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 مقدمه و جاذبه -فصل اول

 ریاست نامزد به باید) نمایید؟ تبیین را دافعه و جاذبه با روح بزرگواری و بزرگی رابطه .1

 روح بخواهد جمهور ریاست نامزد اگر باشد، بزرگواری انسان که داد رای جمهوری

 (3)  ا تعریف نمایید(اور دافعه و جاذبه چگونگی باشد، داشته بزرگی

؟) شود یا بزرگواری روح او؟چرا جاذبه و دافعه در انسان موجب بزرگی روح او می .2

 نمره(2

ها باید  در معاشرت با دیگران چگونه باید بود؟آیا به اصطالح عرف رایج امروزی .3

بود و نسبت به همه حسن خلق داشت یا با مالک های « معاشرتی»یا « اجتماعی»

 نمره(3؟) دگی اجتماعی را تنظیم کرددیگری باید زن

کنند انسان کامل فقط  آیا اسالم دین خشونت است و مسیحیت و بودا که ادعا می .4

 نمره(2؟) باید جاذبه داشته باشد، دین محبت است

 فقط که آنان چرا کدامند؟ شوند،آنان می گروه چهار دفع و جذب به نسبت مردم   .5

 درموضع جمهوری ریاست نامزد ویژگی و تتبلیغا)دارند؟ نفاق هستند، جذب اهل

 (4)  (است؟ تبلیغاتی چگونه باشد، می نفاق روحیه دارای که دفع و جذب

دارد باید دفع هم داشته باشد؟ جذب حداکثری و  جذب که میزان هر به انسان آیا .6

دفع حداقلی به چه معناست؟ ) یک نامزد ریاست جمهوری چه کسانی را باید جذب و 

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 سیره امیرالمومنین)ع( کتاب – مطهری
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باید دفع کند؟آیا باید تبلیغات نامزدی باعث دفع افرادی از رای دادن  چه کسانی را

به او بشود؟ سئوال از نامزد: شما به چه کسانی توصیه می کنید اصال به شما رای 

 (3)   ندهند؟چرا؟(

 و همسر دوست، جذب و انتخاب برای است، نیاز و سنخیت  عامل دو جذب، اساس .7

 راه از یکی) بکند؟ تواند می آفرینی نقش چگونه لعام دو این نمایید تبیین همکار،

 نامزد  وتیم اطرافیان. است شده جذب اطرافیان فرد، هر شناخت گانه سه های

 (3) ر اساس سنخیت و نیاز، چگونه راهنمای شناخت از او است؟ب  جمهوری ریاست

 آن با امیرالمومنین چگونه است، محبت شیعه اصلی پایه و زیربنا اینکه به توجه با .8

 ها سرشت و ها فطرت سنجش برای  میزانی و مقیاس قوی، دافعه و شمشیر قدرت

می تواند در اوج  نامزد یک چگونه) شد؟ ماندگار السالم علیه علی چگونه است؟

 (3)   محبت به مردم، دارای دافعه علوی هم باشد؟(

 از بعضی جواب و باشد؟اشکال مفید تواند می مجازی ولو عشق آیا چیست؟ عشق .9

 آیا و چیست عشق مساله در( مالصدرا و سینا بوعلی)حکما از بعضی به متشرعین

  بیت فرد و اجتماعتر در نقشی چه اولیاءاهلل به عشق است؟نقش توصیه قابل عشق

عشق ها رابرانگیخته و دل ها را به خود  علیه السالم علی کند؟چگونه می ایفاء

 و ها دوستی عشق،محبت، به اجعر جمهور ریاست نامزد)   شیفته کرده است؟

 سمتی چه به  را جامعه و باشد داشته باید ای برنامه چه حیوانی و انسانی مهرورزی

 (3)  (دهد سوق باید

اعظم چه  مودت و رحمت چه تفاوتی باهم دارند ؟علت گرایش مردم به پیامبر .11

 (3)ید. کن نییبود؟آنرا تب
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دارد ؟ آیا اداره جامعه فقط با اعمال  محبت چه تاثیری در روابط مردم و رهبر جامعه .11

 (3) قدرت امکان پذیر است ؟

  (2). دیکن نییرا تب لیه السالم(رمز جاودانه بودن جاذبه و حب امام علی )ع .12

 (2) بهترین وسیله تهذیب نفس  چه می باشد؟ .13

مگر نه این که محبت زیربنای اصلی مذهب شیعه است. پس چرا حضرت علی)ع( بر  .14

کردند و این همه دشمن داشتند؟ مگر محبت ایجاد جاذبه نمی  ی میافرادی حد جار

 نمره(2) کند؟

ها، رفع نیاز است، پس جذب خداوند به مومنین بر چه مبنایی  اگر علت جذب و دفع .15

 (نمره 2)  است؟

اگر  تواند بهترین وسیله تهذیب باشد؟ عشق که کور و کر کننده است، چگونه می .16

 نمره( 3)باشد آیا قابل تجویز یا توصیه هم است؟آثار مفید داشته مادی عشق 

تواند داشته باشد؟ آیا اداره جامعه فقط با اعمال  محبت چه تاثیری در اجتماع می .17

 نمره( 2؟) پذیر است قدرت امکان

)  تواند حصارشکن باشد؟ مبارزه با خودپرستی به چه معناست؟ عشق چگونه می .18

 نمره(2

ت به اولیاء توضیح دهید و آثار این محبت را در خصوص هدف یا وسیله بودن محب .19

 نمره( 3) تواند وسیله تهذیب نفس باشد؟ بنویسید؟ چگونه محبت به اولیاء می

شود حب امیرالمومنین فطری است پس چرا برخی با ایشان دشمنی می  گفته می .21

 نمره( 2) ورزند؟
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 دافعه -فصل دوم

 3؟) تشیع مکتب محبت نیست چرا علی علیه السالم دشمن سازی می کرد؟ مگر .21

 نمره(

چرا خوارج به نظر شهید مطهری شایسته ی انجام وظیفه امر به معروف ونهی از منکر  .22

 نمره( 2؟) نبودند

با توجه به اینکه خوارج  شهید مطهری ریشه ی اصلی خارجی گری چه می داند؟ .23

 نمره( 3؟) امروزه منقرض شده اند آیا پرداختن به آنان فایده ای دارد

 نمره( 2؟) وارج در باب خالفت و خلفا چه بودعقیده ی خ .24

امیرالمومنین علیه السالم در برابر تهمت ها و بی احترامی ها ی خوارج صبر می  .25

؟) کردند چرا ما امروز کوچکترین حرف و عملی را علیه والیت فقیه بر نمی تابیم

 نمره(2

د با خوارج جنگیدند پس چرا با توجه به اینکه امیرالمومنین علیه السالم در زمان خو .26

ایشان می فرمایند بعد از من خوارج را نکشید؟ )شیوه ی مبارزه با خوارج بعد از زمان 

 نمره( 3() ایشان چگونه باید باشد

مگر قرآن هدف خلقت را عبادت معرفی نکرده است ؟ پس چرا علی علیه السالم  .27

مگر قرآن همواره  گذراند؟خوارج را که مردمی عابد و زاهد پیشه بودند از لب تیغ 

دستور مراجعه و تبعیت از خودش را نمی دهد، پس چرا خوارج در نتیجه ی مراجعه 

 نمره(3) ؟به قرآن گمراه شدند

مگر خداوند در قرآن به کسانی که در راه خودش مجاهدت می کنند وعده ی هدایت  .28

خوارج را که مردمی زاهد پیشه بودند و برای دین خدا   نداده است؟ پس چرا تاریخ
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دست به مجاهدت زدند، انسان هایی گمراه که سنخیت با اسالم نداشتند معرفی 

 نمره( 3؟)کرده است

؟ با توجه به آیه )و من یتق اهلل یجعل له فرقاناً( چرا خوارج ِاهل عبادت هدایت نشدند .29

 نمره( 2)

؟ ) ظاهر گرایی ها در جامعه ی امروز فاصله گرفتچگونه می توان از قشری گری و  .31

 نمره(3

امروز در دنیای ما و در  چه درس هایی باید از سیاست قرآن بر نیزه کردن بیاموزیم؟ .31

 نمره(3؟) کشور ما چه طور قرآن ها را بر نیزه می کنند

 نمره( 2) مصادیق متحجرین و منافقان جامعه ِی امروز چه کسانی هستند؟ .32

با سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین جنگیدند، ویژگی   سالمعلیه ال علی .33

های این سه گروه چیست؟ در درون خود و در صحن اجتماع چگونه می توان با این 

 روحیه با مبارزه در شما مدون برنامه  سه خصلت مبارزهه کرد؟)سوال از نامزد:

 (4)  (چیست؟ کشور در مارقین و قاسطین ناکثین،

وارج در جامعه اسالمی چگونه بود؟ در جامعه اسالمی ایران خوارج پیدایش خ ریشه .34

چگونه شکل می گیرد و را پیشگیری یا مقابله چیست؟)سئوال از نامزد: برنامه 

 (3)   عملیاتی شما برای ارتقاء سطح رشد عقلی و بصیرت جامعه چیست؟(

 چرا بود؟ چگونه  خوارج دموکراسی با علیه السالم  علی دموکراسی تفاوت .35

آن ها را این مقدار تحمل کرد؟ مخالفین والیت و ولی فقیه  علیه السالم امیرالمومنین

را تا کجا می توانند آزادی عمل داشته باشند و تا کجا باید آنان را تحمل کرد؟) 

 چگونه شما دیدگاه از خوارج ساالری مردم و علوی ساالری مردم سئوال از نامزد: 

 (3)  دموکراسی خوارج چیست؟(راه مبارزه شما با  و است
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سیاست قران به نیزه کردن چگونه سیاستی است؟ چرا مشکل ترین مبارزه، مبارزه با  .36

 شما برنامه  :نامزد از سئوال) چیست؟ نفاق فتنه با مبارزه راه موثرترین  نفاق است؟

 (3)   (چیست؟ نفاق با مبارزه با رابطه در

 حکمیت پذیرش اگر ذیرفتند؟پ حکمیت چرا امیرالمومنین علیه السالم .37

 بود حضرت نفع به  نتیجه اگر فقط آیا نپیذیرفتند؟ را آن نتیجه نداشت،چرا اشکال

 حکمیت مانند را خوارج درخواست مورد تحمیلی استغفار چرا پذیرفتند؟ می را آن

: چقدر نامزد از سئوال) بود؟ چه ماجرا، این در خوارج مهم و اصلی خطای نپذیرفتند؟

جمعی و حکمیت اعتقاد دارید، اگر در مشکالت و تعامل با قوا دچار مشکل به نظر 

شدید آیا حکمیت و نظر شوراها را می پذیرید و یا فقط در صورتی که نتیجه جلسه 

  قبول را جمعی نبایدنظر صورتی چه کنید؟در می به نفع شما باشد آن را عملی

 (4)   (کنید؟

احت و صداقت در سیاست و مشکل انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت ، صر .38

 ریاست نامزد  آیا)بود؟ زمان آن جامعه با علیه السالم  سه مشکل اصلی امیرالمومنین

 سیاست در صداقت و صراحت دارد؟آیا عدالت اجرای در ناپذیری انعطاف جمهوری

تر باال رای دنبال گویی مزاج با و جوید می سود مردم تعصب و جهل از آیا دارد؟

 (3)  است؟(

کلیه مطالب جالب این کتاب که قابلیت ارسال پیامک یا دیوار نویسی یا نصب در  .39

 (2).  مترو ،اتوبوس هاو... را دارد، با ذکر عنوان مبحث و شماره صفحه بنویسید

دافعه امیرالمومنین در طول دوران خالفت شامل چه گروههایی می شد؟ این گروهها چه  .41

 (3) ن را از خود طرد کرد ؟ویژگیهایی داشتند و چرا حضرت آنا
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چهار مورد از ویژگیهای مثبت و منفی خوارج رابیان کنید .کدام ویژگیها ی آنان توسط امام  .41

 (4)علی )ع( دفع گردید؟

عدالت های اخالقی معموالً باعث شهرت و احترام و محبوبیتش می شوند اما چرا  .42

 نمره( 2؟) عدالت امیرالمومنین ع موجب شهادت او شد

د حضرت علی)ع( خوارج را که در بیان افکار آزاد می گذاشت مورد تعقیب چطور ش .43

مگر شعار خوارج )ان الحکم االهلل( چه اشکالی داشت که مورد سرزنش  قرار داد؟

 نمره(3)  واقع شدند؟

 سیره امیرالمومنین علیه السالم -فصل سوم

تواند  ای می چه فایدهقرن پیش یک نفر با این همه تفاوت جامعه و شرایط  14زندگی  .1

شویم و برای علی )ع( بزرگداشت  داشته باشد که ما هنوز دور هم جمع می

 نمره( 3؟)گیریم می

 نمره( 2؟) بحث فتنه در نهج البالغه در چه سطوحی مطرح شده .2

البالغه می تواند منبعی برای سیره شناسی و کتاب و تعلیم و تربیت انسان  آیا نهج .3

 نمره( 2؟) باشد

ی حکومت ایشان در جامعه، نقش حاکم  ه به سیره امیرالمومنین )ع( و شیوهبا توج .4

 نمره( 2؟)اسالمی در فتنه چگونه باید باشد

ی دشمن آنگونه که در حقیقت  ای در داخل و خارج نمی خواهند چهره چرا عده .5

هست برای مردم مشخص شود؟ مگر دشمن از فضای تاریک در جامعه چه استفاده یا 

 نمره( 2؟) تواند بکند هایی می  چه سوء استفاده بهتر بگوییم

؟) کدام خطر برای اسالم و جامعه تشیع بیشتر است؟ عابد جاهل یا کافر زیرک؟ چرا .6

 نمره(2
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 نمره( 3؟) علی )ع( با پیامبر چه بود  های وضع جامعه تفاوت .7

به چه اشاره دارد؟  "من چشم فتنه درآوردم"سخن حضرت امیر )ع( مبنی بر اینکه  .8

 نمره( 3؟) برند چرا در این موضع تعبیر فتنه را بکار می و

در باب شیوه حکومت داری، دستورات امیرالمومنین و معاویه را به کارگزارانشان  .9

 نمره( 3؟) مقایسه کنید

 3) منشاء سنخیت و اتصال سیره زندگی حضرت امیر)ع( و نبی اکرم)ص( چیست؟ .11

 نمره(

احت در سیاست علی )ع( را از مشکالت چرا شهید مطهری انعطاف ناپذیری و صر .11

 نمره( 2) حکومت داری علی )ع( می دانند؟

 


