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سوالات تستی

طبق بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای چرا فرهنگ ازاقتصاد مهم تراست ؟ -1

چون فرهنگ یعنی عادات مردم (چون فرهنگ یعنی باورهای مردم                     ب( الف 

چون فرهنگ یعنی چيزهایی که مردم درزندگی روزمره باآنسروکاردائمی دارند (چون فرهنگ یعنی هوایی که ماتنفس می کنیم              د (ج

هدف وآماج تحرک دشمنان درزمینه ی فرهنگ کدام است ؟-2

هیچکدام (گزینه های الف وب    د (باورهای مردم  ج(ایمان مردم    ب(الف 

مراجع فرهنگی یعنی چه کسانی ؟-3

هرسه مورد صحیح می باشد (روشنفکران انقالبی    د(اساتید وهنرمندان متعهد    ج(علما      ب(الف 

.(گزینه کاملتر راانتخاب کنید )غيرت وحمیت به چه معناست ؟-4

.یعنی تالش درنگهداری آنچه حفظش ضروری است (الف 

....یعنی تالش درنگهداری از وسایل واهداف و( ب

.یعنی تالش درنگهداری آنچه حفظش ضروری است که ازشجاعت ،بزرگ منش ی وقوت     نفس انسان سرچشمه می گيرد ( ج

.هرسه مورد صحیح می باشد(د
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اهداف طراحان پشت پرده شبکه های بویژه فارس ی چیست ؟-5

ایجادتغیيرات اجتماعی درساختارزندگی مسلمانان بویژه ایرانیان      (هدف گذاری روی قشر زنان به عنوان مخاطب خاص       ب(الف 

.هردوگزینه صحیح می باشد (ج

.است .......آخرین حربه دشمنان برای شکست نظام اسالمی بهره گيری از -6

اهرم تهاجم فرهنگی ( رسانه ها      ب( الف 

«می خواهند اسالم ناب محمدی را به اسالم آمریکایی مبدل سازند »سخن روبه روازکیست ؟ -7

آیت هللا سیستانی (آیت هللا تبریزی    د( حضرت آیت هللا خمینی  ج(حضرت آیت هللا خامنه ای       ب(الف

«کس ی که گناه رانشردهد ،رانده  است وکس ی که گناه راپنهان دارد ،مشمول آمرزش الهی است»سخن روبه روازکیست ؟ -8

امام رضا (امام محمد باقر   د(امام حسن     ج( امام علی      ب(الف 

سخن زیر درمورد کدامیک اززخم های ماهواره است ؟-9

 اسالم ، گشاده می سازد؛وآن(پذیرش )آن کس را که خدابخواهد هدایت کند ،سینه اشرابرای : خداوند می فرماید »

ه بخواهد گمراه سازد ،سینه اشراآنچنان تنگ می کند که گویا می خواهد ب(بخاطراعمال خالفش)کس را که 

«.آسمان باال برود 

افسردگی(خدافراموش ی     د(خودفراموش ی    ج( آلودگی روح وگوشه نشینی     ب( الف 
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کدام گزینه درمورد تاثيرات ماهواره برارزش های خانوادگی صحیح است ؟-10

کمتربه گذراندن وقت کمتر برای تماشای ماهواره وعالقه–ایچاد خانواده های بی قید دربرابر خانواده های سنتی (الف 

مطالعه 

گذراندن وقت بیشتر برای تماشای ماهواره وعالقهبیشتربه مطالعه-تبلیغ پرخاشگری وستيزه جویی (ب

داشتن حجاب اخالقی –ایجادحس رقابت درمیان زنان ودختران برای جلب توجه مردان (ج

عادی جلوه دادن ارتباط دختر وپسر پیش از ازدواج –اعتیاد به تماشای تصویرهای وفیلم های مبتذل (د

اهداف فیلم ها ومجموعه های تلوزیونی ماهواره چیست ؟-11

.خدشه دار کردن هرآنچه برای انسان هاتاکنون مقدس وخدشه ناپذیر بوده است (الف 

محورقراردادنبرهنگی زنان وشهوت گرایی مردان وخالصه کردن رابطه زن ومرد به مساله لذت جنس ی (ب

شرقی القای برتری غربی ها دربرابر –ایجاد امیدواری نسبت به ارزش های انسانی وفضایل اخالقی درجوامع بشری (ج

ها 

.گزینه های الف وب صحیح می باشد (د
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.است ............یکی ازبزرگترینومعمول ترین هدایای ماهواره به خانواده های ایرانی -12

یانت ترویج وعادی جلوه دادن خ(ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده   ج(تعصب زدایی ازکانون خانواده    ب(الف

.هرسه مورد صحیح می باشد (زن به همسر والبته شوهر به همسر    د

به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی مستقل وموثروپی ریز وایجاد آمادگی ذهنی تفکرشیطان پرستی ..........-13

درنوجوانانوجوانانازدیگر فجایع استفاده ازماهواره است

اعتیادبه (ایجاد خانواده های بی قید   د(ارزش زدایی ازمفهوم غيرت    ج(هویت زدایی ازمفهوم خانواده     ب(الف 

تماشای فیلم های مبتذل 
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هرزه نگاری ماهواره ای چیست وچه عوارض ی دارد ؟-14

عدم اعتیاد ، تشدید ،حساسیت زدایی–فاقدارزشادبی،هنری ،سیاس ی وعلمی هستند (الف 

اعتیاد ،تشدید ،عدم فعالیت جنس ی–خواهان یک عالقه شدید جنس ی هستند (ب

اعتیاد ، فعالیت جنس ی ، حساسیت زدایی–دارای ارزش ادبی،هنری ،سیاس ی وعلمی هستند ( ج

اعتیاد ،تشدید ،حساسیت زدایی–خواهان یک عالقه شدید جنس ی هستند ( د
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:سواالت تشریحی 

انواع غيرت رانام ببرید ؟-15

ا مذهب ر . است .................... دربرابر..............یکی ازروش های دیرین دشمن برای گسترش سلطه خویش استفاده از -16

وامری شخص ی تبدیل .........، ............است به .....................، ستم ستيزی ، عدالت گستری و........ ، ...... که عامل 

.کنند 

.یکی از عرصه های بسیار مهم وگسترده فرهنگ عمومی به شمار می رود ...........-17

شبکه اهل بیت بامدیریت چه کس ی تاسیس شد ومهم ترین اقدامات این شبکه چیست ؟-18

ارائه سیاس ی نیست وهدفش-کدام شبکه است که به ظاهر برنامه های اسالمی پخش می کند ومتعلق به هیچ گروه -19

مطالب اسالمی غيرسیاس ی است؟

اهداف دنبال شونده برخی شبکه های فارس ی زبان ماهواره رابهدوبخش می توان تقسیم کرد آن دورانام ببرید-20
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پاسخبرگ مسابقه دجالواره

:نام پایگاه :                          نام ونام خانوادگی

:شماره تماس :                  مسئولیت 

:تاریخ مسابقه :                               نمره 

........................................................  .

16..............،................،..............،...................،..................،..................،.........

17..........................  .

18..................................................................................................................

19....................... .

20..................................................................................................................

د    ج   ب الف  شماره

سوال 

گزینه/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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:پاسخنامه
دینی ، ناموسی ، ملی. 15

باورهای انحرافی ،عقاید وارزش های اسالم اصیل ،. 16

بیداری ، پویایی ، فراهم آورنده سعادت 

.دنیا وآخرت ، انزواطلبی ، واپس گرایی 

سبک زندگی. 17

تاکید برسوگواری ایام فاطمیه–یاری ....حسن ا. 18

وبرگزاری جشنی موسوم به «محسنیه »به نام 

«عیدالزهرا» 

شبکه سالم. 19

هدف گذاری برروی قشرزنان به عنوان مخاطب  -1

ایجاد تغییرات اجتماعی-2خاص   

د    ج   ب الف  شماره

سوال 

گزینه/

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

* 8

* 9

* 10

* 11

* 12

* 13
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