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 ؟ تصویب شد نهارچه سالی آیین نامه شورای فرهنگی درشهرستاد -1

 13880(د          1370(ج         1319(ب        1342سال  (الف

 

اولویت های تصمیم گیری و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی براساس دغدغه های چهه شصصهیتی   -2

 است؟

 آیت اله خامنه ای  د(         آیت اله رفسنجانی ج(       آیت اله بهشتی ب(      امام خمینیالف( 

 

 فرهنگ اسالمی برچه مبانی می باشد؟-3

                                      تففف  ی  –شفففهامت ب(               فطففف قر نففف ار ر اتففف قر ایمفففانو ار اخففف   م ففف ر  الفففف(

 پاسخو یی د(                     فط ق خدایی خلیفه الهیج( 

 

 رسالت اساسی جمهوری اسالمی ایران چگونه رسالتی است؟ -4

                                رسفالت اایوفاا انسفانی    ب(                  تبادل ف هنوی سای دسفتواهها  -تعامل -رسالت ف هنوی الف(

 رسالت ااتماای د(                تغیی   ت  الق ف هنوی ج(

 

 وظایف شورای فرهنگی عمومی گشوردارای چند محوراست؟-5

 م  ر 10 د(                م  ر  20ج(           م  ر 12ب(       م  ر 6 الف(

 

 مومی کشور با هدف توجه به مسائل فرهنگی اقدام کرد؟عچه سالی شورای فرهنگ  -6

 1340د(                13854ج(                  13803ب(          13752 الف(

 

 فظ واصالح وارتقای فرهنگ اسالمی نقش اساسی دارد؟حچه نهادی در  -7

        مجلس ش رای اس میب(                   ریاست امه ری الف(

  زا المیهح د(                          ن ا نضائییه ج(

 

 و فرهنگ عمومی جامعه شامل چه ابعادی است؟ قاخال-8

            ندرق ن م ب(                      هن ی -اسییس -ادیصانت -ف هنوی الف(

 نظام س مایه دارید(                                        قارتباطا اط ااق  ج( 



 

 معنای قدرت نرم چیست؟-9

 تمدر ن ین اس می ب(             تق یت س مایه ها   ندرق ن م -بسی   هم افزایی نی  ها الف(

 ادالت ااتماای –م دم ساالری  د(                       استقاال خ اهی  آزادی ج(

 

 است؟ی افدچه اهی اصول ومبانی فرهنک جمهوری اسالمی دارا -10

 اهداف انسانی ب(                       ج ییشاهداف دان الف(

 اهداف کلی   ازیی د(                        میهنی -ملی فاهداج( 

 

 جه الگوهایی هستند؟ شاملانواده خنهاد  -11

 ایب( صله رحم   تعام ق ااتما      ت کیم خان ادا -تسهیل ازد اج -خان ادا اس می الو  سازیالف( 

  راستو یی تصدان د(                 ر ن ا انا کار  دا ل یت ک ج( 

 

 نظام اسالمی چه وظایفی دارد؟-12

 حفظ اس م ب(                       ه یت – صیانت م زهای ف هنوی الف(

 ملی گ ایی د(                                                رستیزیاستکبا ج(

 

 چند مرحله است؟ی اصول مهندسی فرهنگی و تحقق اجرایی فرهنگ دارا -13

 ایاف هنوی ااتم ب(            ف هنگ ام می -الف( دین مداری

 ی ید( ف هنگ اشا                        ف هنگ اس می ای انی ج(

 

 ند عضو است؟چشورا فرهنگی عمومی دارای  -می فرهنگیالآیین نامه مصوب شورای انقالب اس -14

 اض  5 د(              اض  30 ج(                       اض  63 ب(                 اض 10 الف(

 

 فرهنگ اسالمی مبتنی برچند چیزاست؟-15

                          تهفاام ف هنوفی  انفگ نف م     ب(          ت  ی    نهادینه ک در متقابل   مکار اخف    –شناخت الف( 

 استق ل   آزادیخ اهی د(                            حفظ  صیانت ازم زهای کش ر ج(
 


