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 سواالت مسابقه کتب خوانی )نکته های ناب(

 

.طبق بیانات رهبر معظم انقالب ویژگی های رئیس دانشگاه ۱

 باید چه مواردی باشد؟

 علم با اعتقاد واستعداد(۱ 

 علم با عمل و کوشش(۲ 

 علم با عمل و اعتقاد(۳ 

 اعتقاد با استعداد و کوشش( ۴ 

 

دریک دانشگاه باید چه مواردی رامورد توجه قرار دهیم .۲ 

 من باب ساخت یک دانشگاه انقالبی؟

 دین(۱ 

 روحیه انقالبی(۲ 

 بیزاری از وابستگی ملی(۳ 

 همه موارد(۴ 

از نظر رهبر معظم انقالب محیط دانشگاه باید چه محیطی .۳ 

 باشد؟
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 محیط تخیلی(۱ 

 محیط شاداب(۲ 

 محیط دینی(۳ 

 محیط انقالبی(۴ 

 ویژگی یک دانشجو خوب چیست؟)دانشجو باید ......باشد(.۴ 

 عاقل(۱

 کج فهم(۲ 

 فهیم(۳ 

 متدین(۴ 

رای ایجاد محیط مطلوب در دانشگاه از کلمه ب.۵ 

 .......نترسید.

 تعقل(۱ 

 تفکر(۲ 

 تعصب(۳ 

 تضرع(۴ 

 اهمیت دانشگاه ها در چیست؟.۶ 

 عمل(۱ 
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 علم(۲ 

 دانش(۳ 

 تدین(۴ 

 انقالب دانشگاه را از چه آفت هایی نجات داد؟.۷ 

 احساس وابستگی ومنفعل بودن درمقابل بیگانه( ۱ 

 احساس وابستگی وهویت مستقل( ۲ 

احساس هویت مستقل ومنفعل بودن در مقابل بیگانه ( ۳ 

 دانشجو مؤمن وهویت مستقل(۴

 

اگر دانشگاه کمبودی داشته باشد تضمین کننده آینده کشور .۸ 

 نیسن ،طبق بیانات رهبری آن کمبود کدام است؟

 انقالب(۱ 

 روحیهٔ انقالب(۲ 

 نظام مردمی(۳ 

 نبض انقالب(۴ 

 گیری است؟ نمونه ای از ضدیت با نظام کدام جهت.۹ 

 مارکسیستی (۱ 
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 انارشیستی(۲ 

 فمنیستی(۳ 

 سوسیالیستی( ۴ 

طبق بیانات رهبری ایشان اصرار دارند بر اینکه محیط .۱۰ 

 دانشگاه چگونه محیطی باشد؟

 محیط هوشیاری وعلمی( ۱ 

 محیط هوشیاری وسیاسی(۲ 

 محیط علمی و سیاسی(۳ 

 محیط سیاسی و دینی( ۴ 

گزینه است؟  یکی از خصوصیات حرکت سیاسی کدام.۱۱ 

 آرمانگرایی( ۱

 جانبداری از حکومت(۲ 

 انتقاد پذیری(۳ 

 همه گزینه ها( ۴ 

 چرا دانشجو باید فهم سیاسی داشته باشد؟.۱۲ 

 تا معتقد باشد(۱ 

 تا عالم باشد(۲ 
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 تا فریب نخورد(۳ 

 هیچکدام(۴ 

 اگر بخواهید دانشگاه علمی شود چه باید کرد؟.۱۳ 

 باید استعداد یابی شود(۱ 

 ی شودباید اسالم(۲ 

 باید تحقیقاتی شود(۳ 

 باید پژوهشی شود(۴ 

عناصر تربیت دانشجو کدام یک از گزینه های زیر .۱۴ 

 است ؟

 علم و تحقیق(۱ 

 کارایی علمی وجوشیدن(۲ 

 فهم و پژوهش(۳ 

 روحیه تدین(۴ 

طبق بیانات رهبری خروج از کشور برای ادامه تحصیل .۱۵ 

 در شرایط کنونی آیا امری مقبول است؟ 

 مقبول است(۱

 مقبول نیست(۲ 
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 دور از عقل است(۳ 

 منصفانه نیست(۴ 

ارتقای فکری دانشجویان درصد فعالیت های تشکل های .۱۶ 

 دانشجویی باید در چه زمینه ای قرار گیرد؟

 فرهنگ و علم( ۱ 

 فرهنگ و تفکر( ۲ 

 سیاست و علم(۳ 

 سیاست و فرهنگ( ۴ 

جمله مذکور معنای لغوی کدام عبارت است ؟)آمادگی .۱۷ 

حضور در میدان کار،میدان مبارزه ومجاهدتی که  الزم برای

 مورد نظر است.(

 بسیج(۱ 

 بسیج شدن نیرو( ۲ 

 بسیج دانشجویی(۳ 

 تشکل دانشجویی (۴ 

طبق بیانات رهبری دوبسیج عمده در کشور الزم است .۱۸

   آن دو کدام اند؟

a) .مردم بسیج 
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b)  بسیج در راه خدمت 

c)  بسیج مسئوالن 

d) بسیج دانشجویی 

 

 bو aگزینه (۱

  cو bگزینه (۲ 

 dو cگزینه (۳

 dو bگزینه (۴ 

 دلیل رهبری برای قدر دانی از بسیج چیست؟ .۱۹ 

 تحول بیگانه(۱

 خشم دشمن(۲ 

 بسیج شدن مردم(۳ 

 اتحاد(۴ 

توصیه رهبر معظم انقالب به پیشرفت عالم ها ونخبه ها .۲۰ 

 کدام است؟

 تواضع(۱ 

 مردمی شدن(۲ 

 تالش و کوشش( ۳ 
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 ۱.۲گزینه های (۴ 


