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 دانست؟« سیره»توان به معنای  های زیر را می  کدام یک از گزینه  .1
 نوع و سبک رفتار و طریقه زندگی (ب ثبات حالت (الف 

  شناسی بکس (د راه رفتن و گذشتن و عبور کردن (ج
 کنند؟ به چه چیزی تعبیر می« سیره فرد»اهل لغت از   .2
  نوع رفتار وی (د کیفیت سلوک وی با مردم  (ج حالت رفتار وی (ب مذهب وی  (الف 

 وحدت سیره پیشوایان دینی به چه معناست؟  .3
 یکی است. (یعنی روش و قواعد زندگی همه معصومان)ع (الف 

 از سرچشمه علم واحدی برخوردارند. (یعنی معصومان)ع (ب
 وجود ندارد. (یعنی اختالفی میان شیوه تبلیغ و تبیین دین معصومان)ع (ج
  وجود ندارد. (یعنی تضادی میان گفتار معصومان)ع (د

ه به چه معناست؟  .4
ّ
 اصل حفظ حدود الل

 حائل، فاصل و پرده میان حق و باطل. (الف 
 درباره حق.کوتاهی نکردن  (ب
 امر به معروف و نهی از منکر برای برپایی قوانین الهی. (ج
  ها، پایبندی به حقوق و رعایت قوانین و موازین. ها، کرامت حفظ حرمت (د

ه  از اهمّیت و تأکید بیشتری برخوردار است؟ کدام  .5
ّ
 یک از موارد زیر، در بحث موضوع حفظ حدود الل

 کوشی در حفظ و اجرای آن. تصّلب و سخت (ب دینی و هدف قوانین آن.توّجه به روح  (الف 
  جاری بودن آن در همه احکام. (د آموزش مرزبانی. (ج

 اش تحقق می یابد؟ یابد و عدالت در معنای حقیقی با اجرای کدام اصل زیر، جامعه نظام واقعی خود را می  .6
  مساوات (د عزت (ج حفظ حدود الّله (ب استقالل (الف 

 شود که برای رسیدن به مقصد حق به وسیله نادرست چنگ زده نشود؟ یک از اصول زیر باعث می اعتقاد به کدام  .7
  حرّیت (د کیفّیت استخدام وسیله (ج حفظ حدود الّله (ب محبت (الف 

 ،ریشه در کدام یک از اصول زیر دارد؟    «شد کرد اگر چه اجرای آن به زیان خود و یارانش منجر می حق را رعایت می»، مبنی بر این که (سیره رسول خدا)ص  .8
  برابری (د کیفّیت استخدام وسیله (ج حفظ حدود الّله (ب عدالت (الف 

 یک ناظر به اصل کیفّیت استخدام وسیله است؟ از میان سخنان زیر کدام  .9
ُموَر َمَواِضَعَها (الف 

ُ ِیك (ج ُمسَتوی َعلی سوِقِه  (ب َیَضُع اْلأ ِصدأ ِفي َمشأ
أ
  ََل أسَتنِصُر ِبُمشرِک   (د َو اق

 یک از موارد زیر است؟ گیری تربیت اسالمی برای تحقق کدام جهت  .10
 تربیت انسانی موحد (ب تربیت انسانی متعادل در همه وجوه (الف 

  برپایی عدالت (د حاکمیت معنویت (ج
 لیت باشد؟بر اساس چه اصلی از سیره پیشوایان دینی انسان باید همه جانبه، متفکر، با ایمان، دادگر، مجاهد، مبارز و در عین حال اهل زندگی و فعا  .11

  اعتدال (د رفق و مدارا  (ج عزت (ب حریت (الف 
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 آیا رعایت اصل اعتدال در انفاق با ایثار در تضاد است؟  .12
 ای نیست که ناقض هم باشند.  بلی! ولی به گونه (الف 

 خیر! زیرا اعتدال حکمی عام و ایثار حکمی خاص است، پس تضادی با هم ندارند. (ب
 عام است، پس تضادی با هم ندارند.خیر! زیرا اعتدال حکمی خاص و ایثار حکمی  (ج
  آید. بلی! ولی تنها در شرایط محدودی این حالت  پدید می (د

 دهد؟ بنا بر نظر حکما، اساس اخالق نیکو را چه چیزی تشکیل می  .13
  ها و صفات  اعتدال در خوی (د مداراکردن با مردم  (ج تربیت (ب علم و عمل (الف 

 یک جامع همه آنهاست؟ از میان صفات اخالقی زیر کدام  .14
  خوش اخالقی (د وفا (ج حیا (ب حّرّیت (الف 

 استقالل حقیقی در چیست؟  .15
 در تکیه به حق و گسستن از غیر خدا (ب در روی پای خود راست و استوار ایستادن (الف 

  در محتاج خلق نبودن (د در چشم امید نداشتن از مردم (ج
 ، ریشه در زهد آن حضرت داشت؟    (چرا استقالل رسول خدا)ص  .16

 کرد. ترین افراد جامعه زندگی می بایست همردیف پائین زیرا می (ب تواند مستقل باشد. زیرا انسان وابسته به دنیا نمی (الف 
  روحی و معنوی.به دلیل تعالی  (د چون اقتضای هدایت مردم زندگی همسطح با آنان داشتن است. (ج

 عزت به چه معناست؟  .17
 گذارد مغلوب کسی شود. حالتی در انسان که نمی (ب هر چیز ناب را گویند.  (الف 

  یابی به آن مشکل است. چیزی که دست (د صاحب اختیار بودن. (ج
 و تحّول در جامعه نبوی نقش کلیدی داشته است؟ (برد رسالت پیامبر)ص یک از اصول زیر در پیش کدام  .18

  عمل به قوانین (د رفق و مدارا  (ج همراهی مسلمانان صدر اسالم (ب عدالت  (الف 
 مهمترین نقش رفق و مدارا کدام است؟  .19

 استواری در حق (ب وابط اجتماعیر اصالح و تنظیم مناسبات و  (الف 
  تألیف قلوب (د سهولت در اجرای قوانین (ج

ـا او قـرار  دادند کسی با پای پیاده او را همراهی کند در حالی که خود سواره بـود، مرـر اینکـه او را سـوار می اجازه نمی» (اینکه رسول خدا)ص  .20 ـا جلـوتر ب کردنـد ی
 ناظر به کدام یک از اصول زیر دارد؟    « کردند گذاشتند و او را روانه می می

  زهد (د اخوت (ج تکریم (ب مساوات  (الف 
 یک از موارد زیر از چنان جایراهی برخوردار است که هیچ امر دیرری با آن قابل قیاس نیست؟  کدام  .21

  تعاون (د تکافل (ج استقالل (ب عدالت اجتماعی (الف 
 اصلی اساسی که ارسال رسل و انزال  کتب برای آن بوده است؟  .22

  اصل عدالت (د نجات محرومان (ج طاغوتنفی  (ب عبودّیت (الف 
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 مواسات به چه معناست؟  .23
 بر عهده داشتن امور یکدیگر. (ب ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر. (الف 

  مسئولیت مشترک در ادارٔه امور. (د  کسی را در چیزی همچون خویشتن دانستن. (ج
 برترین کمال اجتماعی چیست؟  .24

  اخّوت (د تعاون (ج احترام متقابل (ب مواسات (الف 
 اساس و بنیاد تکافل و مواسات را در چه چیزی قرار داده است؟ (پیامبر )ص  .25

 بر دوستی میان اهل ایمان  (ب بر محبت الهی میان اهل ایمان (الف 
  داری در دین (د   ییزدا در محرومیت (ج

 شود که کسی در گرفتاری و محرومّیت نمانده و به ذلت سؤال کشیده نشود؟ رعایت کدام اصل باعث می  .26
  مواسات  (د تکافل (ج انفاق (ب تعاون (الف 

 شود؟ نظام هستی بر اساس این اصل، طراحی شده و بر مبنای همان اداره می  .27
  مدیریت (د مصلحت (ج حکمت (ب رحمت (الف 

ـایی اوسـت می سزاوار نیست که مؤمن خود را ذلیل سازد، سؤال شد چرونه خود را ذلیـل می»روایت   .28 ـاری کـه در عهـدهت طاقـت و توان ـازد؟ فرمـود: ک « پـذیرد. س
 یک از موارد زیر است؟ ناظر به کدام

 پرهیز از سپردن امور به افراد فاسق.  (ب ها. امانت بودن مسئولّیت (الف 
  تر از ایشان. پرهیز از سپردن امور به افراد، با وجود شایسته (د اهلّیت در مدیرّیت. ضرورت رعایت (ج

 گیری برای ادارهت کارها چیست؟ ترین پشتیبان در تصمیم مطمئن  .29
  صبر (د تدّبر (ج توکل  (ب مشورت (الف 

 نمود که بدون آن هیچ تصمیمی گرفته نشود؟ وجود داشت و تأکید می (های پیامبر)ص گیری اصلی که در تصمیم  .30
  علمّیت (د اندیشی  تدبر و عاقبت (ج رایزنی  (ب اهلّیت (الف 

 گیری کجاست؟ جایراه توکل در تصمیم (در سیره پیامبر)ص  .31
 توکل در مرحله اجرا (ب گیری قاطع و استوار. ابتدا توکل سپس تصمیم (الف 

  گیری و توکل جدای از هم نیستند. تصمیم (د گیری قاطع و استوار سپس  توکل. ابتدا تصمیم (ج
 های مدیریت چیست؟ ترین ضعف از عمده  .32

 ترین افراد ناتوانی در شناخت شایسته (ب رقابت (الف 
  حقارت نفسانی (د ترین افراد ناتوانی در سپردن اموربه شایسته (ج

 مراد از داشتن شرح صدر چیست؟  .33
  همه موارد (د حوصله فراوان (ج تحمل زیاد (ب ظرفیت وسیع (الف 
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 است، کدام است؟« اسالم مکتب منطق عملی»ترین گزینه، دربارۀ این که  صحیح  .34
 یعنی این که توانایی تحّقق مجموعۀ معرفتی خود را دارد. (الف 

 قابلّیت عینّیت بخشیدن به مجموعۀ هدایتی خود را دارد.یعنی این که قدرت و  (ب
 پذیر است. یعنی این که در عین ثبات در کلّیات، مطابق با اقتضائات زمان، جزئّیاتش انعطاف (ج
  یعنی این که از پشتوانۀ منطقی مستحکم و قابل دفاعی برخوردار است. (د

 دهد؟ کدام اصل، معیار و ضابطۀ اصلی در روابط اجتماعی اسالم را تشکیل می  .35
  عدالت (د مساوات (ج اخّوت (ب رفق (الف 

 گیری تربیتی سیره پیشوایان دینی این اس که انسان واجد همۀ صفات کمالی باشد، مقدمۀ چنین امری چیست؟ جهت  .36
 استقالل حقیقی برسد. انسان به (ب انسان به اعتدال برسد. (الف 

  انسان حّر بشود. (د  مند بشود. انسان عّزت (ج
ِیك﴿آیۀ   .37

ْ
ِصْد ِفي َمش

ْ
 های زیر است؟ یک از گزینه ، ناظر به کدام﴾َو اق

  اعتدال  (د اقتصاد (ج خانواده  (ب اجتماع (الف 
 یک از اصول زیر بر تمام تعلیمات اسالم احاطه دارد؟ کدام  .38

  احسان  (د تعلیم و تعّلم (ج اعتدال (ب آزادی (الف 
 دهد؟ یک از موارد زیر، اساس را تشکیل می در سیره مدیریتی پیشوایان دینی، کدام  .39

  اصالح رابطه انسان با خدا (د شرح صدر (ج رحمت (ب کرامت (الف 
 در اصطالح به چه معناست؟« اعتدال»   .40

  پرهیز از تندروی (د روی حاکمّیت میانه (ج روی میانه (ب حّد میانه (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


