
 

 

در چند سال اخیر که وارد کنکور مدیریت شده مشکالت  درس مدیریت اسالمی

چراکه هنوز سواالت ثبات خودشون رو پیدا نکرده زیادی برای داوطلبین پیش آورده 

اند و هرسال شاهد تغییرات اساسی آن هستیم. ازین رو انتخاب یک یا دو کتاب برای 

 این درس اصال معقوالنه نمی باشد و ریسک فرآوانی دارد. 

و پایه ای مدیریت اسالمی که در  در این جزوه سعی شده که از کتاب های معروف

مرجع اصلی کنکور بوده، نکات مهم را در قالب تست تالیفی تهیه  سال های گذشته

. تالیف تست به دو دلیل اهمیت زیادی دارد اول اینکه به دلیل جدید الورود کنیم

این درس، تست های معتبری وجود ندارد پس بهتر است که درس خوانی به  بودن

که وجود دارد ، با  کمک تست زنی انجام شود و دلیل دوم اینکه به دلیل زمان کمی

این نیست که اول منابع خوانده شوند و زدن و خواندن تست ها دیگر نیازی به 

 سپس به دنبال زدن تست ها برویم.

تست این مجموعه میتواند درصد قابل توجهی از سواالت  359در نهایت تسلط به 

را پوشش دهد 97کنکور ارشد   
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 فصل اول

*سیاستی که صاحبان آن به دنبال استخدام مردم و از بین بردن آثار تمدن باشند 1

 چه نام دارد؟

(سیاست امامت4(سیاست فاضله      3(سیاست ناقصه       2(سیاست کامله     1    

 

2گزینه صحیح: -1  



 

 

سیاست کامله= سیاست امامت=سیاست فاضله همگی هم معنی هستند و هدف آن 

است که مردم نواقص خودشون را کامل کنند یعنی شرایطی مهیا شه در جامعه که 

 مردم بتوانند به کمال برسند

سیاست غیر فاضله به این مفهوم است که -ت ناقصه=سیاست تغلّبسیاس

سیاستمداران و صاحبان سیاست به دنبال استفاده کردن از مردم هستند و همچنین 

 آثار تمدن و آبادی را از بین میبرند

 

*کماالتی مانند عدل و احسان دارای چه ماهیتی هستند؟ 2  

(ماهیت گرایشی2(ماهیت بینشی                         1    

(ماهیت استعبادی4(ماهیت بنیادی                         3    

 

2گزینه صحیح: -  

 استعدادهای کمالی انسان ها دارای دو مرحله است

 کماالتی مانند )عدل، احسان، محبت( دارای ماهیت گرایشی هستند

 کماالتی مانند )علم و معرفت( دارای ماهیت بینشی هستند

 

 

*کدام یک از گزینه های زیر از راه های شناخت و کسب آگاهی نسبت به مسائل 3

 نمی باشد؟ 

(تحلیل درونی شی                1    



 

 

(شناخت از راه آثار و افعال2    

(شناخت از راه معرفت به فاعل و آفریدگار3    

(شناخت از طریق تکرار رفتار4    

 

ری و تصمیم گیری، شناخت مساله است گزینه صحیح: اولین قدم برای سیاستگذا-3

یعنی اول باید مساله ای را بشناسیم و آن را برای خود تعریف کنیم و برای اینکار نیز 

 به اطالعات نیاز داریم. سه روش برای شناخت و آگاهی نسبت به مسائل وجود دارد

ز این (شناخت هر فعل و معلول از راه معرفت به فاعل )یعنی هر اتفاق و علتی را ا1

 طریق شناسایی کنیم که بفهمیم دلیل و خالق و آفریدگار این اتفاق چی بوده(

(شناخت از راه آثار و اوصاف )هر پدیده ای دارای یکسری پیامد و نتایجی است و 2

طبق این روش با شناخت پیامد و تجزیه تحلیل آن میتوان آن پدیده را شناسایی 

 کرد(

  

ی که پدیده های مختلف رو بصورت مستقیم تحلیل (تحلیل درونی شی: به این معن3

 کنیم

 

*با توجه به روش های کسب شناخت و آگاهی برای تصمیم گیری، برای تعریف 4

 مساله و شناخت ابعاد موضوع مورد نظر از کدام روش استفاده میشود؟ 

( تحلیل درونی شی1    

( شناخت از راه آثار و اوصاف2    



 

 

از راه معرفت به فاعل( شناخت هر فعل و معلول 3    

(همه موارد4    

   

4گزینه صحیح: -4  

برای شناخت مساله و تصمیم گیری از تمام این روش ها منتها هرکدام در جای 

 مناسب خود استفاده میشود و این طور نیست که فقط یک روش استفاده شود.

 

پی  *در کدام یک از روش کسب آگاهی و شناخت، تصمیم گیرنده به ابعاد مساله5

 میبرد و به توصیف شرایط موجود میپردازد؟ 

( تحلیل درونی شی1     

( شناخت از راه آثار و اوصاف2    

( شناخت هر فعل و معلول از راه معرفت به فاعل3    

(مشاهده مستقیم4    

 

1گزینه صحیح: -5  

در روش تحلیل درونی، تصمیم گیرنده ابعاد مختلف مساله را متوجه میشود به این 

که با بررسی درونی خود پدیده بهتر میتواند ابعاد گوناگونی که دارد را  مفهوم

 شناسایی کند.

 



 

 

*زمانی که هیچ اطالعاتی از موضوع در دسترس نیست کدام موقعیت پیش می آید 6

 و مستلزم چه نوع تصمیمی است؟

تاخیر در تصمیم گیری-(موقعیت ناروشن1    

پرهیز از تصمیم گیری-(موقعیت مشکل2    

پرهیز از تصمیم گیری-(موقعیت ناروشن3    

تاخیر در تصمیم گیری-(موقعیت مشکل4    

 

3گزینه صحیح:-6  

با توجه به میزان اطالعات در دسترس و الزم برای تصمیم گیری سه حالت مختلف 

 پیش می آید

  

 میزان اطالعات موقعیت تصمیم گیری

 اطالعات کامل موقعیت یقینی )رشد( اتخاذ تصمیم

در تصمیم گیریتاخیر   اطالعات ناقص موقعیت مشکل )اشکل( 

 پرهیز از تصمیم گیری

 

 فقدان اطالعات موقعیت ناروشن )غیه(

 

*دستیابی به علم و معرفت نسبت به پدیده ها طبق توصیه قرآن، به کدام صورت 7

 است؟

علم-ظن-شک-(توهم2علم             -توهم-شک-(ظن1    

علم-توهم-ظن-(شک4علم             -ظن-شک-(توهم3    



 

 

 

3گزینه صحیح: -7  

پیوستار مراتب دستیابی به علم و معرفت به این صورت است که در مرحله اول 

به وجود می آید. در ادامه ظن نسبت به یک پدیده وجود دارد و در مرحله بعد توهمی 

حاصل علم درآخر است که و تردید صورت میگیرد و شک نیز نسبت به آن پدیده 

 میشود.

 

کدام یک گزینه های زیر از ارکان تحقق مصلحت نمی باشد؟-8  

(همکاری4(ضرورت ونیاز مردم     3(سودمندی       2(خوب بودن       1    

 

4گزینه صحیح: -8  

برای تحقق یافتن مصلحت الزمه که مصلحت ضروری باشد و سه عنصری که در این 

(سودمند بودن و همینکه گفتیم ضرورت مردم 2(خوب بودن 1موضوع اهمیت دارد 

 باشد. به زبان ساده تر مصلحت باید مفید و خوب و ضروری باشد.

*مصالحی که بعد از رسول خدا، به اقتضای محیط اجتماعی و تغیر زمان خود را 9

 نشان میدهد چه نام دارد؟

(مصالح شخصی4(مصالح عامه      3(مصالح معتبره     2(مصالح مرسله        1    

1گزینه صحیح:-9  



 

 

مصالح مرسله یعنی اینکه با توجه به شرایط باشد و دلیلی برای اعتبار یا نفی آن 

وجود ندارد. یعنی یکسری مصلحت هایی که حاکم با توجه به زمان و شرایط آنها را 

 اتخاذ میکند.

معتبره، مصلحت های ثابتی است که برای آن ها حکم درنظر گرفته شدهمصالح   

 

*بر طبق کدام قاعده، هر نوع حکمی که موجب زیان شود از نظر شرع منتفی 10

 است؟ 

(دفع افسد به فاسد4(قاعده االهم فاالهم   3(قاعده الحرج     2(قاعده الضرر     1    

1گزینه صحیح: -10  

ال روزه گرفتن باعث میشه که به شخصی ضرر و زیان وارد وقتی که اجرا یک حکم مث

شه طبق قاعده الضرر، اجرا اون حکم منتفی میشه یعنی مصلحت فرد در این حالت 

 اینه که روزه نگیره.

زمانی که امکان انجام دو عمل و حکم اولیه وجود نداشته باشد و با هم تزاحم -11

 داشته باشند، کدام اقدام صحیح است؟

ق اولویت بندی احکام اسالمی عملی که واجب تر است انجام شود(طب1    

(بر طبق شرایط و مصلحت شخص عمل مهمتر باید انجام شود2    

(طبق قاعده دفع افسد به فاسد، عملی که ضرر کمتری دارد باید انجام شود3    

(صبق قاعده ال حرج، عمل و حکمی که ضرر نداشته باشد باید انجام شود4    

 



 

 

2ه صحیح: گزین-11  

قاعده االهم فاالهم به این معنی است که گاهی دو یا چند عمل و حکم باهم تزاحم 

پیدا میکنند یعنی شرایطی پیش می آید که شخص فقط یک عمل میتواند انجام 

بدهد پس باید دید که کدام عمل مفید تره. این مفیدی به این صورت مشخص میشه 

باید دید که کدوم عمل اهمیت بیشتری داره که طبق مصلحت فرد و شرایطی که داره 

 و اون رو انجام بده

 

* در مواقعی که تخلف از احکام اجتناب ناپذیر است، طبق کدام قاعده باید از 12

 میان گزینه ها آن که ضرر کمتری دارد را انتخاب کرد؟ 

ال حرج (قاعده4(قاعده افسد به فاسد   3(قاعده الضرر    2(قاعده االهم فاالهم    1    

3گزینه صحیح: -12  

زمانی پیش می آید که حالت اضظراری وجود دارد و باید از میان دوتا کار بد و 

ممنوع، یکی را انتخاب کرد حاال طبق قاعده افسد به فاسد باید اون حکم و عملی که 

ضرر و مفسده ی کمتری داره رو انجام داد. این به معنی مصلحت اندیشی هست یعنی 

باید بهترین گزینه رو انتخاب کردطبق شرایط   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دکنی یت رتبه برترها مراجعهه ی کامل به ساخسلود نی دانبرا  

 

www.rotbeh-bartarha.ir 

 

 

https://goo.gl/VMB1bq 
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