
 
 
 
 

تراب وٌیس  :   ًوط2ُالف : گعیٌِ زضست ضا ًا
 ًوط5/0ُاجتواػی –فطزی ب:  -1
 ًوط5/0ُسَمزیسگاُ : ج -2

 ًوط5/0ُ فطٌّگ سلطِ یا استىثاض:  ز -3
 ًوط5/0ُ تؼْس ٍ ػمالًیت:  الف-4

 ًوط2ُب:زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص وٌیس  :
 ًوط5/0ُزضست  -5

 ًوط5/0ُ زضست است ( ًَظزّن -پاًعزّن )ًازضست -6
 ًوط5/0ُزضست  -7
 ًوط5/0ُزضست -8

ٌاسة تٌَیسیس ؟  ًوط2ُج : زضجای ذالی ولوات ه
 ًوط5/0ُ آضىاض ٍ پٌْاى -9

 ًوطُ 5/0  اٍهاًیسن -10
 ًوط5/0ُ تجسیس حیات ٍ تَلس زٍتاضُ -11

 ًوط5/0ُفلسفِ ّای ضٍضٌگطی -12
 ًوط8ُز: ِت سَاالت ظیط پاسد وَتاُ زّیس ؟

 ًوط1ُ . جاهؼِ سطهایِ زاضی فمط تا یه اًمالب لاتل حل است –هاضوس -13
 ًوط1ُ. اضٍپای غطتیضطق ضاهل ضَضٍی ساتك ٍ وطَضّای اضٍپای ضطلی ٍ چیي ٍ تلَن غطب ضاهل آهطیىا ٍ  -14

 ًوط1ُاهطی شاتی ًیست تلىِ اهطی ػاضضی ٍ تحویلی است  -15
 ًوط1ُ آى ًیع تَجِ هی وٌٌس  یوساًی وِ چالص ٍ ًعاع تیي وطَضّای غٌی ٍ فمیط ضا ِت اتؼاز التصازی هحسٍز ًوی وٌٌس ٍ ِت اتؼاز فطٌّگ -16
ّا هٌجط هی ضَز  -17  ًوط1ُ . تِ فطٍپاضی حىَهت 

 ًوط1ُزاضز اظ ضٍیىطز اًساى هسضى ٍ فطٌّگ هؼاصط غطب تِ طثیؼت است فطٌّگ هسضى طثیؼت ضا هازُ ذام هی زاًس وِ اًساى اجاظُ ّطگًَِ زذل  ٍ تصطف ضاًاضی  -18

                                                            ًوط1ُ. ٌّط ، التصاز، سیاست ،ػلن -19

 ًوط1ُ یك  لسسی ٍ هاٍضاء طثیؼی است ًیاظ فططی آزهی تِ حما -20

 ًوط6ٍُ : تِ سَاالت تلٌس پاسد ظیط جَاب زّیس .

                                                                                                                                                                                  ًوط1ُزٍضی هسلواًاى اظ ػول ِت اسالم -2 سلطِ گطی ٍ لسضت سیاسی ٍ التصازی -21-1
ط زیٌی ٍ اسالهی ضا اظ تیي تثطًسضیطِ زض اػتمازات ٍ پیطیٌِ تاضیری ًساضت تلىِ ٍاتستِ تِ لسضت جْاًی تَز ٍ تا  -22  ًوط1ُاتىا تِ ایي لسضت هی وَضیسًس هظّا

ای آظازی ترص اغلة تا جٌثص ّای چطیىی تَز ٍلی اًمالب ایطاى  -2اًمالب ّا جْاى اغلة زض هماتل تلَن غطب ضىل هی گطفتٌس ٍ هَضز حوایت تلَن ضطق تَزًس  -1 -23 اًمالبّ 

ا ٍ هىاتة سیاسی  -3ٍ ضّثطی زیٌی تَز  یه اًمالب فطاگیط هطزهی تا هطجؼیت اًمالب ّای آظازی ترص زضچاضچَب ًظطیِ ّا ٍ هىاتة چپ ضىل هی گطفت ٍ لی اًمالب ایطاى تِ فلسفِّ 

ای آظازی ترص زضهماتلِ تا استؼواض لسین ٍ حصف واضگعاضاى هستمین غطب هَفك هی ضسًس ٍلی اًمالب ایطاى تِ زًثا -4غطب تؼلمی ًساضت  َفیك زاضت اًمالبّ   ل لطغ ٍاتستگی ّا ت

 ًوط2ُ.

 ًوط1ُسِ تَزًسظیطا ّیچ یه اظ اًمالب ّایی وِ پس اظ اًمالب فطاًسِ ضخ زازُ تَزًس یه اًمالب جسیس ًثَزًس تلىِ ّوِ زض جْت تسط ٍ گستطش اًمالب فطًا -24

ویي ضٍ آى ضا تْاض ػطتی ًاه -25 یسًس اها ایي اًمالب ّا حىایت اظ زٍلت ّای غطتی تالش وطزًس تا ایي اًمالب ّا ضا ترطی اظ فطآیٌس غطتی ضسى وطَضّای ػطتی هؼطفی وٌٌس ٍ اظّ 

ویي زلیل غطب تطای هٌحطف وطزى آًْا تا توام تَاى ذَز ٍاضز ػول ضسُ است   ًوط1ُتیساضی اسالهی زاضًس تِّ 
 

 

 

 هَفك ٍ پیطٍظ ٍ سطتلٌس تاضیس
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