باسمه تعالی

سؤاالت مسابقه "انتخاب جوان "
س

ویژه جامعه دانشگاهی دانشگاه الزهرا
 سواالت جلد اول از صفحه  13الی : 36

 -1مظهر مردم ساالری اسالمی نظام ................................... ،است.
 -2حضور پرشور مردم در انتخابات چه آثاری برای کشور دارد؟
 -3دلیل اصلی کینه توزی استکبار نسبت به ملت ما چیست؟
 -4طبق آیه شریفه " و لن ترضی عنک الیهود و ال النصاری حتی تتبع ملتهم" استکبار جهانی تحت چه شرایطی دست از
دشمنی با ملتهای اسالمی بر می دارد؟
 -5شرکت پرشور ملت در انتخابات علی رغم اشتباهات مسئولین نشانه  .................................................است.
 -6راز شکست ناپذیری این نظام  .......................................است.
 -7دلیل اصلی تالش مخلصانه مردم برای انقالب چیست؟
 -8چه عواملی سبب شکست توطئههای دقیق و قوی دشمنان نظام اسالمی میشود؟
 -9وظیفه مردم در انتخابات چیست؟
 -10مالکهای اصلی انتخاب اصلح چیست؟
 -11شرکت گسترده در انتخابات رأی به  ...................و رأی به تبعیت از  ..........................است.
 -12اختالف سلیقه گوناگون معتقدین به امام و انقالب و اسالم ناب به چه شرطی برای نظام ضرری محسوب نمی شود؟
 سواالت جلد اول از صفحه  50تا آخر:

 -13در انتخابات چه چیزی می تواند راه را برای دخالت و سلطه و پنجه انداختن دوباره استکبار بر کشور هموار نماید؟
 -14بزرگترین محسنات انتخابات چیست؟
 -15بهترین شکل ادامه یک نظام اجتماعی این است که .................................................
 سواالت جلد  4از ابتدا تا صفحه : 25

 -16راه رسیدن به رتبه باالی علمی در جهان چیست؟
 -17معنای اشتباهی که از آزادی ارائه میگردد چیست؟
 -18معنای درست آزادی را شرح دهید.
 سواالت جلد  7از صفحه  31الی 42

 -19یکی از وظایف اصلی تشکلهای دانشجویی چیست؟
 -20سیاستگری به چه معناست؟
 -21فضای غیر شفاف چگونه به دشمن در پیشبرد اهدافش کمک میکند؟
 -22دو وظیفه اصلی دانشجویان به عنوان افسران جوان جنگ نرم چیست؟
 -23سختترین کاری که دشمنان علیه جوانان ما انجام میدهند ،چیست؟
 ......................... -24حداقل یک مانور ملی در مقابل دشمنان خارجی است.

عالقهمندان (کارکنان ،اساتید و دانشجویان دانشگاه الزهراس) میتوانند پاسخ های خود را تا تاریخ

جمعه  29اردیبهشت  1396به صورت فایل  wordبه پست الکترونیک :
 mosabeghe.farhangi@alzahra.ac.irارسال نمایند.
پاسخ نامه فاقد مشخصات کامل و شماره تلفن همراه در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
پاسخ های مشابه از سیستم تصحیح پاسخ نامه ها حذف خواهد شد.

