباشد؟
ب) فعالیتهای قضایی
الف ) ایمان به خدا
ج) فعالیتهای ورزشی
ب ) ثروت و نژاد برتر
د) فعالیتهای فرهنگی و هنری
ج) قناعت و ساده زیستی
د) والیی بودن
 - 5نیروی مقاومت بسیج با ستادی مستقل ،به عنوان یکی از  - 10معنای بسیج چیست؟
نیروهای پنجگانهی کدام نهاد ،انجام امور مربوط به بسیج را بر الف) اعزام
ب) اسباب و سازمان
عهده دارد؟
ج) نیروی نظامی
الف ) ارتش
د) مقاومت
ب) سپاه
ج) نیروی انتظامی
د) نیروهای مرزبانی

 - 11منظور امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش بیست  - 16کدام گزینه نادرست است؟
الف) از مهم ترین اهداف ملت ایران مشارکت در امور دفاعی است
میلیونی ،تأسیس کدام یک از سازمانهای زیر بود؟
ب) بسیجی کار بی منت را ترجیح میدهد و همیشه آماده است .
الف ) سپاه
ج) نیروی بسیج تاثیر کمی روی دفاع از وطن داشت .
ب ) بسیج
د) وجود بسیجی وقف اسالم است .
ج) ارتش
د) دانشگاه
« - 1۲بسیج در واقع مظهر عشق ،ایمان ،آگاهی ،مجاهدت و  - 17کدام یک از گزینههای ذکر شده در مورد معیارهای یک
آمادگی برای سربلند کردن کشور و ملت است ».این سخن از بسیجی نمونه ،صحیح نمیباشد؟
الف) خوش اخالقی ،نیکوکاری ،طلبکار نبودن از نظام
کیست؟
الف) فرمانده کل قوا امام خمینی (ره)
ب) از خود گذشتگی ،انقالبی و والیی ،احترام به دیگران
ب) فرمانده کل قوا شهید بهشتی (ره)
ج) عشق به شهدا ،قناعت و ساده زیستی ،مهربان با کودکان
ج) فرمانده کل قوا حضرت آیت اهلل خامنهای
ت) قرائت قرآن و دعا ،عدم رعایت حقوق مردم ،اهل تجمل
د) فرمانده کل قوا شهید باهنر (ره)

 - 13کدام یک از موارد زیر جزء ماموریتهای اصلی بسیج  - 18کدام مورد سخن امام خمینی (قدس سره) درباره بسیج
است؟
مستضعفین نیست؟
الف ) بسیج یک پدیده انقالبی است که ملت و مسئوالن باید آن را جدی
الف) جذب ،آموزش و سازماندهی اعضای بسیج
گرفته و قدر بدانند و انقالب با فراگیر شدن بسیج بیمه خواهد شد.
ب) حفظ انسجام و ارتقای روحیه بسیجیان
ب ) بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاطترین و باایمانترین نیروی عظیم ملت
ج) دفاع منطقهای و عدم توجه به دفاع محلی
در میدانهایی که برای منافع ملی برای اهداف واال ،کشورشان به آنها نیاز دارد.
د) همکاری با سازمانهای آموزشی ،سازندگی و بهداشتی کشور
ج) مؤمنان هر چیزی را که به کار جنگ و دفاع میآید باید فراهم سازند و
نباید منتظر حمله باشند؛ چون همواره امکان برخورد منافع وجود دارد .
د) بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش
بر گلدستههای رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادهاند.

 - 19کدام گزینه مفهوم بسیج نیست؟
الف) عزم و اراده
ب) آماده سفر شدن
ج) اسباب و سازمان
د) شهید شدن

 - 14منظور از بسیج چیست؟
الف) نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ب) نیروهای ارتش جمهوری اسالمی
ج) نیروهای مردمی یاری گر در جنگ
د) نیروهای پلیس جمهوری اسالمی

 - 15بسیج مدرسه عشق ،مکتب  ................و  ..............گمنامی است  - ۲0کدام مورد از ویژگیهای یک بسیجی نمونه نیست؟
که پیروانش بر گلدستههای رفیع آن اذان شهادت و رشادت الف) ایمان به خدا
ب) خواندن نماز و قرائت قرآن
سردادهاند.
ج) نیکوکاری و از خودگذشتی
الف) راشدان  -شهیدان
د) حق طلبی از ایثارگری در نظام
ب ) رشادت  -شهادت
ج) شاهدان  -شهیدان
د) مدرسه عشق  -فداکاری
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