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 ماللت به مرا زین نانآ ام، انداخته ماللت به را آنان من  پروردگارا» :اند فرموده که( السالم هیعل)امیر المومنین  جمله نیا-1

 بشانینص بکارنا یفرد من یجا به و فرما، تیعنا من یبرا را آنان از بهتر آنان یجا به من، یخدا یا پس.... اند انداخته

  است؟ استناد قابل لیذ یها نهیگز از کی کدام بر «فرما

 .برد نخواهد شیپ از یکار مردم یکاف یاسیس فرهنگ بدون یعال زمامدار -الف

 .خورد یم شکست رشد یاعال حد یدارا زمامدار بدون جامعه -ب

 .خورد یم شکست جامعه باشند نداشته یکاف یاسیس شعور مردم یوقت -ج

 بود. خود زمان مردم از امام یناراحت -د

 آن دو دسته کدام است؟ کرد میتقس توان یم یکل دسته دو در را عبرت منابع-2

 خیتار ان،ینیشیپ دهیپسند و کین یسنتها و وشهار   -ب                                                          خیتار گذشته، اقوام یاسیس سرگذشت -الف

 گذشته یاسیس یفکر های انیجر خ،یرتا -د                  میکر قرآن یمبان و میمفاه و میتعال ،یاله یایانب میتعال و دستاوردها و آثار -ج

 ند،آالی یم شبهه به را فضا آورند، یم یرو چون که است نیچن ها فتنه داستان»  که (السالم هیعل)امیر المومنین  جمله نیا-3

  ست؟ین استناد قابل ریز های نهیگز از کی کدام بر «اند شده شناخت کامل ، رفتن گاه به اما

 .است جامعه یآگه موجب خاص های بندی صف قالب در یاجتماع و یاسیس آمدهای شیپ  -الف

 .است یعیطب جامعه در فتنه وجود -ب

 سازند فراهم را ندارانید به جامعه ینیبدب یها نهیزم که برآنند یندارید نقاب با گر فتنه یانهایجر -ج

 .کنند یخنث را مخرب شبهات یآگاه حسال با و کند ییشناسا را انهایجر نیا یاسالم جامعه که است نیا گر فتنه یانهایجر با مقابله راه تنها -د

  می باشد؟ ریز های نهیگز از کی کدام شامل یفکر انیجر فیتعر-4

 .کنند یم میرست گرانید یبرا یکل مشی خط و ینبی جهان و اند شهیاند مولد که شود یم گفته هایی نحله به یفکر انیجر -الف

 .شود یم میتقس نیمنافق و کفار گروه دو به ینید منابع هیپا بر یفکر های انیجر -ب

 . ردیپذ یم اثر خود رامونیپ طیمح یاجتماع -یاسیس طیشرا از شیب و کم خود، یاسیس و یاجتماع یزندگ در انسان -ج

 .ردگی یم شکل جیتدر به یاسیس های نحله و گروهها جامعه، یاسیس های کشمکش انیجر در -د

 از چیست؟ عبارت «السالم هیعل» صادق امام نظر از کفر های شهیر-5

 ییتظاهرگرا و یشکن مانیپ نفاق، -د                    تکبر و حرص نفاق، -ج              حسد و تکبر حرص، -ب                تکبر حرص، -الف

  ست؟یج منافقان هدف-6

 ییتظاهرگرا و شکنی مانیپ ،طلبی فرصت -ب                           نفاق و دروغ فرهنگ جیترو -الف

 یاجتماع تیمنا و افکار در تزلزل جادیا و یگمراه جیترو-د                                     عمل در ثبات نداشتن -ج

  است؟ یاسیس تفکر کدام های نمونه از سمیفاش و یافراط سمیونالیناس-7

 یذم انیجر -د                          طلب اصالح انیجر -ج                         گرا قدرت انیجر -ب                  گرا قوم انیجر -الف

  دواند؟ شهیر یاسالم نیسرزم در یهجر اول قرن در لیذ یاسیس های انیجر از کی کدام-8

 خوارج انیجر -د            ینید ایگر اصول انیجر -ج                        گرا لهیقب انیجر -ب                ینید یتحجرگرا انیجر -الف

 ریز های نهیگز از کی کدام تیمشروع منبع و قدرت از هیمعاو یابیارز ه،یمعاو هب «السالم هیعل»امیر المومنین  نامه طبق-9

  است؟

 گری یاشراف رب یمبتن یپندارها -ب                                                     قدرت بر یمبتن یپندارها -الف

 ینید ییحجرگرات بر یمبتن یپندارها -د                            ای لهیقب ازاتیامت و افتخارات بر یمبتن یپندارها -ج

 بود؟ «السالم هیعل»امیر المومنین  به ریزب و طلحه شنهادیپ لیذ های نهیگز از کی کدام-10

 یشرط و دیق چیه بدون مکنی یم عتیب تو با ما -ب                           یکن مسلط را ما لهیقب نکهیا شرط به مکنی یم عتیب تو با ما -الف

 قدرت در مشارکت عوض در مکنی یم عتیب وت با ما -د                               یاقتصاد ازیامت و پول دادن شرط به مکنی یم عتیب تو با ما -ج
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 ؟است لیذ های نهیگز از کی کدام مشمول ینید تحجر-11

 .است یاسیس انیجر کی -ب                                      .باشد یفکر ای و یاسیس انیجر کی است ممکن -الف

 .است طلب قدرت انیجر کی -د                                                                        .است یفکر انیحر کی -ج

  ست؟ین حیصح خوارج درباره ریز نهیگز کدام-12

 نبوده و جریان دینی بودند یاسیس جخوار -ب                                                 بودند یاله حکومت جادیا به معتقد خوارج -الف

 دارد آلود ابهام یتیهو انیجر نیا -د                      هاست انیجر سابر از تر برجسته انیجر نیا در یمذهب و ینید بعد -ج

  شوند؟ ینم تحجر انیجر شامل ریز یگروهها کدام-13

 ایدن از نید کیتفک -د                         استیس از نید ییجدا -ج                        نیناکث -ب                        تیوهاب فرقه -الف

 ؟ستندین «السالم هیعل» نیحس امام کالم در ناسالم یانهایجر عمده هدف سه جزء لیذ های نهیگز از کی کدام-14

 هیچکدام -د                           دین ستیزی -ج                        بدعتها یایاح -ب                امبریپ سنت بردن انیم از -الف

 ریز های نهیگز از کی کدام ،است یاسالم فرهنگ در یتبر و یتول مرز کننده نییتع که یاسیس حرکت نتری یاساس-15

  است؟

 ناسالم یانهایجر به کامل اعتماد عدم و یاریهوش حفظ -ب                 ناسالم یانهایجر با مقابله در زآمی کیتحر اعمال به دنیازین دست -الف

 ناسالم یانهایجر از یذهن و یقلب تنفر اظهار -د                                          اناتیجر همه یاستهایس و اهداف به ینبی خوش -ج

  است؟ حیصح حق انیجر با برخورد در لیذ های نهیگز از کی کدام-16

 جانبه همه یهمکار و تیتقو -د        زیآم کیتحر اعمال به دنیازین دست -ج                  حق با خصومت -ب                    تفاوتی یب -الف

  گردد؟ یبرم اصل کی به تنها انسان به مربوط اصول تمام یاسالم ینبی جهان در-17

 موجودات سابر به نسبت انسان یبرتر اصل -د        یسازندگ و تیخالق -ج                    انتخاب یآزاد -ب                 انسان تیمسئول -الف

 از چیست؟ عبارت یاسیس مشارکت ساز نهیزم عناصر-18

 دولت و ملت حقوق تیرعا دم،مر با یحضور ارتباط -ب                                مردم به احترام و تیعقالن رشد دانش، توسعه -الف

 یرگی میتصم در مشارکت و مردم با یحضور ارتباط دانش، توسعه -د                   یرگی میتصم در مشارکت دولت، سیرئ تحقق در مشارکت -ج

  ست؟ین قائل فرد یبرا ینقش ریز یحکومتها از کی کدام-19

 سمیبرالیل -د                          هیفق تیوال -ج                         سمیفاش و سمیمارکس -ب                       یدموکراس -الف

  است؟ حیصح امام نظر در استیس از نید ییجدا درباره نهیگز کدام-20

 ناآزموده هیفرض کی -ب                                   است تحقق قابل مردم های توده به آن آموزش با شهیاند نیا طرح -الف

 ریاخ دوران در شهیاند نیا طرح -د                                     استعمارگران و گانگانیب های شهیاند رسوخ بازتاب شهیاند نیا طرح -ج


