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 بسمه تعالی

 

 درس فلسفه سیاسی

 

 .پرسش های آزمون میان دوره6

 

و در پایان متن  اثرمبحث و هم به صورت یکجا در پایان هر در خاتمه هر پرسش های آزمون میان دوره هم ا

مطرح شده که در آزمون میان دوره پرسیده شده و مبحث و کل متن اهم پرسش های آن آورده شده اند. 

  ، بدانها پاسخ میدهند.و پرسش ها راجعه به همین متونم دانشجویان با 

 تذکر مهم:

را انتخاب پرسش  02پرسش و مجموعا  5هر کدام  زیر.دانشجویان از میان هر یک از منابع چهارگانه 1

 متون مربوطه به پاسخ بدانها می پردازند.  مطالعه مراجعه به و و با نموده 

 را دارند.  122امتیاز از 05یا  02نمره از  5.پاسخ پرسش ها جمعا 0
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 اهم پرسش های کمک درسی اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی فارابی:اول.

 د؟نچه)چگونه(می باشاجزای نفس انسانی مدنی و قوای او .1

 چه)چگونه(می باشد؟مقایسه زن و مرد مدنی .0

 چه)چگونه(می باشد؟قوه ناطقه و تعقل انسانی مدنی .3

 چه)چگونه(می باشد؟اراده و اختیار مدنی .4

 .احتیاج انسان به اجتماع مدنی چه)چگونه(می باشد؟ 5

 د؟نچه)چگونه(می باش انواع اجتماعات مدنی.6

 چه)چگونه(می باشد؟عضو رئیسه)موسس و رهبر(مدینه .7

 د؟نچه)چگونه(می باشئیس اول)موسس(مدینه فاضله)فرزانگی( خصلتهای ر.8

 د؟نچه)چگونه(می باشخصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله)رئیس سنت( .9

 د؟نچه)چگونه(می باشمضادات مدینه فاضله .12

 د؟نچه)چگونه(می باشصناعات و سعادت های مدنی .11

 د؟نچه)چگونه(می باشمردم مدینه جاهلی .10

 د؟نچه)چگونه(می باشدینه فاضلی مشترکات مردم م.13

 د؟نچه)چگونه(می باشآراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله .14

 چه)چگونه(می باشد؟عدل طبیعی جاهلی .15

 چه)چگونه(می باشد؟خشوع طبیعی جاهلی .16

 د؟نچه)چگونه(می باشمدینه های جاهلی .17

 د؟نچه)چگونه(می باشجریانات اعتقادی)ایدئولوژی(های مدنی جاهلی .18
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قسمت سیاست مدن کتاب اخالق ناصری خواجه )سه فصل نخست(فلسفه مدنیاهم پرسش های دوم.

 نصیر

 چه)چگونه(می باشد؟احتیاج مردم به تمدن .1

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام سیاست های چهارگانه مدنی .0

 چه)چگونه(می باشد؟ماهیت حکمت مدنی .3

 چه)چگونه(می باشد؟فضیلت علم مدنی .4

 چه)چگونه(می باشد؟برتری)فضیلت(محبت بر عدالت مدنی .5

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام اجتماعات مدنی .6

 چه)چگونه(می باشد؟مدینه فاضلی .7

 د؟نچه)چگونه(می باشارکان مدینه فاضله مدنی .8

 چه)چگونه(می باشد؟ریاست عظمی)رهبری(مدینه فاضلی .9

 د؟نچه)چگونه(می باشمدن غیر فاضلی .12

 چه)چگونه(می باشد؟ینه تغلب)سلطه طلب استکباری(مد.11

 چه)چگونه(می باشد؟مدینه احرار)جماعیه؛ ترفه طلب(.10

 

 مبحث والیات و سیاست مدنی کتاب شواهد ربوبیه مالصدرااهم پرسش های سوم.

 و کدامند؟ موردمراتب سیاست چند .1

 اهم ویژگیهای مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و .0
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 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 .انسان نوعست یا انواعست؟ چرا؟3

 .انواع انسان کدامند؟4

 سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟.5

 میباشد؟.عمل سیاسی چه 6

 .تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟7

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟.8

  چه میباشد؟ تحصیل سعادت-سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل سعادت.9

 .بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی و 12

 سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

 چه می باشد؟ پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-بخشی )ساختار راهبردی(صورت.11

 رابطه و نسبت ارزش بینش و منش درونی، با دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی چه میباشد؟.10

 و سیاست های طبیعی تکساحتی و  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی .جهات حیوانی 13

 نی چه میباشد؟تنازعی مادی و متدا 

 .وحدت در عین کثرت و ثبات در ین تحول من فردی و مای اجتماعی مدنی چه می باشد؟14

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-راهبرد راهنمایی دینی.15

 خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی چه می باشد؟.16

 سی انسانی و مدنی چه می باشند؟منابع، روش ها و مراتب عقلی، خیالی و ح.17

 در -در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی.18

 مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی چه می باشد؟     

 گوهر نبوت]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهبرد راهبری[: مجمع انوار عقلی، نفسی و .19

 حسی انسانی و مدنی چه می باشد؟ 

 علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی چه می باشد؟ .02

   شناخت راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف سیاسی و ضد شناخت یا سوفیسم .01

 باشد؟سیاسی چه می      

 پیش بینی؛ آینده پژوهی مدنی چه می باشد؟-پیش گویی.00

 علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و -منابع علمی.03

 سیاسی چه می باشند؟     
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 راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟.04

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  ملکوتی؛ طاعتضد سیاست ملکوتی و غیر و .05

 شالوده ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی چه می باشد؟.06

 چه می  مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینیداساس و نقشه راه راهبری راهبر.07

 باشد؟     

 -در راستای راهبرد راهبری دینیشالوده ها و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و .08

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی چه می باشند؟     

 دینی مدنی توحیدی چه می باشد؟ )نقشه راه(نبوت.09

 چه می باشد؟انسان مدنی .32

 .دین مدنی چه می باشد؟31

 .سیاستگذار مدنی چه می باشد؟30

 عبادات مدنی چه می باشند؟.33

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت .34

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ( چه می باشد؟-)دینیحدود فلسفه سیاسات و حکمت و.35

 .انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟36

 دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و  نبوت و امامت، رابطه و نسبت.37

 مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟     

 .حکمت و فلسفه عبادات مدنی چه می باشد؟38

 )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(بسان خمس)مالیات مدنی(، جهاد)دفاع اعمالو حکمت  ۀجگاننارکان پ.39

 .. چه می باشند؟.(،مدنی(، حج)همایش مدنی جهانی     

 مدنی(چه می باشد؟-)دینیناهان صغیرهگ گناهان کبیره ازتشخیص  مدنی(-)دینیابطهض.42

 .پیشرفت مدنی؛ سیاست توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی چه 41

 می باشد؟     

 .گفتمان و الگوی توسعه متعالی و متدانی چه می باشند؟40

 و باطن و اول و آخر راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟ ظاهر.43

 راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه شریعت: ظاهر و باطن و اول و آخر .44

 می باشد؟     

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟.45
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 اهم پرسش های فلسفه سیاسی چیست؟م.چهار

 .فلسفه سیاسی چیست؟1 

 .راه حل فلسفه سیاسی کالسیک چه میباشد؟0 

 .راه حل فلسفه سیاسی جدید چه می باشد؟3 

 .فلسفه سیاسی و تاریخ چه رابطه ای دارند؟4 

 .فلسفه سیاسی و تجدد چه نسبتی دارند؟5 

 

 

 

 


