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 چه تفاوتی پیدا کرد؟ )علیه السالم(مفهوم حکومت پیش از امام علی و در زمان علی   .0
 .ه معنای تسلط و تجبر بود و امام آن را به امانت داری تغییر دادب )علیه السالم(الف( پیش از علی  

 از امام علی به معنای سلطه و رحمت بود و امام آن را به نعمت و رحمت تغییر داد.ب( پیش 
 .ج( پیش از امام علی سلطه با هر وسیله ا ی بود و امام آن را به سلطه با ابزار صحیح تبدیل کرد

  د( مفهوم حکومت در همه زمانها یکسان بود و تنها در اجرا متفاوت بود.
 چیست؟ «من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه تبوأ خفض الدعه: » (علیه السالم)ره آورد بسنده کردن به مقدار نیاز بنابر سخن امام علی   .6
  د( رسیدن به رفاه و آسایش ج( سستی جامعه و بیحالی افراد ب( آرامش همراه با مخارج پایین الف( آسایش بدون پیشرفت  

 شرط اصلی زمامداری در کدام یک از گزاره های زیر مشهود است؟  .9
 ب( الفکر فی االمر قبل مالبسته یؤمن الزلل الف( ال یصلح الحکم و ال الحدود و ال الجمعه اال بامام عدل 

  د( و ابلغ فی عواقب االمور نظرا ج( لیس لک ان تفتات فی رعیتک
را در کندام ینک از « ایاهم علی فراستک و استنامتک و حسنن الظنن مننک فنان الرجنال یتعرفنون لفراسنا  النواله بتصننعهم ثم ال یکن اختیارک» مفهوم جمله   .4

 گزاره های زیر میتوان یافت؟
 ب( تاکید بر هوشیاری و خوش گمانی در انتخاب والیان الف( تفاوت معیارهای کلی و معیارهای ویژه در انتخاب کارگزاران 

  د( رعایت میزانهای کلی در انتخاب فرمانداران معیارگرایی در گزینش و پرهیز از هوشیاری شخصیج( تاکید بر 
 منشاء سعه صدر چیست؟   .3
 ب( اتصاف آدمی به اسماء و صفات الهی الف( حق مداری و مداری با مردم 

  د( علم فراوان و مدیریت باال ج( ظرفیت باال داشتن
 شرط معرفت در زمامدار از کدام گزینه برداشت میشود؟  .2
 ب( ال یصلح الحکم و الحدود و ال الجمعه اال بامام عدل الف( ال تقوم مملکه اال بتدبیر 

  د( آله الریاسه سعه الصدر ج( ال ینبغی ان یکون الوالی ....الجاهل فیضلهم بجهله
 نمره( 2خاستگاه حکومت از نگاه امیر مؤمنان علیه السالم را تبیین کنید )  .1
 

 نمره( 2امنیت در حکومت علوی چه جایگاهی دارد و برپایی کدامیک از انواع امنیت ها بر عهده حکومت است؟  )  .9
 

 نمره( 2نقش مردم در حکومت را تبیین کنید.  ) با تبیین جمله ال تصلح الواله اال باستقامه الرعیه  .3
 

 نمره( 2اصل مساوا  در اداره امور را با اشاراتی به کلما  امام علی علیه السالم ) عربی یا فارسی( تبیین کنید )  .01
 

 نمره( 2حق در اداره امور چه جایگاهی دارد؟  )  .00
 

 نمره( 2میزان های کلی و میزان های خاص برای گزینش مدیران ارشد را بنویسید )  .06
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