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 .پرسش های آزمون میان دوره6

 

و در پایان متن  مبحث و هم به صورت یکجا در پایان هر اثردر خاتمه هر اهم پرسش های آزمون میان دوره 

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:

 4هر کدام  و از  مورد را انتخاب نموده 5اثر ذیل در شش محور علمی سیاسی؛  8.دانشجویان از میان 1

نموده و با مراجعه به و مطالعه متون مربوطه به پاسخ بدانها می  مشخصپرسش را  02پرسش و مجموعا 

 پردازند.  

 را دارند. 122امتیاز از 05یا  02نمره از  5.پاسخ پرسش ها جمعا 0

  



 اول.پرسش های حکمت مدنی فاضلی 

 

 علم مدنیپرسش های .1

 فارابی کتاب احصاء علوم

 *علم مدنی چند قسمت و چه قسمتهایی دارد؟

 *موضوع و مسایل دانش مدنی چه می باشند؟

 *سعادت مدنی چند و چه می باشند؟

 حقیقی چه می باشد؟*سعادت 

 *سعادت پنداری چه می باشد؟

 *عوامل نیل به سعادت مدنی چند و چه میباشند؟

 *عوامل سقوط به شقاوت مدنی چند و چه میباشند؟

 *حکومت چه می باشد؟

 *سیاست چه می باشد؟

 *انواع حکومت مدنی چندتا و چه میباشند؟

 میباشند؟*اقسام حکومت جاهلی)غیر و ضد فاضلی(چندتا و چه 

 *اداره حکومت فاضله با چند و چه نیروهایی انجام می شود؟

 *آموزش نظری سیاسی در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟

 *تجربه عملی سیاسی در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟



 *)جایگاه، موضوع و مسئله(فلسفه سیاسی چه می باشد؟  

 سفه مدنی چه می باشند؟*بخش های فل

 *)پاتولوژی و میکروبیولوژی(آسیبشناسی و آسیبزدایی سیاسی چه میباشد؟

 *کارکرد تجربه سیاسی چه می باشد؟ 

 *)ایمنی سازی و(پایداری مدینه فاضله با چه میباشد؟

 *استعداد و تربیت سیاسی چه میباشند؟

 *انقطاع و تداوم سیاسی چه و چگونه می باشد؟

 عدم شایستگی سیاسی و حکومت چه می باشد؟ *شایستگی و

 *علوم تابع علم مدنی چند تا و چه می باشند؟

 *)جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(فقه سیاسی چه می باشد؟

 *)جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(کالم سیاسی چه می باشد؟

 *گروه های کالمی سیاسی چه می باشند؟

 

****************  



 .پرسش های سیاست مدنی 2
 کتاب سیاست مدنی فارابی

 *انسان مدنی چه میباشد؟

 *انواع اجتماعات مدنی چند و چه می باشند؟

 *اجتماعات مدنی ناقص و کامل چه می باشند؟

 *مراتب کمال مدنی انسان چه می باشند؟

 *نخستین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟

 شد؟*دومین مرتبت کمال انسانی چه می با

 *جماعت های مدنی ناقص چند و چه می باشند؟ 

 *گوناگونی ملت ها چه می باشد؟

 تمایز ملت ها به چند و چه سبب هایی می باشد؟ 

 *اسباب طبیعی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟

 *اسباب مدنی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟ 

 *اراده چند و چه می باشد؟

 *اختیار چه می باشد؟

 *خیر و سعادت چه می باشند؟

 *شر و شقاوت چه می باشند؟

 *خیر و شر طبیعی و ارادی چه می باشند؟

 *قوای نفس انسانی چند و چه می باشند؟



 *خرد سیاسی چه می باشد؟

 *خیال سیاسی چه می باشد؟

 *سیر به سعادت مدنی چگونه می باشد؟

 *سقوط به شقاوت مدنی چگونه می باشد؟

 چه و چگونه می باشند؟ *فطرت های انسانی

 *فطرت مشترک انسانی مدنی چه می باشد؟

 *تفاوت مدنی انسان ها در چه و ناشی از چه می باشد؟

 *نقش فطرت و آموزش در مدنیت انسانی چه می باشد؟

 *نقش فطرت و آموزش مدنی در ریاست مدنی چه می باشد؟

 *ضرورت و ضروریات سعادت انسانی مدنی چه می باشند؟

 یاست مدنی در سعادت مدنی چه می باشد؟*نقش ر

 *انواع ریاست مدنی چند و چه می باشند؟

 *ریاست مدنی نخست چه می باشد؟

 *ریاست نخست مدنی چه  ویژگی هایی دارد؟

 *جامعه، مدینه و نظام مدنی فاضلی چه می باشند؟ 

 *مراتب ریاست ها و طبقات مردم چه می باشند؟

 ی باشد؟*حصول سعادت در مدینه چگونه م



 *کار سیاستمدار مدینه چه می باشد؟

 *هدف مدنی چه می باشد؟

 *ضروریات سعادت مدنی مردم مدینه فاضله چه می باشند؟

 *روش افکار سازی مدنی چه می باشد؟

 *مدن غیر و ضد فاضلی چه می باشند؟

 *مدنی جاهلی چند و چه می باشند؟

 *ویژگی های مدینه ضروری چه می باشند؟

 مدنیه نذالت)سرمایه داری(چه می باشد؟ *ویژگی های

 *ویژگی های مدینه خست)لذتجویی(چه می باشند؟

 *ویژگی های مدنیه کرامت)شهرت(طلب چه می باشند؟

 *ویژگی های ریاست مدنی شهرت طلب چه می باشند؟

 *مراتب ریاست های مدنی شهرت طلب چه می باشند؟

 *تغلب مدنی چه می باشد؟

 تغلبی)سیطره جو(چه می باشند؟*ویژگی های مدینه 

 *ریاست مدنی سیطره طلب چه می باشد؟

 *فرهنگ مدنی جامعه سیطره طلب چه می باشد؟

 *ویژگی های مدینه های جماعی چه می باشند؟

 *ریاست مدنی جماعی چه می باشد؟

 *فرهنگ مدنی جماعی چه می باشد؟

 *مدینه فاسقه چه می باشد؟



 اشند؟*مدینه های ضاله)گمراه(چه می ب

 *گروههای نوابت مدنی چه می باشند؟ 

 *جهان بینی)معرفت شناسی(جاهلی چه می باشد؟

 

 

  



 آراء مدنیپرسش های .3

 کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضلی فارابی

 د؟نچه)چگونه(می باش*اجزای نفس انسانی مدنی و قوای او 

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

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

 چه)چگونه(می باشد؟*اراده و اختیار مدنی 

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

 د؟نچه)چگونه(می باش *انواع اجتماعات مدنی

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

 د؟نچه)چگونه(می باش*خصلتهای رئیس اول)موسس(مدینه فاضله)فرزانگی( 

 د؟نچه)چگونه(می باش*خصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله)رئیس سنت( 

 د؟نچه)چگونه(می باش*مضادات مدینه فاضله 

 د؟نچه)چگونه(می باش*صناعات و سعادت های مدنی 

 د؟نچه)چگونه(می باش*مردم مدینه جاهلی 

 د؟نچه)چگونه(می باشمدینه فاضلی *مشترکات مردم 

 د؟نچه)چگونه(می باش*آراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله 

 چه)چگونه(می باشد؟*عدل طبیعی جاهلی 

 چه)چگونه(می باشد؟*خشوع طبیعی جاهلی 

 د؟نچه)چگونه(می باش*مدینه های جاهلی 



 د؟نچه)چگونه(می باش*جریانات اعتقادی)ایدئولوژی(های مدنی جاهلی 

  



 حکمت مدنی تقریبیپرسش های  دوم.

 مدن خواجه نصیر سیاست

 سیاست مدن.سیم مقالت

 .حکمت مدنی3تا1فصول

 چه)چگونه(می باشد؟*احتیاج مردم به تمدن 

 د؟نچه)چگونه(می باش*اقسام سیاست های چهارگانه مدنی 

 چه)چگونه(می باشد؟*ماهیت حکمت مدنی 

 چه)چگونه(می باشد؟*فضیلت علم مدنی 

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

 د؟نچه)چگونه(می باش*اقسام اجتماعات مدنی 

 چه)چگونه(می باشد؟*مدینه فاضلی 

 د؟نچه)چگونه(می باش*ارکان مدینه فاضله مدنی 

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

 د؟نچه)چگونه(می باش*مدن غیر فاضلی 

 چه)چگونه(می باشد؟ب)سلطه طلب استکباری(*مدینه تغل

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

 *سیاست چه و چند قسم است؟

 *غرض و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟

 تنازعی(چه می باشند؟-*غرض و پیامد سیاست ناقصه)تکساحتی

 *خیرات عامه چه و کدامند؟



 کدامند؟*شرور عامه چه و 

 *خصلت های طالب حاکمیت)انقالب(چه می باشند؟ 

 *استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟

 *مرض عالم چه و از چه می باشد؟

 *مبادی دولتها چه و از چه می باشد؟

 *دولت حق و دولت باطل چه می باشند؟

 *سبب تزاید دولت ها چه می باشد؟

 *سبب وقوف و انحطاط دولت ها چه می باشد؟

 حفظ دولت به چند چیز و چه چیزهایی می باشند؟ *تدبیر

 *سیاست تفرقه اندازی و حکومت چه میباشد؟

 *عدالت مدنی چه می باشد؟

 *نقش دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟

 *شرایط عدالت مدنی چند و چه می باشند؟

 *شرط)اول( تکافی در عدالت مدنی چه می باشد؟

 باشد؟ *شرط)دوم(تناسب در عدالت مدنی چه می

 *شرط)سوم(تساوی در عدالت مدنی چه می باشد؟

 *صیانت از خیرات در عدالت مدنی چه می باشد؟.

 *)احسان(سیاست حمایتی در عدالت مدنی چه می باشد؟

  *نقش حکمت و دیانت در سیاست چه می باشد؟

 چه می باشد؟ سیاست خدم و آداب اتباع ملوک*

 چگونه می باشد؟ با ملوک و رؤسا عموم مردم معاشرت*



 *دوستی در سیاست چه می باشد؟

 چه می باشد؟ کیفیت معاشرت با اصناف خلق*

 

 

 

 

  



 علم اجتماعی مدنیپرسش های سوم.

 گزیده کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون

 فلسفه تاریخ سیاسی

 فلسفه سیاسی تاریخ

  



 چهارم.حکمت متعالی مدنی

 مبداء و معاد .گزیده مدنی کتاب1

 دوم.والیات؛ مدنیبخش 

 سیاسی متعالی-پدیده شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی

 متن فارسی حکمت مدنی آغاز و انجام)مبدا و معاد(

 چه می باشد؟ ان*حکمت ارسال پیامبر

 *ضرورت راهبرد راهبری چه می باشد؟

 *مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟

 باشد؟*ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریعت دینی چه می 

 *خالفت پیامیر و رهبران علمی دینی چه می باشد؟

 *حکمت)چرایی و چیستی( اجتماعی مدنی انسان چه می باشد؟

 *اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟

 *اجتماع غیر کامل انسانی چه بوده و کدام می باشند؟

 *مدینه و امت فاضله چه می باشند؟

 مدینه فاضله چه می باشد؟ *ساختار

 *اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟

 *جایگاه ریاست مدنی چه می باشد؟

 *اجزاء و ساختار جامعه و نظام مدنی چگونه می باشند؟

 *ساختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟



 *تناسب میان نظام مدنی و سایر پدیده ها چگونه می باشد؟

 چگونه می باشد؟*فطرت و اراده ریاست مدنی 

 *صناعت ریاست مدنی و رابطه و نسبت آن با سایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟

 *جایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی چگونه می باشد؟

 مدنی چه می باشند؟-شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی*

 مدنی چه می باشند؟-است اول دینیشالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ری*

 تکالیف مدنی چه می باشد؟-حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی*

 حکمت حدود و احکام مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی حدود و احکام*

 حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی شرایع*

 وسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی چه می باشد؟ت*

  



 شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیهپرسش های .2

 )نشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 بخش دوم.والیات: مدنی

 معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی

 مدنی-بخش دوم

 معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالی

 و کدامند؟ مورد*مراتب سیاست چند 

 *اهم ویژگیهای مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و 

 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 *انسان نوعست یا انواعست؟ چرا؟

 *انواع انسان کدامند؟

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

 *عمل سیاسی چه میباشد؟

 *تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟*

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

 *بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی و 

 سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

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

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

  و سیاست های طبیعی تکساحتی و انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی *جهات حیوانی 

 تنازعی مادی و متدانی چه میباشد؟ 

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

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-*راهبرد راهنمایی دینی



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

 عقلی، خیالی و حسی انسانی و مدنی چه می باشند؟منابع، روش ها و مراتب *

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

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

 رد راهبری[: مجمع انوار عقلی، نفسی و گوهر نبوت]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهب*

 حسی انسانی و مدنی چه می باشد؟ 

 علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی چه می باشد؟ *

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

 سیاسی چه می باشد؟     

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

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

 سیاسی چه می باشند؟     

 راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟*

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  ضد ملکوتی؛ طاعتسیاست ملکوتی و غیر و *

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

 چه می  مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینید*اساس و نقشه راه راهبری راهبر

 باشد؟     

 -شالوده ها و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد راهبری دینی*

 متعالی چه می باشند؟مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی      

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

 چه می باشد؟*انسان مدنی 

 *دین مدنی چه می باشد؟

 *سیاستگذار مدنی چه می باشد؟

 عبادات مدنی چه می باشند؟*

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت *

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

 *انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟

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

 مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟     



 *حکمت و فلسفه عبادات مدنی چه می باشد؟

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

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

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

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

 می باشد؟     

 *گفتمان و الگوی توسعه متعالی و متدانی چه می باشند؟

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

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

 می باشد؟     

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟*

 

  



 

 فقه سیاسیپنجم.پرسش های 

 تنبیه امت و تنزیه ملت: نایینیالف.کتاب 

 *عنوان و وجه نامگذاری، موضوع و مسئله  اصلی کتاب و نظریه سیاسی نائینی چه می 

 باشد؟ 

 *اصل و جهات ضرورت دولت، حکومت و نظام سیاسی در نظریه نائینی چه میباشد؟

 *سلطنت مطلقه در تعبیر نائینی چه می باشد؟

 *والیت سیاسی در تعبیر نائینی چه می باشد؟

 ر متیقن مشروطیت اسالمی سلطنت در نظریه سیاسی نائینی چه می *حکومت قدر مقدور و قد

 باشد؟ 

  ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت چه می باشد؟*

 در نظریه نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *ارکان و حدود حاکمیت و دولت

 باشند؟*انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می 

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ حکومت ملوکی*

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *والیت اسالمی کامل

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ مشروطیت اسالمی*

 چند مورد و چه می مبانی حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی د رنظریه سیاسی نائینی *



 باشند؟ 

 *قانو ن اساسی اسالمی در نظریه سیاسی ئائینی چه می باشد؟ 

 *سازکار اعمال و نظارت سیاسی در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 *ارکان مشروطیت اسالمی در نظریه سیاسی نائینی چند و چه می باشند؟

 *آزادی در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟*مساوات 

 *محدودیت و حدود حکومت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 در نظریه نائینی چه می باشد؟ ضرورت اصالحگری سیاسی*

 مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی چه می باشد؟  ؛مشروطیت سیاسی اسالمی*

 *شبهات سیاسی از نگاه نائینی چند مورد و چه می باشند؟

 *شبهه آزادی سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟

 *شبهه مساوات سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ 

 *شبهه قانون اساسی و هیئت نظارت سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟

 

 ب.کتاب والیت فقیه امام خمینی

 

 

 



 

 

  



 حکمت مدنی حیات معقولششم.

 حیات طبیعی محض( )فرای

 عالمه محمد تقی جعفری

 *پرسش: زندگی طبیعی محض در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: سیاست طبیعی محض در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: زندگی معقول در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: سیاست معقول در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


