
-براساس آموزه ھای دین در چھ صورتی کار دارای ارزش است؟1  

ج)باخلوص نیتالف)بزرگ باشد          ب)با دقت انجام شود             

-این حدیث شریف ازچھ کسی است؟<<التقی رئیس االخالق>>2  

               ج)امام صادق(علیھ السالم)ب)حضرت علی (علیھ السالم)الف)حضرت رسول(صلی هللا)               

-باتوجھ بھ نامھ حضرت علی (علیھ السالم) بھ مالک اشترمردم چھ جایگاھی در حکومت دارند؟3  

                   ج)نیازمندب)تیکھ گاهالف)فرمان بردار                

-منظور از این حدیث شریف امیر مومنان(علیھ السالم)چیست؟<<ان تکن حلیما فتحلم>>4  

    ج)حلم و بردباری با تمرین بھ دست نمیاد  ب)با تمرین میتوان بھ حلم و بردباری دست یافتالف)حلم و بردباری ذاتی و درونی است    

)اخالق اداری زمانی مطلوب میشود کھ.....5  

 ج)کارکنان نظام اداری از منظرالف)کارکنان نظم اداری سر وقت در محل کار حضور یابند     ب)کارکنان نظام اداری مسلط بھ وظایف خود باشند   
ددرست بھ مردم نگاه کنن  

)در یک نظام اداری ارزشمند، کارگزاران و کارکنان چھ ویژگی دارند؟6  

              ب)حاکمیت و نفوق بر مراجعھ کنندگان           ج)بی صبری و بی حوصلگیلف)حاکمیت صبر وبردباریا

........................است.7 )یکی از بزرگترین نعمت ھای خداوند بر کارکنان دولت   

ج)نیاز مردم بھ کار انانالف)تسلط انان بر مردم      ب)نیاز انان بھ کار مردم                        

)مطابق ایھ شریفھ <<فمن کان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عمل صالحا و ال یشرک بعبادت ربھ احدا>> چھ چیزی برابر با شرک شمرده شده است؟8  

                           ب) کم کاری                             ج)اخالصالف)ریا

)کدام گزینھ جزء نتیجھ توکل نیست؟9  

                   ج)سھولت و اسانیب)خضوعالف)قدرت              

)این جملھ از کیست؟<<نیازمند فرستاده خداست و گره از کار او گشودن عطای بھ خداست>>10  

ج)حضرت علی (علیھ السالم)الف)امام خمینی(ره)    ب)مقام معظم رھبری       

)این سخن پیامبر اکرم (صلی هللا)<<ضربھ علی یوم خندق افضل من عباده تقلین>>نشان دھنده کدامویژگی در حضرت علی(علیھ اسالم)است؟11  

  ج)خلوص نیتالف)زور وقدرت                ب)دقت و ظرافت                

)مطابق اموزه ھای قران معیار کرامت انسان چیست؟12  

ج)تقواالف )توکل                             ب)اخالص                              

 

) سپردن نتیجھ کار بھ خدا یعنی چھ؟13  



     ج)توکلالف)اخالص                        ب)توسل                       

)این حدیث شریف حضرت علی (علیھ اسالم)<<ادل شی ءعلی غزاره اعقل حسن التدبیر>> اشاره بھ کدام ویژگی دارد؟14  

ج)ھردوموردالف)برنامھ ریزی                  ب)تدبیر                      

)حضرت علی(علیھ السالم)در وصیت بھ فرزندانش نظم را ھم طراز کدام ویژگی بیان نموده است؟15  

      ج)تقواالف)توکل                           ب)اخالص                           

)اولین گام در طراحی برنامھ دقیق و روشن چیست؟16  

                   ب)شناخت فرصت و تھدیدھا               ج)انتخاب روشالف)تعیین ھدف

)ایھ شریفھ <<انا کل شی خلقناه بقدر>>اشاره بھ کدام ویژگی دارد؟17  

                   ب)قدرت                        ج)ارادهالف)نظم و انضباط

)شیوه زندگی کدام یک از بزرگان مرجعی برای تشخیص زمان وساعت برای مردم عادی بود؟18  

ج)امام خمینی(ره)الف)شھید بھشتی                   ب)ایت هللا  خامنھ ای                             

)خوشحالی و خشم جزکدام دستھ از عوامل بی نظمی است؟19  

                 ج)روانی     ب)عاطفیالف)زیستی                  

)حضرت امام باقر (علیھ السالم)در حدیث شریف <<ایاک واتسویف فانھ بحر یغرق فیھ الھلکی>> از چھ کاری نھی میکند؟20  

                       ج)بی تجربگیب)شتاب زدگیالف)بی نظمی                         

)حدیث شریف حضرت علی(علیھ السالم)<<وال توخر عمل یوم الی غد وامض لکل یوم عملھ>> اشاره بھ کدام ویژگی دارد؟21  

                        ب)تقوا                        ج)اخالصالف)انظباط

)عواملی کھ میتوانند ما را در دست یابی بھ ھدف کمک کنند چھ نام دارند؟22  

                         ب)برنامھ                             ج)روشالف)فرصت

)اولین جامعھ ی قانون مند در اسالم توسط چھ کسی و در کجا تشکیل شد؟23  

         ج) حضرت علی-کوفھب) پیامبر اکرم (صلی هللا)- مدینھالف)پیامبر اکرم (صلی هللا)-مکھ    

)کدام پیامبر طبیب بود؟24  

          ج)حضرت داود(علیھ السالم)ب)حضرت عیسی(علیھ السالم)الف)حضرت موسی(علیھ السالم)          

)چرا امام خمینی گوشت گوسفندی را کھ عده ای از ایرانیان در پاریس برای او فرستادند نخوردند؟25  

    ج)ھردوموردب)خارج از کشتارگاه ذبح شده بودالف)مطابق شرع ذبح نشده بود   

)مطابق فرموده پیامبر اکرم (صلی هللا)علت ھالکت امت ھای پیشین چھ بود؟26  



ج)بی توجھی بھ حدود الھیالف)بی نظمی                         ب)تنبلی                       

)پیامبر اکرم (صلی هللا)چھ ویژگی را بعنوان یکی از صفات مومن برای حضرت علی (علیھ السالم)توصیف میکند؟27  

ج)پرکاریالف)برنامھ ریزی                 ب)اخالص                 

)پیشرفت و رشد جامعھ در گرو .........است.28  

              ب)    نظم و انظباط                ج)برنامھ ریزیالف)کار و تالش جمعی

)این سخن از کیست؟<<خداوند متعال بیکاری را دشمن انسان میداند>>29  

               ج)حضرت علی(علیھ السالم)ب)امام صادق (علیھ السالم)الف)پیامبر اکرم(صلی هللا)                

)چرا حضرت علی (علیھ السالم)در دوران زمامداری خود ھیچ منصبی بھ میثم تمار  نداد؟30  

                 ب)تعھد نداشت                  ج)اخالص نداشتالف)تخصص نداشت

)مدیران  ضعیف افراد ناالیق را در حوزه کاری خود بھ کار میگمارند تا......30  

  ج)ھردو موردالف)خود سر امد باشند      ب)حرفشان را بقبوالنند        

)حدیث شریف <<الکاد علی عیالیھ کالمجاھد فی سبیل هللا>> از کیست؟31  

      ب)حضرت علی(علیھ السالم)        ج)امام صادق (علیھ اسالم)الف)پیامبر اکرم(صلی هللا)

)حضرت علی (علیھ اسالم)در نامھ بھ مالک اشتر بھ وی سفارش میمکند کھ کارھا را بھ چھ کسانی بسپارد؟32  

                 ب)پاک و امانتدار                      ج)دیندارالف)متخصص و خیره

)رشد یافتھ ترین و پیشرفتھ ترین جوامع چھ جوامعی ھستند؟33  

                   ب)جوامع دین دار                 ج)ھردوالف)جوامع قانون مند

)کدام عبارت صحیح است؟34  

 الف)مومن و والیی بودن برای پذیرش  مدیریت کافی است     ب)واگذاری مدیریت بھ افراد بدون تخصص موجب بد بینی مردم بھ نظام میگرددق

 ج)مطابق سیره نظری عملی پیامبر گرامی اسالم(صلی هللا)برایتصدی امور مدیریتی فقط بھ تخصص نیاز است.

)برخورد حضرت علی (علیھ اسالم)با برادرش عقیلکھ سھم بیشتری از بیتالمال درخواست کرده بود نشانھ چیست؟35  

                 ب)تبار گرایی                 ج)ھردوالف) قانونگرایی

)مطابق ایھ مبارک << ان خیر من استنجرت القوی االمین>> بھترین فرد برای استخدام کسی کھ ..........و .......باشد.36  

ج)توانمند- امانتدارالف)متعھد-متخصص           ب)متخصص-امانتدار                 

 

)در اندیشھ امام خمینی مطیع قانون بودن چھ حکمی دارد؟37  



ج)واجبالف)مستحب                                ب)مباح                                     

)مطابق این حدیث شریف حضرت علی (علیھ السالم)<<فمن اعانک الی صالح دینک فھو رفیق شفیق>> کسی کھ ............رفیق شما بھ شمار 38
 میرود؟

ج)در شایستگی دین بھ شما کمک کندالف)در امور اقتصادی بھ شما کمک میکند           ب)در شناخت راه بھ شما کمک کند              

)کدام عبارت در مورد ارباب رجوع صحیح نیست؟39  

      ج)ما بھ خطر ارباب رجوع  حقوق میگیریمب)باید بھ ارباب رجوع منت بگداریم کھ بھ ما اعتماد کردهالف)ارباب رجوع ولی نعمت ماست    

)منظور  حضرت علی (علیھ السالم)از سنت خدا وپیامبر در این حدیث شریف چیست؟<<کسی کھ خود را بھ سنت رسول و اولیا ملزم نکند ھیچ 40
 در اختیار ندارد>>

                  ج)پیروی از پیامبرب)کتمان سرالف)انجام واجبات                     

)کدام عبارت  صحیح است؟41  

 الف)یکی از اثار رفتار مشفقانھ رضایت و نشاط درونی است.     ب)برخورد مشفقانھ با ارباب رجوع موجب میشود خداوند غم ھا را از دل بزداید

 ج)ھمھ موارد

)راه مسالمت امیز رسیدن بھ ھدف و مقصود .........است.42  

             ب)انتخاب اسان ترین راه                  ج)انجام دقیق امورالف) رفق ومدارا

)کدام ویژگی ھا نشانھ اخالق کریمانھ است؟43  

ج)رفق و مدارا با دیگرانالف)دقت در انجام امور    ب)سھولت در کار          

)از نظر پیامبر اکرم (صلی هللا)چھ چیزی موجب زینت کارھا میشود؟44  

                        ب)سادگیب)امیختن با رفاقتالف)امیختن با دقت                 

)بنا بھ فرموده پیامبر اعظم (صلی هللا)کسی کھ یک نیاز برادر مومنش را برطرف کند مانند کسی است کھ در حال ......است.45  

                                   ب)جھاد                                      ج)انجام حجلف)عبادتا

)حدیث شریف <<الخلق کلھم عیالی و احب الخلق الی انفعھم لعیالی>>از چھ کسی است؟46  

ج)امام جعفر صادق (علیھ السالم)الف)حضرت علی (علیھ السالم)           ب)امام باقر (علیھ السالم)                    

)مطابق جھان بینی اسالمی تکریم انسان چھ نتیجھ ای در بر دارد؟47  

        ب)سھولت در انجام امور      ج)ھردو موردف)جلب رضایت الھیال

 

 

)منظور از رعایت عدالت و انصاف در ارتباط با ارباب رجوع چیست؟48  



ب)برخورد ھمسان ھمراه با تواضع با ھمھ مراجعھ کنندگانالف)برخورد متفاوت با اراب رجوع مطابق جایگاه اجتماعی        

 ج)تفاوت قائل شدن بین مراجعان

)در چھ صورتی انجام کارھای روز مره عبادت تلقی میشود ؟49  

                     ج)ھردو موردب)قصد قربتالف)خدمت بھ مردم                  

)ھمھ گزینھ ھا صحیح است بجز گزینھ............50  

 الف)خشم وغضب کلید ھرناھنجاری و اخالق ناپسند است        ب)معاشرت با افراد خوش خو وکریم در رفتار ما تاثیر میگذارد 

  ج)رفاقت ومدارا با تمرین دست یافتنی نیست

)شاه کلید دست یابی بھ اخالق کریمانھ ........... است.51  

          ج)شناخت اثار رفق و مداراب)توجھ بھ معنویتالف)تمرین وممارست      

)در اندیشھ امام خمینی مطیع قانون بودن چھ حکمی دارد ؟52  

ج)واجب الف) مستحب                     ب) مباح                              

)در چھ صورتی اطالعت از دستورات مافوق واجب نیست؟53  

ج)مستلزم معصیت خدای متعال باشدالف)مافوق طاقت نباشد      ب)در حد استطالعت و توانایی باشد         

)کدام عبارت صحیح است؟54  

 الف)شدت عمل یک مجموعھ و نرمش یک واحد     ب)در اخالق مدیریتی شدت عمل اصل ونرمش فرع است

 ج)مدیر باید نرمش حداکثری و شدت حداقلی داشتھ باشد

)در حیات اجتماعی ...........پایھ و اساس زندگی است.55  

                       ب)ارتباط                          ج)تعادلالف)حقوق

)کدام گزینھ کامل کننده این حدیث شریف پیامبراکبر  (صلی هللا)<<ال دین لمن ال ...لھ>>است؟56  

        ج)ایمانب)ادبالف)صدق          

)کدام امام بصورت ناشناس وارد کاروان ھا میشد تا نیازھایشان را برطرف نماید؟57  

                       ب)امام حسن(ع)                        ج) امام موسی کاظم (ع)الف) امام سجاد (ع)

)کدام جملھ صحیح نیست؟58  

.   ب)در قاموس مدیریت اسالمی مدیر خودکامھ مستبد مردود است)نجوشیدن مدیر با کارمندان برای حفظ اقتدار الزم استالف  

 ج)در رفتار مدیریتی درشتی و نرمی با ھم الزم است

)حضرت علی (ع)در حدیث <<ولکن من واجب حقوق هللا علی عباده الثصیحھ>>بھ کدام یک از حقوق الھی اشاره دارند؟59  



                          ج)مراقبت از یکدیگرب)تعاونالف)برپایی حق                       

)اساسی ترین الزامات مدیریت اخالق مدارانھ کدام مورد  است؟60  

        ج)تعادل روحیب)سعھ صدرالف)روحیھ نقد پذیری         

)توانای نفوذ در دیگران برای دستیابی بھ اھداف سازمان را ...... میگویند.61  

                      ب)مدیریت                              ج)موفقیتالف)رھبری

)مھمترین مھارت مورد نیاز برای مدیران کدام است؟62  

ج)مھارت انسانیالف)مھارت فنی                     ب)مھارت اداراکی                       

)مطابق حدیث نقل شده از حضرت علی (ع)پیامبر گرامی اسالم (ص)از چھ کسانی بیشتر میترسند؟63  

ج)منافقانالف)مشرکان                     ب)کافران                        

)بنا بھ فرموده خداوند <<انک لعلی خلق عظیم >>راز نفوذ پیامبر در مردم پھ بود؟64  

       ج)ساده زیستی ب)نرم خوبیالف)توجھ بھ نظرات      

)قران کریم در ایھ شریفھ <<وال تبرجن تبرج الجاھلیھ االولی>>کدام  صفت را نھی میکند؟65  

ج)خودنمایی و ارایشالف) تملق و چابلوسی                          ب) ریا و نفاق                 

)این حدیث حضرت علی (ع)<<ااطع من فوقک یعطیک من تحتک >> ب کدام ویژگی سازمان  اشاره دارد؟66  

                    ب) رفق و مدارا با زیر دستان         ج) رفق و مدارا با ارباب رجوعالف)سلسلھ مراتب سازمانی

)حضرت علی(ع)در حدیث شریف <<فال تکلمونی بمال تکلموا بھ الجبابره >> کدام پدیده را نھی میفرمایند؟67  

     ب)اطالعت و فرمان پذیری               ج)گردنکشی   و طغیان الف)تملق وچابلوسی            

68 


