
 کدام مجهل حصیح نیست؟ . ۱

الف( امهیت دانشگاه، به قدر امهیت آ ینده کشور است. مهه چزی ما ابید علمی ابشد. امروز بدون  

 ابزار عمل و بدون رویت علمی، منی شود در دنیا قدم از قدم بر داشت و موفق شد. 

اختیار کشور ملت بگذارد ات ب( دانشگاه ابید بتواند یک جنبش نرم افزاری مهه جانبه و معیق در  

های علمی خودی بتوانند آ ن کساین که اهل اکر و تالش هستند اب پیش نهاد ها و اب قالب ها و نوآ وری

 های اسالمی را ابال بربند.بنای حقیقی یک جامعه آ ابد و عادالنه مبتین بر تفکرات و ارزش

یس یت حصیح حرکت بکند و  ج( خصوصیت مجهوری اسالمی این است که دس تگاه انسان سازی اب

 انساِن ابب هدف های مجهوری اسالمی بسازد. 

د( ابید ارزش های اسالمی در دانشگاه مورد مسابقه قرار بگرید. اسالم در دانشگاه غریب نباشد. 

 منا ابشد. معل و تعهد اسالمی یک چزی انگشت

می ارزیش خنواهد  از نظر مقام معظم رهربی چه دانشگاهی گرچه اب والا بودن از حلاظ عل. ۲

 داشت؟ 

 الف( دانشگاهی که کیس از آ ن جا صادر و خارج می شود نسبت به انقالب حساس ابشد. 

 ب( دانشگاه کیس از آ جنا صادر و خارج می شود نسبت به دین حساس نباشد.

شود نسبت به کشور و اس تقالل میل حساس  ج( دانشگاهی که کیس از آ ن جا صادر و خارج می

 ابشد.

 د(گزینه الف و ج 

 . حمیط دانشگاه به طور طبیعی به چه صوریت ابید ابشد؟ ۳

 الف( حمیط شاداب نوگرا و نوآ ور 

 ب( حمیط اب دیدن خشصیت ها و جوش یدن اس تعدادها

 های دیین و معنوی لطیفج( حمیط گرایش

 د(مهه موارد 



 . امهیت به عمل در دانشگاهها به چه صوریت است؟ ۴

 قلیب است معل در آ ن الزم نیست.الف( فقط یک امر 

 ب( فقط یک امر قلیب نیست معل مه الزم دارد. 

 ریزی و اهامتم شدید الزم دارد. ج( امهیت به عمل الزم به معل است این معل مقدمات برانمه 

 د(گزینه ب و ج

 . از نظر رهرب انقالب قتلگاه انقالب چیست؟ ۵

 الف( حمافظه اکری و اکتفا به آ چنه که دارمی. 

 های فکر و فرهنگ( نداشنت مهت و بلند پروازی در مهه زمینهب

 ج(هر دو مورد 

 د(هیچ کدام 

 .کدام گزینه بزرگرتین خدمت انقالب به دانشگاه از نظر رهرب معظم انقالب نیست؟ ۶

 الف( دادن احساس هویت مس تقل میل به دانشگاه

 های رصفًا خشیصب( تبدیل حمیط دانشگاه به حمیط دغدغه

ج(جنات دادن دانشگاه از رو به بیگانه داشنت و جمذوب و مبهوت بیگانه بودن و منفعل در مقابل  

 بیگانه بودن 

 د( آ ش یت دادن دانشگاه اب مردم

 . کدام مجهل حصیح است؟ ۷

های مردم و به شدت چسبیدن و  ها حفظ اتصال فکری اب تودهالف( عالج خطر اسایس دانشگاه

 صویل انقالب است. های ا ممتسک شدن به ریشه

 ب( دانشگاهی که در آ ن نبض انقالب بزند تضمنی کننده آ ینده کشور نیست. 

 ج( حترک س یایس در دانشگاه واجب و الزم نیست و ابید از آ ن اجتناب کرد.



 د( دانشگاه حمل دخالت ها و نقش آ فریین متحجران س یایس است. 

 . انقالبیون مثبت چه کساین بودند؟ ۸

کردند وجودشان می تواند رض بودند آ برویشان را خرج کنند و آ جنایی مه که فکر میالف( کساین که حا 

 مککی بکند اب متام وجود حارض بودند. 

 ب( کساین که از میدان اکر و تالش و حرکت و آ جنایی که دردرس داشت عقب می کش یدند.

 ج( انقالیب جاه طلب و راحت خواه 

 د( مهه موارد 

 حرکت س یایس در دانشگاه است؟ .کدام گزینه خصوصیت  ۹

 الف( طبیعت دانشجو طبیعیت آ رمانگرا نیست.

عنوان یک ب( ابید حالت طرفداری و جانبداری از حکومت و دولیت که مورد قبول مردم است به

 عرف راجی در دانشگاه و غری دانشگاه وجود داش ته ابشد. 

 ج( ابید جلوی انتقاد را گرفت.

 د(هیچ کدام 

 انیوین که در دانشگاه فعالیت دارند چیست؟ . خصوصیات روح ۱۰

 الف( خصوصیت عمل و معرفت که ابید از حلاظ معرفت آ دم اب دست پر به میان مجموعه برود.

 ب( ابید روحاین اهل معنا و اهل روح ابشد و اب روح و معنویت رساکر داش ته ابشد. 

 ج(گزینه الف و ب  

 د(هیچ کدام 

 اس تادی است؟ آ ل چه  . اس تاد ایده ۱۱

 الف( اس تادی که رسشار از عشق به اسالم و انقالب و غرور میل و دیین ابشد. 

 ب( اس تادی که مدافع خالقیت و نوآ وری و ابتاکر ابشد. 



 زده نباشد و از جرایانت هجان آ گاه ابشد. ج( اس تادی که س یاست

 د(مهه موارد 

 نیست؟ . کدام گزینه در ابره هجاد و هجاد دانشگاهی حصیح  ۱۲

 کند.الف( هجاد وقیت دارای هجت و هدف الهیی شد جنبه تقدیس پیدا منی 

 ب( هجاددانشگاهی فقط یک هناد نیست بلکه یک فرهنگ است. 

ج( تلفیق هجاد که یک امر ارزیش معنوی است اب عمل و دانشگاه دارای پیام این است که می توان  

 عمل هجادی و نزی هجاد علمی داشت.

میدان هایی دارد یکی از میدان هایش حضور در نربدهای مسلحانه راجی هجاین است. دیگر  د( هجاد 

 میدان های آ ن س یاست، عمل، اخالق و ... است.

 . دانشجو کیست؟ ۱۳

 الف( دانشجو یعین جوان طالب علمی که آ ینده در دست اوست. 

 مه متعلق به اوست.ب( دانشجو یعین کیس که انظر به آ ینده و متعلق به آ ینده است؛ آ ینده  

 ج(هردو مورد 

 د(هیچ کدام 

 . عنرص اصیل در تربیت دانشجو چیست؟ ۱۴

 الف( عنرص عمل و حتقیق و اکرایی علمی و روحیه و تدین 

 ب( عنرص عمل و حتقیق و جوش یدن اس تعداد علمی

 سازی معنوی و رویح دانشجو ج( عنرص حرکت حصیح و سامل

 د(هیچ کدام 

 مشالکت مس ئهل ساز دانشجواین نیست؟ . کدام یک از  ۱۵



الف( مشلک دچار شدن به ابتذال و یب تفاویت و نفوذپذیری در مقابل فرهنگ های بیگانه و مرض 

 است.

 ب( مشلک آ لت دست جرایانت س یایس نشدن 

 ج( مشلک اهبام در جرایانت و معلکردها 

 واین د( مشلک مدرک گرایی و توجه وافر به زندگی مادی و اضغاث و احالم ج

 . کدام گزینه حصیح نیست؟ ۱۶

 الف( دانشجو ابید فکر کند و این فکر را مطرح و مطالبه مناید. 

خواهی است این هجت را ابید در و  ب( جوان دانشجو احساساتش در درجه اول متوجه عدالت

 تقویت و حتکمی کرد.

ای که هر جرایین هر خشیص و  گونهج( گفامتن عدالت یک گفامتن اسایس است این گفامتن ابید به 

هر حزیب و هر جنایح رس اکر بیاید خودش را انگزیر ببیند که تسلمی این گفامتن شود یعین برای  

 عدالت تالش کند.

های کشور نتیجه یب اعتقاد کردن قرش حتصیل کرده به فرهنگ و دانش خودی  ماندگی د( عقب

 نیست.

 منشا بیداری )جنبش( دانشجویی نیست؟ . کدام یک از موارد زیر از علل و  ۱۷

 الف( سن و انرژی و توان و نریوی جواین 

 ب( دانش و معارف علمی س یایس اجامتعی  

 ج( جممتع بودن دانشجواین در یک حمیط خاص اتثری گرفنت از امواج معومی جامعه و ابزاتب آ هنا  

 د(هیچ کدام 

 . هممرتین خصوصیت جنبش دانشجویی چیست؟ ۱۸

 آ رمان گرایی در مقابل مصلحت گراییالف( 



 ب( آ زادی و رهایی از وابس تگی های گوانگون حزیب و س یایس و نژادی و امثال اینها  

عدالیت  ج( در مقابمل مظاهری که از نظر فطرت انساین زشت است مثل ظمل زورگویی تبعیض یب

 تقلب دورویی و نفاق حساسیت منفی دارد و آ ن را دفع میکند. 

ت دانشجویی و این پدیده ذایت حمیط دانشگاه این است که بر این حرکت فقط  د( این حرک

احساسات حکومت منی کند؛ بلکه مضن اینکه احساسات هست، منطق و تفکر و بینش و حتصیل  

 . و میل به فهمیدن و تدقیق مه در آ ن وجود دارد؛ البته اب شدت و ضعف و گاهی مک و گاهی زاید

 های دانشجویی حصیح نیست؟ لک . کدام مجهل درابره تش۱۹

های  الف( ارتقای فکری دانشجواین در زمینه فرهنگ و س یاست نباید در صدر فعالیت تشلک

 دانشجویی قرار بگرید. 

های فکری امیاین و معرفیت خود و سایر دانشجواین را اب ارتباطات معنوی اثر گذار تقویت ب( پایه

 می کنند. 

 هجت کیفیت خبش یدن به ارزشهای دین و انقالب ابشد.  ج( تشلک دانشجویی ابید حرکتش در

های مادی و معنوی مردم کشور تالش  د( آ ن کیس که آ ماده است در هجت حتقق آ رزوها و آ رمان

 کند، در هر پست و مقامی ابشد بس یجی است.

  . کدام گزینه درابره خسن مقام معظم رهربی در مورد دانشجواین املپیادی و برجس ته علمی حصیح ۲۰

 می ابشد؟ 

الف( دولت و مس ئوالن ابید قدر دانشجواین املپیادی و برجس ته علمی را بدانند و برایشان اماکانت 

 را فرامه کنند.

های ب( این دانشجواین ابید رضیب هویش و حافظه و اس تعدادشان را میل بدانند؛ این ها ثروت

 میل هستند.

 ج(الف و ب

 د(هیچ کدام 

 


