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  سواالت فلسفه پایه یازدهم

 دبیر: سیدرحیم موسوی نسب

 سواالت درس اول:)چیستی فلسفه(

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.
ازآن هنگام که یک فرد به نحو جدی به یک سرری پرسره های وی و واساسی بدردازد ورسیدن به پاسآ آن ا دغدغه طا ر اودودو وارد    -1

 فلسفی                                                                                               تفکر .......... ددو است.              

 فلسفی                                                                         ر.........................الزمه زندگی هرانسانی است.      تفک -2

 همگانی -عام            تفکر فلسفی ونیز اندیشیدن دربارو سوال های وی و واساسی یک ضرورت...................و...................است.    -3

 فلسفه تالش های بشر برای پاسآ قانونمند به سوال های وی و واساسی موجب ظ ور دانشی به نام ..........گشته است.    -4

   یی ترینن ا -بنیادی ترین                      فلسفه دربارو ...............و........................مسئله ها وموضوعات ج ان وانسان بحث می کند.     -5

 حقیقیت                                               فیلسوف دراصل و........................ج انو  بیعت وانسان کاوش می کند.     -6

 فکری   -ریاضی    مسئله های فلسفی مانند مسئله های ......................و فقط باعملیات ........................می توان به حل آن ا پرداطت. -7

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید.
جدی به یک یکسررری پرسرره های وی و واسرراسرری بدردازد ورسرریدن به آن ا دغدغه طا ر اودررود وارد     هنگامی که یک فرد به نحو -8

 تفکرفلسفی ددو است.   صحیح

 صحیح                                 م وهمگانی است.   تفکرفلسفی واندیشیدن دربارو سوال های وی و واساسی یک ضرورت عا -9

 صحیح  گشته است.   « فلسفه»تالش های بشر برای پاسآ قانونمند به سوال های وی و واساسی موجب ظ ور دانشی به نام  -11

یل سوال به این قب فیلسروفان کسرانی هستند که به مسا ل وی و واساسی به صورت قانونمند وتصییی می پردازند وپاسآ های دقیقی   -11

 صحیح                                                                                                                         ها می دهند.    

 غلط                                  پ وهه های تجربیو تاریصی ونقلی وذوقی  وادبیو درمسئله های فلسفی کاربرد دارند.     -12

 غلط                                                                                      تفکرفلسفی الزمه زندگی هرانسانی نیست.     -13

 سواالت کوتاه پاسخ  وتشریحی
چرادرد ورنج هست    آیا نمی دد درج انی زندگی کنیم که طبری ازدرد ورنج درآن نبادد    نمونه ای ازسرواالت بنیادین رابنویسرید    -14

سرعادت واقعی چیسرت  آیا می توان آن را بدسرت آورد  سررانجام ما انسران ها درکرو زمین چیسرت  ج ان چه سرانجامی دارد  آیا       

   ماج انو ادیاء وپدیدو ها راهمان گونه که هستند می توانیم دریابیم 

یه یک سرری پرسه های وی و  چه زمانی  می توان گفت فرد ی وارد تفکر فلسرفی دردو اسرت  ازآن هنگام که یک فردبه نحو جدی     -15

سرآ آن ا دغدغه طا ر اودودو وارد تفکرفلسفی ددو استوحتی اگر یک کارگر یافیزیک دان یاپزدک  بدردازد ورسریدن به پا واسراسری   

 ومغازو داربادد.

فلسرفه دردو اسرت وفلسرفه ع دو دار بررسی چه مسا لی است    تالش های بشر برای پاسآ قانونمند به سوال      چه عاملی باعث ظ ور -16

های اسراسری وبنیادی موجب ظ ور دانشری به نام فلسفه ددو است دانه فلسفه ع دار بررسی قانونمند این قبیل سوال های اساسی    

ه صورت قانونمندوتصییی پرداطته اند وپاسآ های دقیقی به این قبیل وبنیادی اسرت وفیلسروفان کسرانی هستند که به این مسئله ب   

سرروال ها دادو اند. ازهمان آغازین روزهای حیات فکری انسررانو افرادی به اهمیت این قبیل پرسرره هاپی بردند وبادقت وتامل فراوانو 

 د.برای دستیابی به پاسآ صحیح تالدکردند. نتیجه تالش آنان دکل گرفتن دانه فلسفه بو

 استفادو ازروش عقلی واستداللی -2توجه به بنیادی ترین مسئله ها وموضوعات وبررسی آن ا   -1وی گی های تفکرفلسفی رابنویسید   -17

دانه فلسرفه چه تفاوتی باسرایرعلوم دارد  ومرز جدایی آن باسایر علوم درچیست       فلسفه دربارو بنیادی ترین ون ایی ترین مسئله    -18

وانسران بحث می کندواین تفاوت اسراسی فلسفه باسایر دانه هاست. فیلسوف دراصل وحقیقت ج انو  بیعتو    ج انها وموضروعات  
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انسران وسرایر اموری که نام بردو ددو کاوش می کند. فلسفه درهرموضوعی به دنبال پرسه های طاصی استو ن ایی ترین پرسه ها   

ادربر می گیرد. اما آنچه به این همه وحدت می بصشد وهمه را تحت عنوان دربارو چیستی وچرایی امورو فلسفه به این معنا همه چیز ر

 فلسفه جمع می کندو توجه به بنیادی تر ین مسئله هاست.

روش تفکر فلسرفی چگونه رودری اسرت  توضیح دهید    مسا ل فلسفی را نمی توان از ریو حواس یا آزمایه یا جستجو در بیعت     -19

این گونه پرسره ها روبرو می درویمو هرگز نمی توانیم ازحب بینایی یابویایی یا میکروسرکوا یا     حل کرد وپاسرآ داد.  هنگامی که با 

تلسرکوا یاهرنو  ابزار دیگراسرتفادو کنیم بلکه درموضروعات فلسفی عقل می کودد درطود کاوش کند وبا عمل تفکروتعقل وباتجزیه    

 دانسته ها به حل مسئله وکشف مج ول نزدیک دود.

اسررت     یعنی میکروسررکوا وآزمایشررگاو وتجربه وحواس به حل آن ا کمکی نمی کنندوفقط  فلسررفهریاضرری مانند چرا حل مسررا ل  -21

 باعملیات فکری می توان به حل آن ا پرداطت.

 

 )ریشه وشاخه های فلسفه(سواالت درس دوم

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 فلسفه اولیبصه اصلی فلسفه که به منزله ریشه وپایه فلسفه است.........نام دارد.                                                           -1

 «وجود»باآنکه موجودات درطیوصیات گوناگون تفاوت دارند اما دریک چیزدریک اند وآن اصل............است.                      -2

 هستی و وجود   -مابعدالطبیعهاولی نام دیگری است بر....................که پیرامون ................بحث می کند.                                فلسفه -3

 فلسفه اولی آن بصه ازفلسفه که دربارو مسئله های مربوط به وجود تحقیو می کند............نام دارد.                                    -4

  .  دانشرری که احکام وقواعدی را به دسررت می آوردکه مربوط به طود هسررتی و وجود اسررتو نه یک وجود طا. .......نام دارد  -5

 یامابعد الطبیعه فلسفه اولی

...............تحقیو وتامل فیلسرروفان دربارو مسررئله های مربوط به ...............تحقیو می کنند وبرای به دسررت آوردن قوانین حاکم بر............  -6

 کل هستی -وجود                                                                                                                             می کنند.    

 فلسفه اولی     درحقیقت داطه های فلسفه رابط ...................................با ردته های مصتلف ومعرفت اند.                                  -7

 مثال طیر -لم مثالعابه عقیدو افال ونو حقیقت اصلیو .......استو نه این عالم وبرترین وجود همو .......است نه انسان.                       -8

 عبارت های صحیح وغلط رامشصص کنید.

 صحیحدانه فلسفه دارای یک بصه اصلی وتعدادی بصه های فرعی است.                                                                -9

 غلط                                       بصه اصلی فلسفه که به منزله ریشه وپایه فلسفه استو فلسفه علم نام دارد.                -11

 غلطهرگاو طیوصیات یک وجود مورد توجه ماقرارگیردبه سراغ مابعد الطبیعه می رویم.                                               -11

 غلط    فلسفه فقط ازهستی وقواعد آن بحث می کندودرهرموضوعی به بنیادی ترین مسئله های آن می پردازد.                  -12

وبصه  نام دارد« فلسفه اولی» بصه اصرلی فلسفه وبصه های فرعی آن کدامند      بصه اصلی که به منزله ریشه وپایه فلسفه است  -13

 و...نامیدو می دوند.« فلسفه هنر»و« فلسفه علم»رو  فلسفه اندو هرکدام به نام وی و ای و مانندهای فرعی که به منزله داطه ها وف

 وجه ادتراک  واطتالف همه ادیاء وپدیدو ها چیست  دراصل وجودمشترک اند ودرطیوصات گوناگون فرق دارند. -14

رعلوم و ماباجنبه طاصی ازادیاء سروکارداریم مانند د مابعدالطبیعه وعلوم مصتلف هرکدام موجودات راازچه چنبه ای بررسی می کنند   -15

درریاضریات اما فلسرفه اولی آن بصه ازفلسرفه اسرت که دربارو مسئله های مربوط به وجودتحقیو می     « مقدار»یابحث« کمیت»بحث

 کند. احکام وقواعدی رابه دست می آورد که مربوط به هستی و وجود استو نه یک وجود طا..

 سراغ علوم مصتلف می رویم    هرگاو طیوصیات و وی گی های یک وجود طا. مورد توجه ماقرارگیرد. معموال چه زمانی به -16

مابعدالطبیعه یافلسرفه اولی راتعریف کنید  فلسفه اولی آن بصه ازفلسفه است که دربارو مسئله های مربوط به وجود تحقیو می کند.   -17

 ی و وجود استو نه یک وجود طا..احکام وقواعدی رابه دست می آورد که مربوط به طود هست

 توضیح دهید فیلسوفان دربررسی ادیاء درمورد چه مسئله های م می تحقیو وتامل می کنند وتالش آن ا درچه زمینه ای است   -18

@
ENSANIM

OSHAVEREH

https://t.me/ensanimoshavereh


3 
 

فیلسرروفان دربارو مسررئله های مربوط به وجود تحقیو می کنند وبرای به دسررت آوردن قوانین حاکم برکل هسررتی تحقیو وتامل می  

وبرطی نتیجه ای نمی گیرند. گاهی پاسآ های متفاوت به یک سوال می دهند وبایکدیگر اطتالف پیدا برطی به نتیجه می رسرند کنند. 

می کنند. فیلسروف می کوددباکمک عقل واستدالل ومنطووپاسآ درست رابیابدوعوامل ادتباو وموانع پیه رو را از سر تفکر برداردوبه  

 حقیقتو آن گونه که هست برسد.

ن فلسرفه وعلوم مصتلف چه ارتبا ی وجود دارد  داطه های فلسفهو رابط فلسفه اولی باردته های مصتلف دانه ومعرفت  بی -19

اند. فلسرفه فقط ازهستی وقواعد آن بحث نمی کندبلکه درهرموضوعی به بنیادی ترین مسئله ها ی آن می پردازد ودربارو آن تامل می  

سیو فیزیکو روان دناسی وسایر علوم ارتباط داردو اما هیچ یک از این دانه ها هم نیست. پب کند. ازاین رو فلسرفه باهنرو جامعه دنا 

 فلسفه اولی ای او دربردارندو پیام های طاصی برای هنرو جامعهو  بیعتو دین ومانند آن است.

 «فلسفه اولی» که درهرفیلسروف باتوجه به چه اموری درمسرا ل علوم مصتلف اظ ارن ر می کند   باتوجه به دیدگاو طاصی    -21

 داردو به گونه ای طا. درمسا ل بنیادی هنروجامعه وفیزیکو روان ومانند آن ا اظ ار ن ر می کند.

راتوضیح دهید  افال ون درفلسفه اوالی « مثل»باتوجه به دیدگاو طا. افال ون درمورد فلسرفه اولی عقیدو وی دربارو عالم   -21

برگرفته ازآن عالم اسررت ونسرربت عالم هسررت که عالم  بیعت « مثل»طود اعتقادداردکه عالوو برعالم  بیعت و عالم برتری به نام عالم

سربت به صاحب سایه است. حقیقت اصلی وبرترو آن عالم استو نه این عالم وبرترین وجود هم و مثال   بیعت به آن عالم مانند سرایه ن 

طیر اسرتو نه انسران. باتوجه به این بردادرت از ج ان و وی دیدگاهی درانسان دناسی وفلسفه اطالق دارد که می گوید هدف حقیقی    

 م  بیعت که عالم سایه هاست.انسان رسیدن به عالم مثال وطیر مطلو استو نه ماندن درعال

بارو با تامل فیلسوفانه در  -آیا می توان برای هر ردرته علمی یک فلسفه نیز  راحی کردونحوو پیدایه آن ا چگونه است  بله  -22

ی ماطالقو دینو  بیعتو تاریآو علم وتربیتو فلسفه اطالقو فلسفه دینو فلسفه  بیعتو فلسفه تاریآو فلسفه علم وفلسفه تربیت پدید 

 آیدکه به آن ا فلسفه مضاف می گویند.

 )آغاز تاریخی فلسفه( سواالت درس سوم

 جاهای خالی راکلمات مناسب کامل کنید.

 فالسفه یونانی-یونان        مورطان فلسفه درغربو تاریآ فلسفه راغالبا از..................و.................پیه ازسقراط آغاز می کنند. -1

   زمانینه فلسفه و ازن ر..................... آغازی تعیین کرد.                                             نمی توان برای دا -2

تالب درقرن درشرم پیه ازمیالد می زیسته است پیه ازاواندیشه های ..........و......................مربوط به طدایان وجنه ها ودرگیری    -3

 اسطورو ای وتصیلی                                                                          دت.           های آنان میان مردم رواج دا

سوف ن فیلتاریآ فلسرفه نویسران غربو غالبا ازیونان وفالسرفه یونانی پیه از.................آغاز می کنند ومعموال .....................رانصستی    -4

 تالب –راط قس                                                                                        مایند.      یونانی معرفی می ن

 ایران باستان -میراندیشه های فلسفی یونان ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن ................بین الن رین و.........................دارد. -5

 طدای یگانه                         درمصتیری ازآثار باقی ماندو پارمیندس و وی به رودنی از..............یاد می کند.     -6

                                  پارمیندس فلسررفه طود را به صررورت ..................عرضرره کردو وبا بیانی ....................به توصرریف عقاید فلسررفی طود پرداطته اسررت.  -7

 داعرانه -دعر.                                                                                                                           

 آته                هراکلیتب معتقد بود که عنیر اولیه ای که سازندو سایر عناصر است......................است.     -8

 دکل های هندسی                                                      فیثاغورس می گوید:..................اساس همه ادیاء است.     -9

 آب                                              تالب می گوید: ..................ا.لین چیز وبنیان همه ادیاء است.       -11

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید.

 صحیح                                                           نمی توان برای دانه فلسفه و ازن ر زمانی آغازی تعیین کرد.    -11

 صحیح                                  ا العات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریآ دقیقی ازآغاز فلسفه ارا ه دهد.         -12
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میروایران درقرن چ ارم وپنجم پیه درتاریآ فلسرفه ها آمدو اسرتو گزارش معتبر وقابل اعتمادی از جریان فلسرفه درسررزمین      -13

 غلط                   ازمیالددردست است.                                                                                           

 صحیحاندیشه های فلسفی یونان ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن میرو بین الن رین وایران باستان دارد.              -14

 غلطمورطان فلسفه درغربو تاریآ فلسفه راغالبا ازیونان وفالسفه یونانی پیه از افال ون آغاز می کنند .               -15

فیلسروفان اولیه اسرت وهمانطور که پایه گرارریاضی وهندسه است یکی از پایه گراران فلسفه نیز محسوب می   فیثاغورس یکی از  -16

 صحیح        دود.                                                                                                                         

 غلطای یگانه یاد می کند.                                                                           هراکلیتب به رودنی از طد -17

به عقیدو پارمیندس و فقط یک طداو بزرگ ترین طدا درمیان طدایان وآدمیان و که نه تن ا درصرورت درربیه مصلوقات فانی اسررت   -18

 غلط                                                                                 ونه درفکر واندیشه .                            

 غلط تالب می گوید: آته اولین چیز وبنیان سایر چیزهاست.                                                                 -19

 صحیحدرحال حرکت وددن.                                پارمیندس و معتقد بود هستی و وجود حقیقتی ثابت داردو نه  -21

 سواالت کوتاه پاسخ

 یونان وفالسفه یونانی  ازکدام سرزمین وفالسفه می دانند  را تاریآ فلسفهغالبامورطان فلسفه درغرب و  -21

کدام فیلسوف رانصستین فیلسوف یونانی معرفی نمودو ودرچه قرنی می زیسته  وچگونه می توان از افکار  مورطان فلسفه درغرب و -22

چون هیچ گونه نودته ای ازوی باقی نماندو و تن ا ازروی نودته ای فیلسوفان  -او آگاو درد     تالب درقرن درشم پیه از میالد  

 بعدی می توان ازافکاراوآگاو دد.

 هراکلیتب-گزنوفانب-فیثاغورس -لسوفان یونان رانام ببرید  تالبچ ارتن ازنصستین فی -23

کدامیک از فیلسروفان نصسرتین یونان هم پایه گرار ریاضری وهندسره اسرت وهم  یکی ازپایه گرار ان فلسفه محسوب می دود        -24

 فیثاغورث

 ی طا. بافلسفه وعرفان  فیثاغورث چگونه توانست یک دستگاو عمیو فلسفی بنیان ن د  بادرآمیصتن ریاضیات به گونه ا -25

 لقب هراکلیت تاریک اندیه دادو اند  چون سصنانه آمیصته با اب ام وپیچیدگی بود.« هراکلیتوس»چرا به  -26

تاس می گوید: آب اولین چیز وبنیان سررایر  -به عقیدو تالبو مادو اولیه موجودات چیسررتو وازچه چیزی سرراطته درردو اند  آب  -27

 چیزهاست. همه چیزها ازآب ساطته ددو است. به گمان او زمین نیز روی آب قرار گرفته است. 

 دیدگاو فلسفی پارمیندس دربارو هستی و وجود چیست بیان کنید  -28

 یو هستی و وجود حقیقتی ثابت داردو نه درحال حرکت وددنبه ن ر و

 چرابرطی ازمحققان اروپایی کتاب های تاریآ فلسفه طود را بایونان آغاز کردو اند  -29

زیرا گزارش معتبر وقابل اعتمادی ازجریان فلسررفه در سرررزمین آتن وتمدن یونانو درقرن های چ ارم وچنجم پیه از میالد و در 

 دست است.

 پیه ازتالب چه اندیشه هایی میان مردم رواج دادت   -31

 اندیشه های اسطورو ای وتصیلی وافسانه های مربوط به طدایان وجنه ها ودرگیری ها آنان  

  وباچه توصیفی بیان نمودو است عقاید فلسفی طود رابه چه صورتی عرضه وپارمیندس فلسفه  -31

 بابیان داعرانه -به صورت دعر

 بو دیدگاو فیثاغورس چیست  دکل های هندسی واصول ریاضیعناصر اولیه ج ان   -32

 ن رپارمیندس را درمورد هستی و وجود بنویسید  -33

 به ن ر وی هستی و وجود حقیقتی ثابت داردو نه درحال حرکت وددن

 سواالت تشریحی
 آغازی تعیین کرد  چرا  مکان یازمانازن رآیا می توان برای دانه فلسفه  -34
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تمی توان برای دانه فلسرفه و ازن ر زمانی آغازی تعیین کردو همان  ور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا درکدام سرزمین   –طیر 

پدید آمدو اسرتو البته و این سرصن دربارو دانه ها صردق می کند.بی تردید هرجا که تمدنی دکل گرفته کسانی هم بودو اندکه    

ی بشر می اندیشیدو وسصن می گفته اندو گرچه آثار مکتوبی ازآنان به ما نرسیدو دربارو اسراسری ترین مسرئله های هستی وزندگ   

 بادد وما ا العی ازآن اندیشه ها وسصن ها ندادته بادیم .

 ارسطو دربارو فیثاغورث وپیروان او چه دیدگاهی دارد  -35

شرفت آن یطود را وقف ریاضیات کردو وباعث پ فیلسروفانی که به نام فیثاغورسیان طواندو می دوندو نصستین کسانی بودو اند که 

دردو اندو درن رآنان و اصرول ریاضری دربارو تمام موجودات صرادق اسرت و اعداد واصول اعدادو همان عناصر اولی همه موجودات      

 هستند.

 این مورد بنویسید کدامیک ازفالسفه نصستین یونان درآثارباقی ماندو ازویو به رودنی ازطدای یگانه یاد کردوو دیدگاو اورا در -36

 بنویسید  ادیدگاو گزنوفانب را درمورد طد-

فقط یک طداو بزرگ ترین طدا درمیان طدایان وآدمیانو که نه درصرررورتو دررربیه مصلوقات فانی اسرررت ونه درفکر   -گزنوفانب

 ه همیشه ثابت است وحرکت ندارد واین گونه نیست که گاهی اینجا بادد وگاهی آنجا.یشه و طدایی کواند

 ازن ر هراکلیتب عنیر سازندو  سایرعناصر چیست توضیح دهید  -37

آته هموارو درحال سرروطتن وتبدیل درردن اسررتو درحال فراز وفرود اسررت. دررعله می گیرد وطاموش می دررود ودوبارو   -آته

ه یزو وجنبرافروطته می درود. دراین تغییر وتبدیل هاسرت که ادیای گوناگون چدیدرار می دوند وظاهر می گردند. این یک ست  

 دا می است وهمین ستیزو وجنه دا می منشأ پیدایه موجودات مصتلف است.

 

 سواالت درس چهارم)فلسفه وزندگی(

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

   باورهای -عقاید          ..................و.....................طود می پردازند.ف م فلسفی انسان ها گاهی بدون آنکه فلسفه آموطته بادندو به -1

 فیلسوفانه-اندیشیدن                                                تفکرفلسفی و....................؛ غوردرباورهای مربوط به زندگی است.           -2

 نادرستی–درستی                                   آموطتن چرایی ویافتن دالیل..................یا.......................باورها       « تفکرفلسفی» -3

  باورهای نادرست -درست                                                  پریرفتن باورهای .............. وکنارگرادتن ...................«تفکرفلسفی» -4

 حقیقت                                             زندگی برتر و زندگی ای است که برپایه .....................بناددو است.          -5

 واقعیت ها                                 مقیود ازحقیقت باوردرست وصحیح مطابو با......................... است.                     -6

 حقیقت                                                           فیلسوف واقعی کسب .........رابرهرچیزی ترجیح می دهد.       -7

 ظرفیت عقالنی                              درفلسفه می آموزیم برای ب ترزیستن از.....................طود بیشترین ب رو راببریم.          -8

ریرد.   پفیلسوف واقعی هیچ سصنی را بدون.............نمی پریرداودربارو ................می اندیشید واگربه درستی دان پی ببرد و آن ا را می  -9

   استدالل   -دلیل                                            .                                                                                          

 حیرت -حیرت                        افال ون می گوید: احساس ....... نشانه فیلسوف است وهرفلسفه ریشه ای در..................دارد.   -11

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید.

 صحیح                              انسان ا گاهی بدون آنکه فلسفه آموطته بادندو به ف م فلسفی عقایدوباورهای طود می پردازند.    -1

برطی انسررران ا که لح اتی به تفکردربارو باورهای می پردازندمی طواهندبه ریشررره های باورهای طود برسرررندوباردیگردربارو آن ا   -2

 غلط                                                                                                                                    بیندیشند.  

                                                                                                                                                 باپریرفتن باورهای درسررت وکنارگرادررتن باورهای نادرسررت طودبنیان های فکری مان رانی سررازیم وبه آزاد اندیشرری می رسرریم .   -3

 صحیح
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یک باور حو اسرت واگرانسران بتواند زندگی طود رابراسراس این باوربنا کندو به زندگی برتردست    « این باور که نحرکت وجود دارد -4

 غلط                                                                                                                                  یافته است.  

 صحیح                   فیلسوف واقعی کسب حقیقت رابرهرچیزی ترجیح می دهد وزندگی رابرپایه های آن استوار می کند .    -5

لسوفان می کودند با کاستن ازمغالطه هاو ف م درستی ازحقایو و چه درعالم هستی وچه درمسا ل بنیادی زندگیو ارا ه دهندوآن یف -6

 صحیح                                                                                گفتار مناسبی که طالی مغالطه باددو بیان کنند. را با

 غلط                           فیلسوف کسی است که باورهای نامن م وناپیوسته داردومی تواند برای آن ا استدالل ارا ه کند.     -7

افکاروعقاید وعادت های طود وتطرافیان رابنگاو نقادانه بازبینی کنیمو درمی یابیم که برطی ازاین افکاروعقایدپشرررتوانه عقلی اگرمرا   -8

 صحیح                                                                                                                 ومنطقی محکمی ندارند.   

 صحیح                        یکی از ابعاد تمثیل غار افال ونو نمایه گرفتاری انسان درغارت عادت هاوتعیب هاونادانی هاست    -9

مقیرود ازحیرت فلسرفیو سرگردانی وبی هدفی ون ایرآن که نادی از ضعف دراندیشه ورزی استو نمی باددبلکه من ور من وراین    -11

 صحیح                                                                   ه ما را درتحیر فرو می برد.   است که سوال چنان ع متی دارد ک

 سواالت تشریحی
 محیول تفکر فلسفی چیست یا چگونگی رسیدن به آزاد اندیشی را بنویسید  -11

(آموطتن چرایی 1ن به آزاد اندیشی تفکرفلسرفی واندیشریدن فیلسروفانه و غور درباورهای مربوط به زندگی اسرت چگونگی رسرید     

 ویافتن دالیل درستی یانادرستی باورها

 وی گی زندگی برتر چیست وارتباط فلسفه بازندگی برتردرچیست  -12

زندگی برترزندگی ای اسرت که برپایه حقیقت بنادردو بادردو گرچه به دسرت آوردن این گونه اززندگی باددواری هایی نیز همراو     

یک باور « حرکت وجود دارد» اسرت مقیرود ازحقیقت دراینجاو یک باوردرسرت وصرحیح مطابو با واقعیت هاست.مثالاین باور که     

براسراس این باور بنا کندو به بصشری از زندگی برتر دسرت یافته اسررت فلسفه تالدی     حو اسرت واگر انسران بتواند زندگی طود را  

وفیلسروف واقعی کسب حقیقت رابرچیزی  وعشرو به طردمندی وهنرطوب زیسرتن اسرت     طردمندانه برای کسرب حقیقت اسرت   

 ین ب رو راببریم.ترجیح می دهد بنابراین مادرفلسفه می آموزیم که برای ب تر زیستن ازظرفیت عقالنی طود بیشتر

 ( رهایی ازعادات غیر منطقی3(استقالل دراندیشه   2(دوری ازمغالطه ها  1برطی ازآثارزندگی برپایه ف م فلسفی رابنویسید  -13

 راو ورود به دنیای فلسفه وفلسفه ورزی چیست باتوجه به تعریف فلسفه توسط حکمای باستان توضیح دهید  -14

زیستن است. انسان ذاتا متفکر است ودربارو طودو آغاز وانجام ج ان و هدف زندگی وغایت فلسرفه و عشرو به طردمندی وهنرطوب   

 هستی می پرسد .همین پرسشگری ورود به دنیای فلسفه وفلسفه ورزی است.

 چرافیلسوفان می کودند تاازمغالطه دوری کردو ونمونه هایی ازآن ا راتشریح کنند  -15

وراو رسیدن به اعتقادات درست راهموار سازدبنابراین درست راازغلط تشصیص دهد تااتدیشه های فلسفیفلسرفه می کودرد   چون 

فیلسوفان نیز می کودندباکاستن ازمغالطه هاو ف م درستی ازحقایوو چه درعالم هستی وچه در مسا ل بنیادی  ندگیو ارا ه دهند 

 طه ها برای عبرت گرفتن دیگران است.وآن را باگفتار مناسبی که طالی ازمغالطه باددو بیان کنند. وعلت تشریح مغال

 وی گی های فیلسوف واقعی رابنویسید  -16

(هیچ سررصنی رابدون دلیل نمی  3( زندگی رابرپایه های حقیقت اسررتوارمی کند 2(کسررب حقیقت رابرهرچیزدیگری ترجیح می دهد 1

ها می اندیشد واگربه درستی دان پی ببرد ( اودربارو استدالل 5(عقیدو اش رابرپایه توهمف تصیلو تبلیغات وتعیب بنا نمی کند4پریرد

 باورهایی من م وپیوسته دارد ومی تواند برای آن ا استدالل کند.(6و آن ا را می پریرد.

 فرق اندیشیدن فیلسوف بادیگران درمورد مسا ل بنیادین درچیست  -17

 مسا ل بنیادین می دود وپاسآ می دهد.اوالً فیلسوف دربارو مسا ل بنیادین به نحو جّدی فکر می کندثانیا با روش درست وارد 

 چگونگی کشف حقیقت وآزاداندیشی رانودته وبیان کنیدباکمک چه ابزاری وچه پشتوانه ای صورت می گیرد  -18
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(ابتردا برایرد زنجیرعادت های نابصردانهو پیه داوری هاو تعیرررب های بیجا ودنابله روی های کور کورانه    1برای کشرررف حقیقتف 

( آنگاو آزاد ازاین زنجیرها وقیود 2وفکررا ازتأثیر پریری ازآن ا رهایی بصشرریمراباکمک عقل وطردو پارو کردازسررلیقه های گوناگون 

( پب از ی این مقدماتو می توات فارغ ازاین قیدوبندها باپشتوانه 3اندیشرید وبه تدریج زندگی رابرزیربنایی محکم واسرتواربنا کرد  

 طرد وف م عقالنی اندیشید.

یکی ازابعادغارافال ون ونمایه گرفتاری انسررران درغارعادت هاوتعیرررب ون چه ارتبا ی باکشرررف حقیقت  دارد  تمثیل غارافال  -19

هاونادانی هاسرت رودن است که رهایی ازغارورسیدن به رودناییو برای کسی که درغارنشسته وزنجیر بردست وپاداردوبسیارسصت  

 طواهدبود

 ایی ازعادت های غیرمنطقی رابنویسید باتوجه به تمثیل غارچگونگی وصول به حقیقت وره -21

یکی ازابعادغارافال ون ونمایه گرفتاری انسرران درغارعادت هاوتعیررب هاونادانی هاسررت رودررن اسررت که رهایی ازغارورسرریدن به 

رودرناییو برای کسری که درغارنشرسته وزنجیر بردست وپاداردوبسیارسصت طواهدبودازاین رو انسان بایدپیه ازگرفتارددن دراین    

ای درنیدن سرصن حو کندودربرابرحقیقت متواضع باددو سصتی های راو رابدریرد وانضباط ون م عقلی   بیل زنجیرهاو طود رام یّق

 راهرگزفراموش نکند.

   بنویسیدودیدگاو افال ون دراین طیو. چیست  آغازتفکرفیلسوفانه  -21

احساس حیرت » حیرت استو افال ون می گوید:  آغازتفکرفیلسوفانه درک ع مت واهمیت سواالت بنیادین است که ورودبه وادی

 «ونشانه فیلسوف است وهرفلسفه ای ریشه در حیرت دارد

مالک فلسررفی بودن یک مسررئله -آیا هرحیرتی وحیرت فلسررفی اسررت وآیامالک فلسررفی بودن یک مسررئله حیرت چیسررت  طیر  -22

 تن احیرت زابودن نیست بلکه عوامل دیگری نیزحیرت انسان رابرمی انگیزد.

 آغازتفکرفیلسوفانه است. است.ب(بنیادین   گی حیرت فلسفی رابنویسید  الف( برطاسته ازع مت سوالوی -23

 

 (براساس اندیشه )زندگیپنجمسواالت درس 

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

 سوفسطا یان                               اندیشه های .........................بود.                      زجامعه آتن درزمان سقراط متأثر ا -1

سروفسرطا یان معتقد بودندکه ج ان را نمی توان درناطت وآنچه راکه ماعلم ودانه می نامیمو تن ا سراطته وپرداطته ذهن ماست      -2

 واقعیت ها-تطابقی                                      و...................با.....................ندارد.                                                       

 فن سصنوری -سوفسطا یان با کمک اقسام مغالطه هاو........و...........به نشر اندیشه طود می پرداطتند.                           جدل -3

 یلتفض -را استوار ساطت.               تفکرعقالنی م کردو  ودالودو تفکر فلسفی اصیلیاسقراط برای احیای ........واستواری .......ق -4

 بدی -رگازن ر سقراطو گریز از................ددوار نیستو گریز از .................ددوار است.                                         م -5

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید.

 صحیح                                      وفسطا یان( پرچم علم وفضیلت رابرافراطت.    )درزمان سدرجامعه آتن سقراط  -6

 صحیح  جامعه آتن درزمان سقراط متأثرازاندیشه های سوفسطا یان بود.                                                        -7

 کرد.                                                 غلط سقراط کتاب های زیادی نودت وسراسر حیاته رابافلسفه سدری -8

 سقراط برای احیای تفکر عقالنی واستواری فضیلت قیام کردو ودالودو تفکر فلسفی اصیل رااستوارساطت.       صحیح -9

 صحیح                         ملتوس نمایندو متم کنندگان در دادگاو بود.                                                        -11

 ازن رسقراط دانای حقیقی فقط طداست                                                                                     صحیح -11

 غلط        ازن رسقراط گریز ازمرگ ددوار است اما گریز ازبدی ددوار نیست.                                               -12

 سواالت کوتاه پاسخ
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 اندیشه چه گروهی بود     سوفسطا یانازدرزمان سقراط متأثر  جامعه آتن -13

 چه کسی درمقابل اندیشه های سوفسطا یان قیام کرد   سقراط -14

 سقراط چگونه توانست دالودو تفکر فلسفی اصیل را درجامعه آتن استوار سازد    با برافرادته کردن پرچم علم وفضیلت -15

 نمایندو مت م کنندگان محاکمه سقراط دردادگاو چه کسی بود     ملتوس -16

سررانجام محاکمه سرقراط چه بود   ملتوس برای ادعای طود درواهدی ذکرکرد ودرپایان ازدادگاو برای سقراط درطواست مجازات     -17

 مرگ نمود.

 ازن ر سقراط دانای حقیقی کیست  طدا -18

 مرگ جز این نیست که آدمی طود را دانا بدندارد بی آنکه دانا بادد.علت ترس ازمرگ از ن ر سقراط چیست  ترس از -19

 راز پیام سروش معبد دلفی چه بود  تابه ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم. -21

 ازن ر سقراط ماموریت طدابه اوچه بود  طداوند مرامامور کردو تا درجست وجوی دانه بکودم وآن رابه دیگران بیاموزم -21

 کسی ازططر هراسی به دل راو نمی دهد  کسی که به راو درستی دست یافت وآن رادرپیه گرفت.ازن ر سقراط چه  -22

اهمیت مطالعه دادگاو سرقراط رابنویسرید  این واقعه به ما کمک می کند که به حقایو بیشتری دست یابیم ودر زندگی ازآن ا ب رو    -23

 ببریم.

 سواالت تشریحی
 درزمان سقراط متأثرازاندیشه چه کسانی بود و اعتقاد آنان رابنویسید  جامعه آتن -24

آنان معتقد بودند که ج ان را نمی توان دناطت وآنچه را که ما علم ودانه می نامیمو تن ا ساطته وپرداطته ذهن  -سروفسرطا یان  

 ماست وتطابقی با واقعیت ها ندارد.

 سوفسطا یان رابنویسید ( اندیشهگدادتند ) چگونگی نشر  سوفسطا یان چگونه بردیوو زندگی مردم تأثیر می -25
 د.ادتنرآنان با کمک اقسام مغالطه ها وجدل وفن سصنوری به نشر اندیشه طود می پرداطتند وبردیوو زندگی مدم تأثیر می گ

 سقراط چگونه توانست دالودو تفکر اصیل رادرجامعه آتن استوار سازد  -26
فضرریلت فاصررله می گرفت وحو  لبی درسررایه جدل وسررصنوری ماهرانه کم رنه می درردو دردرررایطی که جامه آتن از حقیقت و

ق رمانی به نام سقراط پرچم علم وفضیلت رابرافراطت اوبرای احیای تفکر عقالنی واستواری فضیلت قیام کردو ودالودو تفکر فلسفی 

 اصیل را استوار ساطت.

زندگی اش دادررت سررقراط هیچ کتابی ننودررتو اما سررراسررر حیاته  ا فلسررفه او چه ارتبا ی ب روش زندگی سررقراط چگونه بود  -27

رابافلسرفه سردری کرد. زندگی وی حکایت واقعی فلسرفه اسرت. ماازمطالعه وتأمل درزندگی او می توانیم دفتر اندیشه های فلسفی     

 اش را ورق بزنیم وبه نقه حقیقی فلسفه درزندگی و بیشتر پی ببریم.

سرقراط این اسرت که طدایانی راکه همه به آن ا اعتقاد دارندو انکار می کند وازطدایی جدیدسصن می   ات ام سرقراط چه بود  جرم   -28

 گوید. با افکار طود جوانان راگمراو می سازد وآن ا را از دین وآیین پدرانشان بر می گرداند.

ط رفتاری طالف دین ما آتنیان درپیه ازن ر سررقراط افترایی که از دیر باز به اونسرربت می دادند چه بود  آنان می گویند: سررقرا   -29

 گرفته ودرپی آن است که به اسرار آسمان وزمین دست یابد. با ل راحو جلوو دهد واین کار رابه دیگران هم می آموزد.

 به ن ر سقراط جست وجوی وی درچه چیزی سبب ددو بود تابه غلط او را دانا بنامند  -31

 شمند بودن می کنند وجداکردن آن ا ازکسانی که دانشمندحقیقی هستند.جست وجوی وی برای دناطت کسانی که ادعای دان

 سقراط ازجستجو برای دناطت کسانی که ادعای دانشمندبودن می کردندوهمچنین کشف پیام دلفی به چه نتیجه ای رسید  -31

دانشمند حقیقی  کاوش وجسرت وجوی من برای درناطت کسانی که ادعای دانشمند بودن می کنند وجدا کردن آن ا ازکسانی که  

بنامند؛ درحالی که من دانا نیسرتم.فقط داید به این دلیل که هر بار نادانی  « دانا» هسرتندو سربب دردو تا گروو بزرگی به غلط مرا   

 کسی راآدکار می کنمو حاضران مجلب گمان می کنندکه آنچه راآن ا نمی دانندو من می دانم .

 )سقراط وجود طدا راچگونه ثابت کرد دالیل سقراط دراثبات وجود طدا رابنویسید   -32
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اما این افتراو که من منکر طدابادرم و وارد نیسرت. آیا ممکن اسرت که کسی صفات وامور مربوط به انسان    » سرقراط بامتانت گفت: 

 درابدریردو اما منکروجود انسران بادرد  آیا کسری پیدا می درود که علم وقدرت وعدالت فوق بشرری راقبول دادته بادد ولی وجو     

 )سقراط از ریو صفات وآثاروجود طدا ثابت کرد(طداوندرامنکردود  

 ازن ر سقراط اگرکسی بصا ر ترس ازمرگ یاهرططر دیگری ازفرمان ال ی سرپیچی کندسزاوارچه مجازاتی است  -33

 طدااست؛ درآن سرزاواز اسرت که دادگاهی تشکیل دهند وبگویندسقراط به طدا اعتقاد نداردارتکاب آن گناو دلیل برسرپیچی از امر  

 صورت مدعی دادتن دانشی ددو ام که درحقیقت فاقد آن هستم.

 دلیل پریرش مرگ ازن ر سقراط چیست  -34

اگرمرگ انتقال به ج انی دیگر اسرت واگراین سرصن راسرت است که همه درگردتگان درآنجاگردآمدو اندو پب چه نعمتی باالتراز    

ادو اندو رهایی یابدوباداوران دادگرآن ج ان روبرودررودوبانیکان وبلند مرتبگان اینکه آدمی ازاین مدعیان که عنوان قاضرری برطودن 

 همنشین گردداگر مرگ این است حاضرم بارهابه کام مرگ روانه دوم.

 سواالت درس ششم)امکان شناخت(

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

یعنی باعمل آموطتن ویادگیری و درمسیر...........پیه می رویم.      دناطت ما ازج ان و امری است که به ..............حاصل می دود. -1

 دناطت -تدریج

 گستردگی دناطت وف م ما ازج ان وطودو دناطت ما درمجمو  ...........است .                                    محدودعلی رغم  -2

 ارو ابعاد گوناگون دناطت برای ما پیه بیاید.     دناطتتأمل دربارو مسا ل مربوط به..........موجب می دود پرسه هایی درب -3

 .                                      پدیدو دناطت بصشی ازفلسفه است که به طود ...................می پردازد«معرفت دناسی» -4

مسرتقلی درآمدو است.       درگردرته برطی ازمباحث ............درضرمن مباحث فلسرفی  ری می درداما امروزو به صرورت دراطه       -5

 معرفت دناسی

می گویند.    ن ریه »..........................« یا« معرفت درناسی » این بصه ازفلسرفه به صرورت دراطه مسرتقلی درآمدو که به آن     -6

 معرفت

 معرفت–ت هم معنای معرفت وهم امکان رسیدن به.........................و...........................برای هرانسانی رودن است.            دناط -7

 افزایه پیوسته علم و نشانه توانایی بشر در.....................ادیای پیرامونی است.           دناطت -8

 دانسته ها -صل .........وهمه...............و امکان پریر نیست.        دانستندکاکیت مطلو و یعنی دک درا -9

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 یکی ازویزگی های انسانو دناطتن است.      صحیح -11

 اینکه ما بادیگری سصن می گوییمو اینکه به سمت چیزی می رویم همه نادی ازتعقل است.     غلط -11

 موجودی هستیم که ازطود وج ان پیرامون طود هیچ گونه دناطتی نداریم.    غلطما  -12

 دناطت ما از ج انو امری که به تدریج حاصل می دود.    صحیح -13

ماآگاو هستیم که درکنار دانسته ها وآموطته هاو حقایو فراوان دیگری هم درعالم هست که آن ا را نمی دانیم ونمی دناسیم .   -14

 صحیح

 بصشی ازعرفان است که به طود پدیدو دناطت می پردازد.    غلط« اسیمعرفت دن»  -15

هنگامی که فیلسرروفی دربارو موضرروعاتی مانند هسررتیو ج ان وانسرران می اندیشرریدو ناگزیردربارو طوداندیشرریدن ودررناطت   -16

 نیزدیدگاهی دارد.   صحیح

 غلطمعنا ومف وم معرفت ودناطت و چنان پیچیدو است که نیاز به تعریف دارد.    -17

 معرفت یادناطتو همان دانستن وآگاهی نسبت به چیزی است.     صحیح -18
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 امکان معرفت یک امر بدی ی نیست.    غلط -19

دررکاکیت مطلو امکان پریر نیسررتو واگر کسرری چنین ن ری بدهدو گرفتار یک تناقو درردو وهمین ن ر او بادررک مطلو    -21

 ناسازگاراست.    صحیح

دررناطت طود وپدیدو های دیگرباور دادررتهو ازابتدای زندگی برای درک ج ان تالش  ازآنجا که بشررربه  ور  بیعی به امکان  -21

 کردومعرفت ودناطت طود راافزایه دادو است. صحیح

دانه بشرر به دو صرورت پیشرفت می کند وکامل ترمی دود: با دستیابی به دانه های جدید دربارو ادیا؛  از ریو پی بردن    -22

 ت آن ا     صحیحبه ادتباهات گردتگان وتیحیح معلوما

 سواالت تشریحی

 دناطت که یکی  ازوی گی  انسان است راتوضیح دهید  -23

ماا انسران هاو ادریاء وپدیدو های پیرامون طود رادناسایی می کنیم واز ریو این دناطت باآن ا ارتباط برقرارمی کنیم وازآن ا   

دنویمو وباحوسمان بسیاری ازوی گی های آن ا را حب می اسرتفادو می نماییم . ادریاء وافراد را می بینیمو صردای آن ا را می    

کنیم. همین که با دیگری سرصن می گوییمو به سرمت چیزی می رویم ازچیزی دور می دویم وازططرهافاصله می گیریم وبه   

 سمت چیزی که تمایل داریم می رویمو نادی از دانستن  ودناطتن است.

 می گیردیاطیر توضیح دهید که آیادناطت انسان تدریجی صورت  -24

درناطت ما ازج انو امری است که به تدریج حاصل می دود. چنین نیست که ازآغاز تولد همه چیز را می دانیمو بلکه گام به  

 گام با چدیدو های ج ان آدنا می دویم.

 محدود است. -3ططا پریر است -2تدریجی است -1ویزگی های دناطت انسان رابنویسید   -25

 طت قرار می گیرد  با عمل آموطتن ویادگیری انسان چگونه درمسیر دنا -26

 چرادناطت انسان ازج ان وپدیدو های آن محدود است توضیح دهید  -27

علی رغم گسررتردگی دررناطت وف م ما از ج ان وطودو دررناطت ما محدود اسررت ودرکنار این دانسررته ها وآموطته هاو حقایو 

ی متوجه می دویم که بعضی ازچیزهایی که فکر می کردیم بسریاری درعالم هسرت که آن ا را نمی درناسیم . بطوری که گاه   

می دانیمو درسرت نبودو وما دچارططا دردو ایم . همجنین گاهی متوجه می دویم که افرادمصتلف دربارو موضو  واحد ن رها   

 وباورهای متفاوت دارند.

ه به طودپدیدو درررناطت می ازفلسرررفه ک آن بصه  کردو وارتباط آن را بافلسرررفه رابیان کنیدمعرفت درررناسررری راتعریف  -28

ودرصردد اسرت به پرسره هایی دربارو ابعادگوناگون درناطت پاسآ دهد. معرفت دناسی همیشه جز ی از فلسفه بودو     پردازد

 است.

)یا معرفت درناسری چگونه به صرورت داطه مستقلی    تاریصچه  ری مباحث معرفت درناسری درگردرته وحال رابنویسرید       -29

 ازفلسفه درآمد (

ازمباحث معرفت دناسی درضمن مباحث فلسفی  ری می دد. اما دردورو جدیدو به علت  ری پرسه های درگردرته برطی  

» جدی وجدید دربارو معرفت وظ ور دیدگاو های گوناگون و این بصه از فلسرفه به صرورت داطه مستقلی درآمدو که به آن   

 می گویند.« ن ریه معرفت» یا « معرفت دناسی

 ست و توضیح دهید  چی« چیستی معرفت»من ور از -31

معنا ومف وم معرفت ودناطت و چنان رودن وبدی ی است که نیازی به تعریف ندارد . حتی وقتی که از یک کودک می پرسیم 

آگاو اسررت. اگر اب امی هم از ج ت « می دانم» نسرربت به معنای « آری می دانم» و او می گوید « می دانی توپت کجاسررت» 

یان معادلی اب ام رفع می درود. مثال می گوییم معرفت یادناطت و همان دانستن وآگاهی نسبت  کلمه لغت بادردو حداکثر با ب 

بدین معناست که او به وجود توا درآنجا آگاو وعالم « توا آنجاست» به چیزی اسرت . به عبارت دیگرو وقتی کسی می گوید  

 است وما به ازای آگاهی اوو یک توا است که درآنجاست.

 پیرامون طودرابشناسد ونسبت به آن ا علم پیدا کند  توضیح دهید اند ج ان وادیاء آیا انسان می تو -31
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بلره  امکان معرفت یک امر بدی ی اسرررت. همین که اکنون این کتاب راگشرررودو ایم ومی طوانیمو به دلیل وجود هزاران علم  

طود راحب می کنیم وکمترین تردیدی ومعرفت در مااسرت. ما وجود طودمان را درک می کنیم و وجودافراد وادیای پیرامون  

نداریم که ادیایی درپیرامون ما هستند. بنابراین کسی به  ور  بیعی درامکان اصل معرفت دک نمی کند. اما به دلیل مسا ل 

 پیچیدو ای که درزندگی انسان ها وجود داردو گاهی این امربدی ی نیز چه درگردته وچه درزمان حاضر انکار ددو است.

 یت مطلو )دردناطت(امکان پریر است   چرا آیا دکاک -32

زیرا درک دراصرل دانسرتن وهمه دانسته هاو امکان پریر نیست واگر کسی چنین ن ری بدهدو گرفتار یک تناقو ددو     -طیر

 وهمین ن ر او با دک مطلو ناسازگار است.

 دانه بشر به چند صورت پیشرفت می کندوکامل تر می دود  -33

 ءاجدید دربارو ادی بادستیابی به دانه هایاول(

 دوم( از ریو پی بردن به ادتباهات گردتگان وتیحیح معلومات آن ا.

 سواالت درس هفت )ابزارهای شناخت(

 جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

-................ادیا است. تفاوتیکی از نشانه های ارزش واعتبار دناطت حسیو که زمینه تفکرعقلی قرارمی گیردو توانایی مادر..................و..... -1

 تمایزهای

 می گوییم.                                        دناطت تجربی»....................................« این نو  دناطت راکه باهمکاری عقل وحب به دست می آیدو  -2

ام بررسی دادو های............آن قاعدو ها رادرن ر داردوازآن ا ب رو می برد. .              دناطت تجربی برچندقاعدو .............م م متکی است که دانشمنددرهنگ -3

 حسی  -عقلی                                                                                                                                                                  . د    

 علوم تجربی                     ارسطو ازاولین دانشمندانی است که مبانی ...............راپایه گراری کرد.                                                        -4

 دانشمند......................نیزدمردو می دد.                                       علوم  بیعی)ارسطو( که داگرد افال ون بودو عالوو برتبحر درفلسفهو یک  -5

 ابن سینا             دانشمنددیگری که درتوضیح وتبیین قواعد عقلی علوم  بیعی نقه بسزایی داردو ...........................است.                         -6

 سدادکه قانون علیت ازتجربه وازمایه به دست نمی آیدو بلکه برعکبو طودش ...............و...............هرتجربه ای است.    پایه واساابن سینا توضیح  -7

 ریمی گوییم.    درون نگ»...........« نیروی عقل انسان می تواند دریافته های درونی طود تأمل کردو وازآن  ریو به دناطت هایی برسد که به آن -8

 روان–روی              از ریو درون نگری است که انسان می تواند دربارو ...........و...........به دناطت برسد.                                           -9

 رسید.             تعقل محودانستنی های فلسفه اولی از ریو حواس وتجربه به دست نمی آیند؛ بلکه فقط از ریو ..............می توان به آن ا  -11

 نام دارد.                                                              معرفت د ودی».....................« به دست می آیدو « دل»یا« قلب»معرفتی که از ریو  -11

 استدالل عقلی–وبدون........حاصل می دود.    بی واسطه معرفت د ودی معرفت ودناطتی ............است؛ یعنی بدون استفادو ازتجربه وآزمایه  -12

 »......................« این ابزار)وحی( وی و پیامبران است ؛ طداونداز ریو وحی به واسطه پیامبرانو معرفتی دراطتیار بشر قرار می دهد که به آن  -13

 معرفت وحیانی                                                                                                  می گویند.                                                         

 وحقای -وحی           هردانشمندی که قواعد تدبرواندیشه ورزی در................رابیشتر رعایت کندو ب تر می تواندبه ............وزوایای آن پی ببرد.     -14

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 گرچه گاهی دردناطت حسی ططا رخ می دهدو امّا این دناطت به قدری برای معتبراست که برپایه آن در بیعت زندگی می کنیم    درست -1

مادردناطت تفاوت ها وتمایزهای ادیا یکی ازنشانه های بی ارزش وبی اعتباربودن دناطت حسی و که زمینه تفکر عقلی قرارنمی گیردو توانایی  -2

 نادرست                                              است.                                                                                                                         

انسان می دهد که به کمک تجربه طود ازادیای متفاوت استفادو های مصتلف بکند.    .                     دناطت های حسی متفاوت ازاسیاو این امکان رابه  -3

 نادرست                                                                                                                                                                            . 

 عقل با کمک حواس وتحلیل عقالنی یافته های حسی نمی تواند به بسیاری ازاسرارورموز  بیعت پی ببرد وقوانین  بیعی رابشناسد.    نادرست -4

                                                                                                                                                                           .  ا ب رو می برد.    دناطت تجربی برچند قاعدو عقلی م م متکی است که دانشمنددرهنگام بررسی دادو های حسیو آن قاعدو هارادرن ر دارد وزآن  -5

 درست
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 اری کرد.                                                                          درستارسطو ازاولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گر -6

 درست            ارسطو عالوو برتبحر درفلسفهو یک دانشمند علوم  بیعی نیزدمردو می دد.                                                             -7

 درفلسفه وهم علوم  بیعی داردکه هموارو موردتوجه فیلسوفان ودانشمندان علوم  بیعی بودو است. درست ابن سینا کتاب های متعددی هم -8

     «پدیدو ها طودبه طود پدیدنمی آیندو بلکه هرپدیدو ای نیازمند علت است»یکی ازقواعدم م عقلی که دناطت تجربی به آن متکی است قاعدو -9

 درست                                                                                                                                                                            . 

 نادرست                               ارسطو عالوو برفلسفهو در بیعیات کتابی ننودته است.                                                                   -11

 رستارسطو در بیعیات طودمبانی  بیعت دناسی رابیان کردو ودربارو علیت واقسام علت سصن گفته است.                                      د -11

 نادرست.                                              ابن سینا درتوضیح وتبیین قواعد عقلی علوم  بیعی نقه بسزایی ندادته است.                      -12

 وابن سینا درگسترش اندیشه های ارسطو دربارو قانون علیت وابعاد مصتلف آن تأمالت عمیقی کردوتوضیحاتی بیان نمود که همچنان قابل استفاد -13

 درست                                                                                                 است.                                                                       

 ابن سینا توضیح دادکه قانون علیت ازتجربه وآزمایه به دست می آیدو بلکه برعکب طودش پایه واساس هرتجربه ای نیست.             نادرست -14

 می گوییم.   نادرست« برون نگری» توانددریافته های درونی طود تأمل کردو وازآن  ریو به دناطت هایی برسدکه به آننیروی عقل انسان می  -15

 نادرست         دانستنی های دانه ریاضی وفلسفه اولی از ریو حواس وتجربه به دست می آیند.                                                         -16

 یکی ازابزارهای معرفت انسان است که می تواندبا واسطه به حقایقی برسد ومعرفت کسب کند.                               نادرست« دل«یا« قلب» -17

 درست نام دارد.                                                                « معرفت د ودی»به دست می آید« دل» یا « قلب» معرفتی که از ریو  -18

 معرفت د ودی از  ریو تقویت ایمان وتعالی بصسیدن به نفب وت ریب آن وکمال  لبی همراو با عبادات طالیانه و به تدریج وگام به گام حاصل -19

 درست                                       می دود.                                                                                                                     

 درست        معرفت د ودی بدون استفادو ازتجربه وآزمایه وبدون استدالل عقلی حاصل می دود.                                                      -21

 نادرست                                                            برای دریافت معرفت د ودی سیروسلوک وت ریب نفب ضروری نیست.                    -21

 )معرفت د ودی( این گونه دناطت رابدان ج ت د ودی می گویند که قلب انسان حقیقت راچنان درمی یابد که گویا باچشم می بیند.   درست -22

 ف آن ازقبیل ب شت وج نّم رامشاهدو کند.                نادرستعارف وسالک الی اهلل ممکن است نتواند درهمین دنیاو آطرت وقسمت های مصتل -23

 سواالت تشریحی 

  چه تالش هایی کردو اند « دناطت»فیلسوفان درزمینه  -1

نیز زارها ود آن ابیکی از تالش های فیلسوفان این است که اوالً بدانند دروجودانسان چه ابزارهایی هست که باآن ا می اندیشد وثانیاً محدودو وقلمرو کاربر

 میزان توانایی آن ا درکسب معرفت تاچه میزان است.

 سواالتی که فیلسوفان درزمینه دناطت با آن ا روبرو بودو اند را بنویسید )دومورد( -2

 آیا انسان تن ا یک ابزار ویک راو برای دسیابی به معرفت دارد یا برای این مقیود ابزارهای مصتلفی دروجود اوهست 

 ک ابزارداردو چگونه می تواند اموری راکه با یکدیگر بسیار تفاوت دارندو باهمان ابزار بشناسد اگرانسان تن ا ی

 وحی -4قلب  -3عقل   -2حب -1ابزارهای دناطت انسان رانام ببرید   -3

 توضیح دهیدچگونه توانایی مادردناطت تفاوت ها وتمایزهای ادیاء یکی ازنشانه های ارزش واعتبار دناطت حسی است  -4

ا م طت های حسی متفاوت ازادیاواین امکان رابه انسان می دهد که به کمک عقل طودازادیای متفاوت استفادو های مصتلف بکند؛ مثال اگر درمقابلدنا

اندکه مف یک لیوان آب ویک ظرف غرا باددو برای رفع تشنگی لیوان آب رابرمی داریم وبرای رفع گرسنگی به سراغ ظرف غرامی رویم. این عمل به ما می 

 مادرتشصیص لیوان آب وظرف غرا ادتباو نکردو ایم.

 ابزارعقل  باکمک وهمکاری چه چیزی می تواندبه بسیاری از اسرار و رموز  بیعت پی بردو وقوانین  بیعی رابسناسد  -5

 باکمک حواس وتحلیل عقالنی یافته های حسی

دست می آیدوبواسطه این همکاری عقل باتحلیل یافته های حسی دناطت تجربی چگونه دناطتی است  دناطتی که ازهمکاری عقل وحب به  -6

 می تواند به بسیاری از اسرار ورموز  بیعت پی ببرد وقوانین  بیعی را بشناسد.

 قواعد عقلی م می که دناطت تجربی برآن ا متکی است رابنویسید  -7

( 3( هرپدیدو علتی وی و داردو وازهر چیزی و هرچیز پدید نمی آید. 2است.(پدیدو ها طود به طود پدید نمی آیند و بلکه هر پدیدو ای نیازمند علت 1

  بیعت و هموارو یکسان عمل می کند.

 اولین  فیلسوف ودانشمندی که مبانی علوم تجربی راپایه گراری کردچه نام دارد  ارسطو -8

 ارسطو عالوو برتبحردرفلسفه دانشمندچه علمی محسوب می دود  یک دانشمندعلوم  بیعی -9
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راابن سینا هموارو مورد توجه فیلسوفان ودانشمندان علوم  بیعی بودو است  چون درتوضیح وتبیین قواعد عقلی علوم  بیعی نقه بسزایی چ -11

 ست.ادادته ودرگسترش اندیشه های ارسطو دربارو قانون علیت وابعاد مصتلف آن تأمالت عمیقی کردوتوضیحاتی بیان نمود که همچنان قابل استفادو 

 ازدناطت درون نگری چیست وعقل چگونه می تواندبه آن دست یابد   من ور -11

 می گوییم .« درون نگری» نیروی عقل می توانددریافته های درونی طودتأمل کردو واز ریو آن به دناطت هایی برسدکه به آن

ن نگری به  ور مثال انسان و بدون واسطه وبه انسان چگونه می تواند دربارو روی وروان به دناطت برسد   باذکرمثالی توضیح دهید از ریو درو -12

 صورت حضوری معلومات قبلی طودرا درک ودرذهن طود ازآن ا استفادو می کند وازاین راو قوو حاف ه در وجود طود پی می برد.

صرفا باتأمل و به حقایقی من ور ازدناطت عقلی چیست  دونمونه ازاین دناطت رانام ببرید  عقا قادر است بدون استفادو ازیافته های تجربی و -13

 می گوییم. بسیاری ازدانستنی های ریاضی وفلسفه اولی« دناطت عقلی»برسد ودانه هایی راپایه گراری کند.به این قبیل دانه ها 

نام « معرفت د ودی»بدون واسطه به دست می آیدو « دل»یا« قلب»معرفت د ودی چیست  وچگونه حاصل می دود  معرفتی که از ریو  -14

ود. داین معرفت از ریو تقویت ایمان وتعالی بحشیدن به نفب وت ریب آن وکمال  لبی همراو با عبادات طالیانهو به تدریج وگام به گام حاصل می دارد.

 برای دریافت آن سیروسلوک وت ریب نفب ضروری است.

ان حقیقت راچنان درمی یابد که گویا باچشم چرابه دناطتی که از ریو قلب حاصل می دود معرفت د ودی گفته می دود  چون درآن قلب انس -15

 می بیند.

یک نمونه ازمعرفت د ودی یاد ودقلبی مثال بزنید  عارف وسالک الی اهلل ممکن است بتواند درهمین دنیاو آطرت وقسمت های مصتلف آن  -16

 می پریرد.ازقبیل ب شت وج نم رامشاهدو کند.این قبیل مشاهدات و ازنو  د ود قلبی است واز ریو چشم صورت ن

 چیست توضح دهید « معرفت وحیانی »من ور از -17

 می گویند.« معرفت وحیانی» ابزاروحی وی و پیامبران است ؛طداوند از ریو وحی وبه واسطه پیامبرانو معرفتی دراطتیار بشر قرار می دهد که به آن 

 

 کشف ارتباط:

 هریک ازعبارت ها درستون مناسب بنویسید.

 استفادو ازیافته های تجربی وصرفا باتأمل به حقایقی برسد ودانه هایی راپایه گراری کند. الف( عقل قادر است بدون

 ب(معرفتی که از ریو قلب یا دل به دست می آید.

 د.گوین می« معرفت وحیانی» ابزاروحی وی و پیامبران است ؛طداوند از ریو وحی وبه واسطه پیامبرانو معرفتی دراطتیار بشر قرار می دهد که به آن  ج(

طت اد(عقل باکمک حواس وتحلیل عقالنی یافته های حسی می تواتد به بسیاری ازاسرارو رموز  بیعت پی ببرد وقوانین  بیعی رابشناسد این نو  دن

 باهمکاری عقل وحب به دست می آید.

 

 سواالت چ ارگزینه ای

  درست نیستکدام گزینه درمورد دناطت تجربی  -1

 الف(این نو  دناطت باهمکاری عقل وحب به دست می آید.

 ب(عقل با کمک حواس وتحلیل عقالنی یافته های حسی می تواند به بسیاری ازاسرار ورموز  بیعت پی ببرد وقوانین  بیعی رابشناسد.

 ج(دناطت تجربی برقاعدو های عقلی م م متکی است.

 گزینه   د         د(این دناطت به قدری برای معتبر است که برپایه آن در بیعت زندگی می کنیم.                                      

 

 درست نیست کدام گزینه درمورد دناطت حسی  -2

 گرچه گاهی دردناطت حسی ططا رخ می دهدو اما این دناطت به قدری برای معتبراست که برپایه آن در بیعت زندگی می کنیمو الف( 

 دناطت تجربی دناطت عقلی معرفت وحیانی معرفت د ودی

 د ب ج الف
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 ب( بوسیله دناطت حسی ازادیای  بیعی ب رو می بریم ونیازهایمان رابر رف می سازیم.

 گیردو توانایی ما در دناطت تفاوت ها وتمایزهای ادیا است. ج(یکی از نشانه های ارزش واعتبار دناطت حسیو که زمینه تفکر عقلی قرار می

 د(به کمک آن انسان می تواند بی واسطه به حقایقی برسد ومعرفت کسب کند.                                                    گزینه د

 کدام گزینه بیانگرتفاوت دناطت تجربی وعقلی است: -3

عقل وحب به دست می آید اما دناطت عقلی بدون استفادو ازیافته های تجربی وصرفا با تأمل می توان به حقایو  الف(دناطت تجربی  باهمکاری

 رسید.

 ب(دردناطت عقلی بااستفادو از یافته های تجربی ونه صرفا باتأمل به حقایقی می رسیم.

 ط از ریو تعقل محو می توان به آن رسید.ج(دناطت عقلی ودانستنی های آن از ریو حواس وتجربه به دست نمی آید؛ بلکه فق

.    د(دناطت تجربی برچندقاعدو عقلی م م متکی است که دانشمند درهنگام بررسی دادو های حسیو آن قاعدو ها رادرن ر داردوازآن ا ب رو می برد

 گزینه الف

  نمی باددکدام گزینه جزء قواعد م م عقلی که دناطت تجربی به آن متکی استو  -4

 یدو ها طود به طود پدید نمی آیند و بلکه هر پدیدو ای نیازمند علت است.(پد1

 ( هرپدیدو علتی وی و داردو وازهر چیزی و هرچیز پدید نمی آید. 2

 (  بیعت و هموارو یکسان عمل می کند.3

 گزینه د                                         (دناطت هرپدیدو بدون دناطت علت امکان پریراست.                                              4

عمیقی  تازاولین دانشمندانی که مبانی علوم تجربی راپایه گراری کردودانشمنددیگری که درگسترش اندیشه های اودربارو قانون علیت وابعادآن تأمال -5

 کرد.

 ارسطو                                       گزینه الف-ن    د( افال ونافال و –ابن سینا    ب( افال ون ابن سینا      ج( ارسطو  -الف( ارسطو

 (نگاهی به تاریخچه معرفتت )شسواالت درس ه

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 اولین دورو معرفت دناسی به دورو یونان باز می گردد. صحیح -1

 بود.  غلط در دورو یونان و معرفت دناسی به صورت مستقل مطری -2

پارمنیدس ازفیلسوفان پیه از سقراط در یونان باستان و از کسانی بود که دناطت حسی را به دلیل ططاهایی که گاو در حواس رخ  -3

 می دهدو معتبر نمی دانست.   صحیح

 ندارد.   غلطپارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود دارد زیرا حرکت از  ریو حب برای ما معلوم ددو واحتمال ططا در حب وجود  -4

 پروتا گوراس که  رز تلقی سوفسطا یان را دادت می گفت حقیقت همان چیزی است که حواس به آن گواهی دهد.   صحیح -5

از ن ر افال ون و ابزار حسی فقط توانایی درک این ج ان را به انسان می دهد ودرک ج ان برتر تن ا باعقل ود ود امکان پریر است .    -6

 صحیح

 نا مانند افال ون وارسطو هم حب وهم عقل را معتبر می دانستند. صحیحفارابی وابن سی -7

 فارابی وابن سینا برای دسناطت وحیانی اعتبار طاصی قا ل نبودند.  غلط -8

س روردی برمعرفت د ودی تأکید بسیار می کردوکودید و آنچه را که از  ریو ادراق وبه صورت ال امات د ودیو به دست آوردو بود  -9

 لی کند.   صحیحتبیین استدال

مال صدرا توانست یک دستگاو منسجم فلسفی بنا کند که در عین حال که کامال هویت فلسفی داردوبر استدالل ومنطو استوار است  -11

 ازد ود وادراق نیز ب رو مند است.  صحیح

ت دناسی توجه وی و ای دد واز با پیشگامی فرانسیب بیکن ودکارت آغاز می دودو به معرف 16در دورو جدید فلسفه اروپا که از قرن  -11

 آن دورو به بعد معرفت دناسی درکانون مباحثات فلسفی قرار گرفت.   صحیح

 بیکن ازنصستین فیلسوفانی بود که بر اهمیت عقل اصرار می وردزید وبه اصالت عقل معتقد بود .  غلط -12

 د.   غلطدکارت فیلسوف وریاضی دان بزرگ فرانسوی و به تفکر عقلی اهمیت بسیار نمی دا -13
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کانت با  ری دیدگاهی جدید کودید بین دو گرایه)تجربه گرایی وعقل گرایی( آدتی دهد ونشان دهد که معرفت و حاصل همکاری  -14

 عقل وحب است.    صحیح

 تالش کانت برای آدتی دادن عقل گرایان وتجربه گرایان به پیدایه دیدگاو های جدیدی درمعرفت دناسی غرب منجر نشد.   غلط -15

 دیدگاو جدید درمعرفت دناسی غرب است که نادی از تالش کانت است    صحیح یویسم یا اثبات گرایی )نادی از تالش کانت(پوزیت -16

ازن ر پوزیتیویست هاو اموری که از ریو تجربه قابل بررسی وارزیابی نیستند و اصوال اموری بی معنا هستند که بشر به عللی به آن ا  -17

 معتقد ددو است.   صحیح

است.    18از مؤسسان پوزیتیویسم که این اصطالی را نیز برای  اولین بار استفادو کرد اوگست کنت فیلسوف فرانوسوی درقرن یکی  -18

 صحیح

نسبی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با وی گی طود دربارو امور به دسناطتی می رسد که با دناطت فرد دیگر یکسان است.   -19

 غلط

 تقدند که از  ریو تجربه نمی توان واقعیت رادناطت.  صحیحپراگماتیست ها مع -21

 جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

 اولین دورو معرفت دناسی به دورو................................باز می گردد.    یونان -21

در...................ومیزان انطباق دناطت با.......................ازمسا لی هرچند در دورو یونان و معرفت دناسی به صورت مستقل مطری نبود اما  -22

 واقعیت -بود که ن ر فیلسوفان را به طود جلب کردو بود.      ارزش دناطت

ر........................رخ پارمنیدس ازفیلسوفان پیه ازسقراط دریونان باستان و از کسانی بود که.......................رابه دلیل ططاهایی که گاو د -23

 حواس -می دهد معتبر نمی دانست. .تن ا دناطت عقلی را از ..................................قا ل بود.   دناطت حسی

-.  حب پارمنیدس معتقد بود که حرکتوجود نداردزیرا حرکت از ریو ........... برای ما معلوم ددو واحتمال ططا در ........... وجود دارد -24

 حب

گروهی دیگر همچون هراکلیتوس چنین فکر می کردند که دناطت حسی.......................است وبه همین دلیل وجود حرکت را درعالم  -25

 قبول -.............................دادتند چون حرکت قابل مشاهدو حسی است.    معتبر

ادو بود و اصل امکان دناطت...................را زیر سوال بردو ومدعی ددند که نه از سوفسطا یان به سبب مغالطه هایی که برای آن ا رخ د -26

 واقعیت -راو حب ونه راو عقل نمی توان به............................رسید.   واقعیت

.............هرکب به آن گواهی دهد.   پروتاگوراس که  رز تلقی .........................دادتو می گفت حقیقت همان چیزی است که .......... -27

 حواس -سوفسطا یان

و ن ر ت پروتاگوراس اعتقاد دادت که ادیاء هر ور که در هر نوبت به ن ر من می ایند درآن نوبت ..........................هستند وهر  ور که به -28

  ور همان -می آیند برای تو نیز...........................هستند.   همان  ور

..........امکان از ن ر افال ون و ابزار ......................فقط توانایی درک این ج ان را به انسان می دهد ودرک ج ان برتر تن ابا............... -29

 عقل ود ود  -پریراست.    حسی

 قلع -...وهم..................را معتبر می دانستند.    حبحکیم ابو نیر فارابی ودیآ الر یب ابن سینا مانند افال ون وارسطو هم.................. -31

این دو فیلسوف) فارابی وابن سینا( برای دناطت .....................هم اعتبار طاصی قا ل بودند وآن را هم یکی از راو های دناطت می   -31

 دانستندکه اطتیا. به پیامبران دارد.   وحیانی

 عرفان  -ه...............عالوو بر فلسفه در..............نیز دصییتی م م به دمار می رورد.   دیآ ادراقدیآ د اب الدین س روردی مش ور ب -32

هجری راو..................تکمیل کرد وتوانست به نحو مطلوبی از..............................درکنار معرفت 11مالصدرای دیرازی فیلسوف بزرگ قرن  -33

 معرفت د ودی -دیآ ادراقعقلی ب رو ببرد.     

مالصدرا توانست یک دستگاو منسجم فلسفی بنا کند که درعین حال که کامال هویت فلسفی دارد وبر استدالل ومنطو استوار است از  -34

 ...............و........................نیز ب رو مند است.   د ودو ادراق
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......و.............................برقرار کرد واثبات کرد که تضاد وتناقضی میان دادو های مستدل مالصدرا پیوند مستحکمی میان ................... -35

 معرفت -ویقینی عقل ومعارف وحیانی وجود ندارد وبالعکب عقل و وحی تأیید کنندو یکدیگرند.    فلسفه

 عقلی -معرفت......................اعتبار قا ل هستند.    حسیعموم فیلسوفان ج ان اسالم و هم برای معرفت.....................وهم برای  -36

.وحی وسنت گرادت.   صدر المتأل ین پایه بحث های علمی وفلسفی طود را روی پیوند میان .........................)د ود( و............................... -37

 در  -عقل وکشف 

بودند وآن را اساس کسب معرفت می دانستند به......................وگروهی که به عقل گروهی که برای تجربه اهمیت بیشتری قا ل  -38

 عقل گرایان -واستدالل های عقلی اهمیت می دادند به..........................مش ور ددند.    تجربه گرایان

 جربهت –ربه بیکن ازنصستین فیلسوفانی بود که بر اهمیت ......................اصرار می ورزید وبه اصالت ..............اصرار می ورزید.   حب وتج -39

 دکارت فیلسوف وریاضی دان بزرگ فرانوسوی و به .......................اهمیت بسیار می داد .   تفکر عقلی -41

جدید کودید بین دو گرایه)تجربه گرایی وعقل گرایی( آدتی دهد ونشان دهد که معرفت حاصل همکاری کانت با ری دیدگاهی  -41

 ......................و..............................است.      عقل وحب

....................و....................بدست کانت برآن بود که قوو ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمانو مکان وعلیت را نزد طود دارد وآن ا را از راو .. -42

 نمی آورد.   حب و تجربه

تالش کانت برای آدتی دادن عقل گرایان وتجربه گرایان به پیدایبه دیدگاو های جدیدی درمعرفت دناسی غرب منجر دد یکی از  -43

 م یا اثبات گراییاین دیدگاو ها ......................یا.......................است.   پوزیتویس

ه به عللی ب از ن ر پوزیتویست ها و اموری که از ریو .............قابل بررسی وارزیابی نیستندو اصوال اموری.......................هستند که بشر -44

 بی معنا  -آن ا معتقدددو است.  تجربه

است.    18و کرد.........................فیلسوف .....................قرن یکی از مؤسسان پوزیتویسم که این اصطالی را نیز برای اولین بار استفاد -45

 فرانسوی -اوگست کنت

ه وآزمایه های به حادیه رفتن .........................و................................وتوجه به مسئله تجربهو سبب ردد دانه هایی دد که به تجرب -46

 جریان عقل گرایی–الل عقلی تجربی استوار بودند.   استد

..................طود دربارو امور به ...................می رسد که با دناطت فرد دیگر متفاوت است.   نسبی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب  -47

 دناطتی -وی گی های

.....................هستیم که در عمل به کار ما بیایند وسودمندی پراگماتیست ها می گویند هدف ما کشف................نیستو بلکه ما نیازمند. -48

 باورهای مفیدی –طود رانشان دهند.   واقعیت 

ت می دهند.     ویلیام جیمز وبرگسون ازجمله کسانی اند که به ......................و...........................معتقدند وبه بعد معنوی انسان اهمی -49

 تجربه دینی – د ود عرفانی

 سواالت کوتاه پاسخ

 دورو معرفت دناسی به کدام دورو باز می گردد    یونان اولین -51

دیدگاو پارمنیدس ازفیلسوفان پیه از سقراط در یونان باستانو را درمورد دناطت حسی بنویسید    پارمنیدس دناطت حسی را به  -51

 وتن ا برای دناطت عقلی ارزش قا ل بود.حواس رخ می دهدو معتبر نمی دانست دلیل ططاهایی که گاو در

چرا پارمنیدس وجود حرکت را انکار می کرد   زیرا معتقد بود که حرکت از  ریو حب برای ما معلوم ددو واحتمال ططا در حب  -52

 وجود دارد.

وجود حرکت را دیدگاو هراکلیتوس را درمورد دناطت حسی وحرکت بیان کنید  به وی دناطت حسی معتبر است وبه همین دلیل  -53

 درعالم قبول دادت چون حرکت قابل مشاهدو حسی است.

 دو جریان فکری که در دورو جدید در اروپا دکل گرفت رانام ببرید   تجربه گرایی وعقل گرایی -54

ر چه سبا پیشگامی فرانسیب بیکن ودکارت آغاز می دودو بحث وجدال فلسقی و بیشتر بر 16در دورو جدید فلسفه در اروپا که از قرن  -55

 موضوعاتی بود   درکسب معرفتو آیا حب وتجربه ارزش واعتبار بیشتری دارد و ب تر مارابه حقایو می رساند یا استدالل عقلی

@
ENSANIM

OSHAVEREH

https://t.me/ensanimoshavereh


17 
 

 18یکی از مؤسسان پوزیتویسم که این اصطالی را نیز برای اولین بار استفادو کردو چه کسی بود   اوگوست کنت فرانوسوی درقرن -56

صر که به د ود عرفانی وتجربه دینی معتقد بودو وبه بعد معنوی انسان اهمیت می دهندرانام ببرید  ویلیام نام دوتن از فیلسوفان معا -57

 جیمز وبرگسون

 سواالت تشریحی

 وچه مسا لی ن ر فیلسوفان آن دورو را به طود جلب کردو بود  اولین دورو معرفت دناسی به کدام دورو باز می گردد -58

 ارزش دناطت ومیزان انطباق دناطت انسان با واقعیت  -یونان

چه کسانی اصل امکان دناطت را زیر سوال بردند وچرا    سوفسطا یان به سبب مغالطه هایی که برای آن ا رخ دادو بود .مدعی ددند  -59

 که نه از راو حب ونه راو عقل و نمی توان به حقیقت رسید.

یقت بیان کنید  پروتاگوراس که  رزتلقی سوفسطا یان را دادتو می گفت حقیقت همان چیزی دیدگاو پروتاگوراس را درمورد حق -61

است که حواس هر کب به آن گواهی می دهد؛ یعنی هر چیزی و برای کسی که به آن معتقد است و حقیقت به دمار می رودو حتی 

کسی می تواند متفاوت بادد. پروتاگوراس اعتقااد اگر برای کسی دیگر چنین نبادد. پب حقیقت امری یکسان نیست ونسبت به هر 

دادت که ادیاءو هر  وری که در هر نوبت به ن ر من می آید و در آن نوبت همان  ور هستند وهر  ور که به ن ر تو می آیندو برای 

 تو نیز همان  ور هستند.

د   با تدوین منطو گامی م م در این زمینه ارسطو چگونه توانست راو های معتبر دناطت وروش های رسیدن به آن را تبیین کن -61

بردادت وتوانست قواعد استدالل ودیوو های میون ماندن از ططا و مغالطه راآموزش دهد ومانع دچار ددن انسان ها به سفسطه 

 دود.

ه هید چگونه می توان ببا توجه به تمثیل غارافال ون واعتقاد وی به عالم مثل و عالم  بیعت را با عالم مثل مقایسه نمودو وتوضیح د -62

حقایو دست یافت  بنابرن ر افال ونو با توجه به تمثیل غار واعتقاد به عالم مثل و اگر بصواهیم این را باعالم مثل مقایسه کنیم و این 

افال ون و ابزار  عالم و سایه آن عالم دسمردو می دود واگر انسان به آن ج ان برتر راو یابد و می تواند حقایو آن را ن ارو کند. از ن ر

حسی فقط توانایی درک این ج ان را به انسان می دهد ودرک ج ان برتر تن ا با عقل ود ود امکان پریر است و به همین دلیل اط 

ن ر او و گرچه حب اعتبار داردو اما از درجه اهمیت کمتری برطوردار است ؛ زیرا صرفا ج ان سایه ها را به ما نشان می دهد نه آن 

 رتر راج ان ب

دیدگاو فرابی وابن سینا را دربارو اعتبار حب وعقل ودناطت وحیانی ود ودی بیان کنید   فارابی وابن سینا مانند افال ون وارسطو و  -63

هم حب وهم عقل رامعتبر می دانستندو آنان عالوو بر اینکه برای دناطت وحیانی اعتبار طاصی قا ل بودند وآن را یکی از راو های 

نستند که اطتیا. به پیامبران داردو نیم نگاهی هم به دناطت د ودی دادتند اما آن را در تبیین فلسفی طود وارد دناطت می دا

 نمی کردند.

دیدگاو س روردی را دربارو معرفت د ودی تبیین کنید  س روردی برمعرفت د ودی تأکید بسیاری کرد و کودیدو آنچه را که از  -64

دی به دست آوردو بودو تبیین استداللی کند ودرن ایت ن ام فلسفی طود را برپایه آن د ود ها  ریو ادراق وبه صورت ال امات د و

 بنا نماید.

مالصدر چگونه توانست میان فلسفه ومعرفت وحیانی )عقل ووحی( پیوند مستحکمی برقرار نماید  مالصدرا با ب رو مندی از همه ابزار  -65

وتوانست به نحومطلوبی از معرفت د ودی در کنار معرفت عقلی ب رو ببرد. وی توانست های معرفت و راو دیآ ادراق را تکمیل کرد 

یک دستگاو منسجم فلسفی بنا کند که درعین حال که کامال هویت فلسفی دارد وبر استدالل ومنطو استوار است و ا ش ود وادراق 

برقرار کرد واثبات کرد که تضاد وتناقضی میان دادو  نیز ب ر و مند است. او همچنین پیوند مستحکمی میان فلسفه ومعرفت وحیانی

 های مستدل ویقینی عقل ومعارف وحیانی وجود ندارد وبالعکب عقل و وحی تایید کنندو یکدیگرند.

می گوید: عقل ودین در همه احکام طود « مبداء ومعا» دیدگاو مال صدرا را دربارو ارتباط عقل ودین توضیح دهید  مال صدرا درکتاب  -66

هم تطبیو دارند وحادا که احکام دریعت انور با معارف یقینی وضروری عقلی تعارض دادته بادد وافسوس به حال فلسفه ای که  با

 قوانین آن مطابو با کتاب وسنت نبادد.
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زرگ ب در مورد نقه مالصدرا درایجاد پیوند مستحکم میان عقل و وحی را بنویسید  عالمه  با بایی فیلسوفن ر عالمه  با بایی  -67

صدر المتال ین پایه بحث های علمی وفلسفی طود را روی پیوند میان عقل وکشف )د ود( ودر  )وحی وسنت( » معاصر می گوید  

گرادت ودر راو کشف حقایو ال یات ازمقدمات برهانی ومطالب کشفی)د ودی ( ومواد قطعی دینی ) آنچه از قرآمن وحدیث به دست 

ریشه این ن ر درکلمات معلم ثانی )فارابی( ابن سیناو دیآ ادراق وطواجه نییر الدین  وسی نیز به می آید( استفادو نمود. اگرچه 

 چشم می طوردو ولی این صدر المتال ین است که توفیو کامل انجام این مقید را پیدا کرد.

 تری قا ل بودند وآن را اساس کسبدیدگاو تجربه گرایان وعقل گرایان رادرمورد دناطت بنویسید  گروهی که برای تجربه اهمیت بیش -68

 مش ور ددند.« عقل گرایان»وگروهی که به عقل واستدالل عقلی اهمیت می دادندو به « تجربه گرایان » معرفت می دانستندو به 

نصستین کسی که در دورو جدید فلسفه در اروپاو براهمیت حب وتجربه اصرار ورزید وبه اصالت تجربه معتقد بود کیست وچه  -69

به ن ر بیکن فیلسوفان گردته با دنباله روی از ارسطوو بیشتر براستدالل عقلی تکیه کردو بودندو درنتیجه علوم  -اهی دارد  بیکندیدگ

 تجربی درطرافات وتعیب های بیجا محیور ددو وپیشرفت نکردو بودند.

ی دان بزرگ فرانسویو برطالف بیکن به تفاوت دیدگاو دکارت وبیکن  رادرمورد معرفت دناسی توضیح دهید  دکارت فیلسوف وریاض -71

تفکر عقلی اهمیت بسیار می داد وهمچنین وی برعکب بیکن و معتقد بود انسان به  ور ذاتی معرفت هایی دارد که آن ا را با عقل 

 ربه ندارد.درک می کند مانند اعتقاد به نفب مجرد و وجود طدا . به اعتقاد دکارت انسان درف م این قبیل امور نیازی به حب وتج

کانت برای آدتی دادن میان دو دیدگاو تجربه گرایی وعقل گرایی چه دیدگاهی را مطری نمود  کانت با  ری دیدگاهی جدید کودید  -71

بین این دو گرایه آدتی دهد ونشان دهدکه معرفت و حاصل همکاری عقل وحب است. کانت برآن است که قوو ادراکی انسان 

وعلیت رانزد طود دارد وآن ا را از راو حب وتجربه به دست نمی آورد. به ن ر کانتو انسان آنچه را که از مفاهیمی مانند زمان و مکان 

 ریو حب به او میرسد و درقالب این مفاهیم قرار می دهد ودرک می کند. به عنوان مثال و انسان رودن ددن زمین را بعد از  لو  

ری دستگاو ادراکی با حب است که یکی بعدیت زمانی را می ف مد ودیگری تیویرها طوردید در می یابد واین دریافتو نادی از همکا

 را از طارج به دستگاو ادراکی می رساند.

چه عاملی سبب پیدایه دیدگاو های جدیدی در معرفت دناسی غرب ازجمله مکتب پوزیتیویسم دد  تالش کانت برای آدتی دادن  -72

 میان مکاتب عقل گرایان وتجربه گرایان 

دربارو معرفت دناسی را توضیح دهید  از ن ر پوزیتویست ها اموری که از  ریو تجربه « اثبات گرایی» یا « پوزیتیویسم» یدگاو د -73

قابل بررسی وارزیابی نیستندو اصوال اموری بی معنا هستند که بشر به عللی به آن ا معتقد ددو است . به اعتقاد ایشان و تن ا اموری 

دارند که قابل ارزیابی حسی وتجربی بادند؛ این امور اگر از  ریو تجربه اثبات دوند و معرفت به حساب می اذرزش تحقیو وپ وهه 

 آیندو درغیر این صورت و ارزش معرفتی ندارند وباید کنارگرادته دوند.

تدالل ادیه رفتن اسپیامدها ونتایج ردد اندیشه نسبی گرایی در معرفت دناسی غرب را بنویسید  ردد اندیشه نسبی گرایی به ح -74

عقلی وجریان عقل گرایی وتوجه طا. به مسئله تجربهو سبب ردد دانه هایی دد که برتجربه وآزمایه های تجربی استوار بودند؛ 

 دانه هایی از قبیل فیزیکو دیمی و زیست دناسی وپزدکی

ن ری متعددی را پدید آوردو است   زیرا اوال  چرا توجه وی و به تجربه وبی م ری به نفکر عقلی و در معرفت دناسی غربی و ادکاالت -75

تجربه توانایی تبیین هر مسئله ای را ندارد ؛ مثال تجربه نمی توانست دربارو نیاز ج ان به مبداء وطداو وجود عوالمی غیر از عالم 

لی مانند ططاهای تجربه و  بیعت وطوب وبد های اطالقی اظ ار ن ر کندو زیرا توانایی آن محدود به حب وتجربه بود. ثانیا: مسا 

تغییرات علوم تجربی وتفاوت های موجود در تجربه انسان های مصتلف و می توانست قطعیت احکام تجربی را ازمیان ببرد. درهر حال 

 چنین مشکالتی سبب دد که واقع نمایی دانه تجربی و بار دیگر با ادکال روبه رو دود وجریان های دیگر فلسفی برای تبیین جایگاو

 دانه تجربی پیدا دود.

ن ریه نسبی گرایی درمعرفت دناسی راتوضیح دهید  نسبی گرایان براین باورند که هر فرد متناسب با وی گی های طود دربارو امور به  -76

دناطتی می رسد که با دناطت فرد دیگر متفاوت است. بنابراین دناطت هر کب برای طودش ونسبت به طودش اعتبار دارد مثال: 

من  »بلکه فرد حداکثر می تواند بگوید « فلز براثر حرارت انبساط پیدا می کند» س این دیدگاوو به  ور مطلو نمی توان گفت براسا

 «در این وضعیت فکر می کنم فلز براثر حرارت منبسط می دود
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رد وا ناسیو اطالقو حقوق ودینانسان د به حوزو هایی مانند نسبی گرایی در معرفت دناسی و به تدریج به چه حوزو هایی راو یافت  -77

 دد وبه نسبی گرایی در هویت انسانو اطالق و دین وحقوق انجامید.

دیدگاو پراگماتیسم یا اصالت عمل راتوضیح دهید   پراگماتیست ها معتقد بودند که از  ریو تجربه نمی توان واقعیت را دناطت.  -78

ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند پراگماتیست ها می گویند هدف ما کشف واقعیت نیست و بلکه 

دست وسودمندی طود را نشان دهند؛ مثال کسی که باور دارد آب درحال جوش بسیار داغ است ودست را می سوزاندو به آب جوش 

 ست بودن است.نمی زند دچار سوطتگی نمی دود. پب این دانه در عمل برای ما مفید است وهمین فایدو و به معنی در

 

 (چیستی انسان)نهمسواالت درس 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 صحیح                           ارسطو معتقد بودکه انسان و از لحاظ منطقیو درجنب باسایر حیوانات مشترک است.    -1

دارد کرره اورا از سررایر حیوانررات   « اندیشرره»و« تفکررر» یررا « نطررو»ازن ررر ارسررطو و انسرران یررک فیررل ممیررز وجداکننرردو برره نررام          -2

 صحیح                                                                                                                 جدا می کند.   

 صحیح                                     سایر حیوانات استو او می تواند تفکر واستدالل نماید.   انسان نوعی متفاوت از -3

 غلط                             ارسطو معتقد بود که تفکر ونطو مربوط به بعد مادی وجود انسان و یعنی روی است.   -4

 غلط                                         است . « دنب» همان « من»دکارتو فیلسوف فرانسوی می گوید: من ور از  -5

 صحیح   ماتریالیست ها و فیلسوفانی هستند که معتقدند هرچیز و ازجمله انسان و ازنوعی مادو ساطته ددو است.   -6

گی ازمن رررر ماتریالیسرررت هرررا و میررران انسررران ورایانررره تفررراوت حقیقررری ای وجرررود داردو تفررراوت ایرررن دو فقرررط در میرررزان پیچیرررد     -7

 غلط                                                                                                                         است.  

داروینیسرررت هررراو فیلسررروفانی هسرررتند کررره از ن ریررره دارویرررن دربرررارو پیررردایه حیرررات و تحرررول تررردریجی موجرررودات زنررردو           -8

 صحیح                                                                      ج فلسفی گرفتند.   وپیدایه انسان از حیوان نتای

 صحیح                               «.انسان چیزی نیست و جز یک حیوان مستوی القامه» داروینیست ها می گویند  -9

                 ازن رررر داروینیسرررت هرررا و چرررون تفررراوت واقعررری ای میررران انسررران وسرررایر حیوانرررات وجرررود دارد پرررب انسررران ارزش ویررر و ای دارد.     -11

 غلط

 صحیح            ابن سینا ن ر ارسطو دربارو حقیقت انسان راپسندید وکودید این دیدگاو راعمیو تر بیان کند.    -11

غیررر مررادی نیسررت ؛ اسررتعداد کسررب علررم از ریررو تفکررر را       برره مررادی دارد وازجررنب موجررودات    از ن ررر ابررن سررینا و روی کرره جن    -12

 غلط                                                                                                                         دارد.  

فیلسررروفان اگزیستانسیالیسرررت معتقدنرررد کررره چیسرررتی وماهیرررت انسررران و بررررطالف سرررایر پدیررردو هرررای عرررالم و از لح ررره تولرررد       -13

 صحیح                                                                             مشصص ومعین نیست.   « وجود» وکسب 

 غلط                                                          است.  حکمت متعالیه نام کمتب فلسفی عالمه  با با ی  -14

 صحیح                              از دیدگاو مکتب متعالیه و حقیقت انسان و حقیقتی دو بعدی است.: روی وبدن.    -15

 غلط   آن برسند.  از ن ر حکمت متعالیه روی انسانی اولین درجه تکاملی است که موجودات زندو می توانند به -16

از من طررر مکتررب متعالیرره اگررر چرره انسرران ظرفیررت واسررتعداد برری ن ایررت داردو امررا ایررن اسررتعداد برره معنررای رسرریدن حتمرری                -17

 صحیح                                                                                                   وی به کماالت نیست.  

 ا کلمات مناسب کامل کنید.جای خالی را ب

 جنب -منطقی        ارسطو معتقد بود که انسانو از لحاظ............. در..............باسایر حیوانات مشترک است.  -18

دارد کررره او را از « اندیشررره ورزی»و»...................« یرررا ».......................«از ن رررر ارسرررطو انسررران یرررک فیرررل ممیرررز بررره نرررام     -19

 تفکر -نطو                                                                          ر حیوانات جدا می کند.   سای

 است     »................«  ارسطو معتقد بود که تفکر ونطو مربوط به بعد................وجود انسان و یعنی  -21
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 روی -غیر مادی                                                                                                               

اسرررت و همررران جرررایی کررره  »........................« همررران »....................« دکرررارت و فیلسررروف فرانسررروی مررری گویرررد: من رررور از    -21

 ذهن -من                                                                          افکار ماست.    مرکز اندیشه ها و

     ماتریالیسرررت هرررا فیلسررروفانی هسرررتند کررره معتقدنرررد هرچیرررزو ازجملررره انسررران از....................سررراطته دررردو اسرررت.               -22

 نوعی مادو  

هم تن رررا مجموعررره ای از سرررلول هرررای مغرررزی اسرررت کررره افکرررار راجمرررع آوری   ماتریالیسرررت هرررا مررری گوینرررد....................  -23

 مرتبط -ذهن                                                                 می کند وبه یکدیگر .........می سازد.    

حقیقررری ای وجرررود نرررداردو تفررراوت ایرررن دو فقرررط      از من رررر ماتریالیسرررت هررراو میان........................و.........................تفررراوت    -24

 رایانه -انسان                                                                       در میزان پیچیدگی دان است.   

 داروینیسرررت هرررا و فیلسررروفانی هسرررتند کررره از ن ریررره دارویرررن دربرررارو .......................تحرررول تررردریجی موجرررودات زنررردو      -25

 فلسفی -پیدایه حیات                                        وپیدایه انسان از حیوان و نتایج ...............گرفتند.  

 مستوی القامهانسان چیزی نیست و جز یک حیوان.................................    » داروینیست ها می گویند:  -26

ای میررران انسررران وسرررایر حیوانرررات وجرررود نرررداردو نمررری تررروان بررررای   ازن رررر داروینیسرررت هرررا و چرررون تفررراوت واقعررری   -27

 ارزش وی و ای                                                                            انسان.....................قا ل دد. 

سررید کرره صرراحب   ابررن سررینا معتقررد اسررت کرره وقترری برردن دورو جنینرری را در رحررم مررادر گررانررد وبرره مرحلرره ای ر            -28

 روی انسانی                        همه اندام های انسانی ددو طداوند.......................رابه آن عطا می کند. 

اگزیسرررتا نسیالیسرررت هرررا معتقدنرررد که..................و.......................انسرررانو بررررطالف سرررایر پدیررردو هرررای عرررالم و ازلح ررره          -29

 ماهیت–چیستی                                                 صص ومعین نیست.    مش« وجود» تولد وکسب 

                                                                                               .    بررره ن رررر اگزیسرررتا نسیالیسرررت هاانسررران درحرررالی موجرررود مررری درررود کررره ..............و.....................مشرررصص نشررردو اسرررت     -31

 ماهیته -چیستی

 مالصدرا                                              حکمت متعالیه نام مکتب فلسفی ....................است.   -31

گونرره کرره افال ررون و ارسررطوو ابررن سررینا و دکررارت وبسرریاری دیگررر          از دیرردگاو مکتررب متعالیرره حقیقررت انسرران همرران      -32

 دوبعدی                                      ی وبدن.    واز فالسفه گفته اندو حقیقتی......................است ر

طود جسرررم براسررراس مکنترررب حکمرررت متعالیررره و روی چیرررزی ضرررمیمه دررردو بررره بررردن نیسرررت بلکررره نتیجررره.....................  -33

 ردد وتکامل                                                                                              وبدن است.  

    از ن رررر حکمرررت متعالیررره ......................آطررررین درجررره تکررراملی اسرررت کررره موجرررودات زنررردو مررری تواننرررد بررره آن برسرررند.     -34

 روی انسانی                                                                                                            . 

از ن رررر حکمرررت متعالیررره روی انسررران ..................نررردارد وروی مررری تواندبررره هرررر مرتبررره .......................درج رررات دسرررت          -35

 کمال –پایان                                                                                                        یابد.  

از ن رررر حکمرررت متعالیررره و اگرررر چررره انسررران ظرفیرررت واسرررتعداد داردو امرررا ایرررن اسرررتعداد بررره معنرررای رسررریدن            -36

 حتمی –بی ن ایت                                                                  ..................وی به کماالت نیست.   

 تشریحیسواالت 

 درمورد انسان می پردازد؟انسان شناسی فلسفی به چه مسائل مهم وبنیادی  -37

و بررره مسرررا ل م رررم وبنیرررادین دربرررارو انسرررانو ازقبیرررل چیسرررتی انسرررانو جایگررراو او درج ررران و    ایرررن دررراطه از فلسرررفه 

 آیندو وی ونیز ویزگی های متمایز انسان و هویت اطالقی او می پردازد.

 ازچه واژو ای استفادو می دودوبه چه معنایی به کار می رود « انسان دناسی» گاهی به جای  -38
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کرره گرراو برره معنرری دررناطت هرررکب از طررود و ویزگرری هررا وطیررلت هررای طررودش برره کررار             « طررود دناسرری » ازواژو 

همررران حقیقرررت « طرررود»بیشرررتر در مباحرررث اطالقررری وتربیرررت کررراربرد دارد. وگررراو مقیرررود از  مررری رود. معنرررای اطیرررر 

 است.« انسان دناسی» معادل همان « طوددناسی» انسانی است ؛ که دراین معنا 

 دیدگاو ارسطو را دربارو وجه ادتراک واطتالف انسان وحیوان بنویسید  -39

سررایر حیوانررات مشررترک اسررت؛ یعنرری او هررم حیرروان       ارسررطو معتقررد بررود کرره انسررانو اط لحرراظ منطقرریو درجررنب با       

اسرررت و وی گررری هرررای حیوانررراتو ازقبیرررل غریرررزو و احسررراس و ادراکرررات حسررری را دارد. امرررا انسررران یرررک فیرررل ممیرررز   

دارد کررره اور را از سرررایر حیوانرررات جررردا مررری کنرررد.    « اندیشررره ورزی» و« تفکرررر» یرررا « نطرررو» وجداکننررردو بررره نرررام  

نررات اسررت؛ او مرری توانررد واسررتدالل نمایررد؛ اسررتدالل وتفکررر طررود رابررا قرروو نطررو          انسرران نرروعی متفرراوت از سررایر حیوا   

 به دیگران منتقل کند وبا آن ا مراودو علمی وفکری برقرار نماید.

 به اعتقاد ارسطوو تفکر ونطو مربوط به کدام بعد وجودی انسان است  -41

سررت کرره مرری اندیشرردو ارادو مرری     اسررت. برره ن ررر وی روی ا  « روی» مربرروط برره بعررد غیررر مررادی وجررود انسررانو یعنرری       

 کند واز بدن درکارهای مصتلف ب رو می گیرد.

 درفلسفه دکارت چیست توضیح دهید « من»من ور از -41

اسررت. همرران جررایی کرره مرکررز اندیشرره هررا وافکررار ماسررت. مررا بررا ذهررن طررود اسررتدالل         « ذهررن»همرران« مررن»من ررور از

 اوت می کنیم ون ر می دهیم.می کنیم و اثبات می کنیم و می پریریم یا رد می کنیم و قض

 دوگانگی ذهن وبدن در فلسفه دکارت راتوضیح دهید  -42

درفلسررفه دکررارت ذهررن مرراغیر از برردن ماسررت وذهررن وبرردن دو چیررز متفرراوت انررد وکررامال از یکرردیگر مجررزا هسررتندو              

گررر گرچرره بررا یکرردیگر هسررتند وذهررن از برردن اسررتفادو مرری کنررد برره  ررور مثررال و ذهررن آزاد اسررت ولرری برردن ماننررد دی         

 اجسام از قوانین فیزیکی پیروی می کند وآزاد نیست.

 دیدگاو ماتریالیست ها را درمورد انسان بنویسید  -43

ماتریالیسررت هررا فیلسرروفانی انررد کرره معتقدنررد هرچیررزو ازجملرره انسرران و از نرروعی مررادو سرراطته درردو اسررت. برره ن ررر              

وجررور مرری کننررد وبرره یکرردیگر      آنرران ذهررن هررم تن ررا مجموعرره ای از سررلول هررای مغررزی اسررت کرره افکررار را جمررع          

مرررتبط مرری سررازند. براسرراس ایررن ن ریرره و انسرران ن ایتررا ماننررد یررک مادررین بسرریار پیچیرردو اسررت و نرره چیررزی فراتررر            

ازآن. از من رررر آنررران و میررران انسررران ورایانررره تفررراوت حقیقررری ای وجرررود نررردارد؛ تفررراوت ایرررن دو فقرررط در میرررزان          

 پیچیدگی دان است.

 مورد انسان توضیح دهید  دیدگاو داروینیست ها را در -44

داروینیسرررت هرررا و فیلسررروفانی هیتنرررد کررره ن ریررره دارویرررن دربرررارو پیررردایه حیرررات و تحرررول تررردریجی موجرررودات زنررردو 

انسرران چیررزی نیسررت و جررز یررک     « وپیرردایه انسرران از حیرروانو نتررایج فلسررفی گرفتنررد. داروینیسررت هررا مرری گوینررد:         

بررا سررایر حیوانررات نرردارد؛ همرران  ررور کرره یررک کرررم بایررک         وبنررابراین انسرران تفرراوت واقعرری   « حیرروان مسررتوی القامرره  

 پرندو تفاوت ندارد . انسان نیز تفاوت واقعی با پرندو ندارد.

چرا بررو دیرردگاو داروینیسررت هررا نمرری ترروان برررای انسرران ارزش ویرر و ای قا ررل درردودلیل توجرره انسرران برره فضررایل               -45

 اطالقی چیست 

ایر حیوانررات وجررود نررداردو نمرری ترروان برررای انسرران ارزش ویرر و      از ن ررر آنرران چررون تفرراوت واقعرری ای میرران انسرران وسرر     

ای قا ررل دررد. واگررر انسرران برره اطررالق وفضررا ل اطالقرری توجرره کررردوو برره ایررن دلیررل نبررودو کرره فضرریلت گرایرری در ن رراد          

وفطرررت او وجررود دادررته و بلکرره برره ایررن دلیررل بررودو کرره انسرران و ناچررارو وارد زنرردگی اجتمرراعی وزیسررت اجتمرراعی               

 زیست اجتماعی او را واداربه ابدا  اصول اطالقی و رعایت آن ا کردو است.ددو واین 

 به عقیدو ابن سیناو طداوند چه زمانی روی انسانی را به وی عطا می کند    -46
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وقترری برردن دورو جنینرری را در رحررم  مررادر گررانررد وبرره مرحلرره ای رسررید کرره صرراحب همرره انرردام هررای انسررانی درردو            

 عطا می کند. طداوند روی انسانی را با آن

 به عقیدو ابن سینا و روی انسانی چه ویزگی هایی دارد  وچگونه استعدادکسب علم رابه دست می آورد  -47

ایرررن روی و جنبررره غیرررر مرررادی دارد واز جرررنب موجرررودات مجررررد وغیرررر مرررادی اسرررت و واز  ریرررو تفکرررر و اسرررتعداد      

اطرررالق و عشرررو و دوسرررتی و نفررررت و کسرررب علرررم را پیررردا مررری کنرررد. ایرررن روی همچنرررین مررری توانرررد امررروری ازقبیرررل  

 پرسته و معنویت را در یابد وآن ا را در طود پدید آورد.

 دیدگاو فیلسوفان اگزیستانالیست را دربارو انسان توضیح دهید  -48

فیلسررروفان اگزیستانسیالیسرررت معتقدنرررد کررره چیسرررتی انسرررانو بررررطالف سرررایر پدیررردو هرررای عرررالم و ازلح ررره تولرررد       

ت. یعنرری انسرران  ررالو آنو گررل سرررخ یررا گربرره نیسررت کرره درهمرران زمرران           مشررصص ومعررین نیسرر  « وکسررب نوجررود 

پیررردایه معرررین دررردو بادرررد. بررره ن رررر اگزیستانسیالیسرررت هررراو انسررران درحرررالی موجرررود مررری درررود کررره چیسرررتی      

ومرراهیته مشررصص نشرردو اسررت. او بررا دسررت طررود وعمررل وزنرردگی طررود ماهیررت طررود را رقررم مرری زنررد ومعلرروم مرری            

 ست یا بصیل و عزیز است یا ذلیل.کند دجا  است یا ترسوو سصی ا

 ضیح دهید متعالیه را درمورد حقیقت انسان تودیدگاو حکمت  -49

از دیرردگاو حکمررت متعالیرره حقیقررت انسرران همرران گونرره کرره افال ررونو ارسررطوو ابررن سرریناو دکررارت وبسرریاری دیگررر از            

تکررراملی اسرررت کررره   فیلسررروفان گفتررره انرررد حقیقتررری دو بعررردی اسرررت : روی وبررردن. روی انسرررانی آطررررین درجررره        

موجررودات زنرردو مرری توانندبرره آن برسررند. ظرفیررت روی انسرران پایرران نرردارد و روی مرری توانررد برره هررر مرتبرره کمررالی               

درج رران دسررت یابررد. مراحررل تکرراملی  بیعررتو وقترری از گیرراو وحیرروان مرری گررررد وبرره انسرران مرری رسرردو ظرفیترری               

 د.بی ن ایت پیدا می کند وبه هیچ درجه ای از کمال قانع نمی دو

 با توجه به دیدگاو حکمت متعالیه و  رفیت واستعداد انسان چگونه است  توضیح دهید  -51

ازمن ررر مکتررب فلسررفی متعالیرره اگررر چرره انسرران ظرفیررت واسررتعداد برری ن ایررت داردو امررا ایررن اسررتعداد برره معنررای               

ت برسررراند . رسررریدن حتمررری وی بررره کمررراالت نیسرررت. انسررران بایرررد برررا اطتیرررار وارادو طرررود ایرررن ظرفیرررت را بررره فعلیررر 

یعنرری بایررد مسرریر تکرراملی برره سرروی طرردا را انتصرراب نمایررد وبررا ایمرران وعمررل ایررن مسرریر را  رری کنررد. انسرران اطتیررار           

دارد کررره مسررریرهای دیگرررری غیرررر از ایرررن مسررریر تکامرررل را برگزینرررد. بنرررابراین در ابتررردای زنررردگی معلررروم نیسرررت هرررر  

صی طواهررد بررود یررا بصیررلو عررالم طواهررد بررود یررا     انسررانی چرره هررویتی طواهررد دادررتو دررجا  طواهررد بررود یررا ترسرروو سرر      

نررادانو همرره این ررا برره صررورت برراقوو در وجررود انسرران هسررت وبالفعررل درردن هررر کرردام ازآن رراو برره گررزینه هررا ودرریوو            

  زندگی انسان مربوط است.

 

 (انسان موجودی اخالق گرا)دهمسواالت درس 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 مف وم اطالق آدناست ومی تواند طوب وبد اطالقی را درک کند   صحیحانسان با  -1

برطررری ازمتفکرررران و  انسررران را براسررراس وی گررری اطالفقررری و چنرررین تعریرررف کرررردو انرررد: انسررران موجرررودی اسرررت اطالقررری کررره    -2

 حسن وقبح را درک می کند وکارهایی براساس این درک انجام می دهدد.   صحیح

 می نامند.   صحیح« فعل  بیعی» ای رفع نیازهای طود انجام می دهدکارهایی که انسان آن ا را بر -3

 می گویند.  صحیح« فعل اطالقی» کارهایی که مورد ستایه یاطدمت وسرزنه واقع می دوند  -4

 ازن ر ارسطو فعل اطالقی باسعادت ونیک بصتی حقیقی آدمی رابطه  دارد.    غلط -5

حقیقرری بادرردو فضرریلت محسرروب مرری گررردد واگررر برررطالف سررعادت         برره اعتقرراد افال ررون فعررل اطالقرری اگررر درج ررت سررعادت       -6

 بادد وباعث دقاوت گردد رذیلت وبدی دمردو می دود.     صحیح
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 به اعتقاد افال ون در وجود انسان سه قوو اصلی فعال هستند: قوو دوتو فوو غضب  وقوو عقل   صحیح -7

پرریه « طویشررتن داری» د درازتررر نمرری کنررد و  ارسررطو معتقررد اسررت کرره اگررر عقررل حرراکم بادرردو قرروو درر وت پررا ازگلرریم طررو          -8

 می گیرد.     غلط

 افال ون معتقد است که اگر عقل برقوای دیگر حاکم دودو انسان به اعتدال درمیان قوا می رسد.    غلط -9

برره اعتقرراد ارسررطو درروهت وغضررب همرروارو درمعرررض افررراط وتفررریط هسررتند امررا عقررل مرری توانررد مررانع ایررن افررراط وتفررریط              -11

 دود.   صحیح

 ازن ر ارسطو و اگر قوای وجودی در طط اعتدال باددو انسان به سعادت می رسد.   صحیح -11

کانرررت و فیلسررروف قررررن هجررردهم آلمرررانو عقیررردو دارد کررره معیرررار فعرررل اطالقررری را بایرررد در طرررط اعتررردال جسرررت وجرررو کررررد.    -12

 غلط

بررره سررروی عمرررل طیرررر اطالقررری کانررت مررری گویرررد: هرانسررران در درون طرررود حقیقترری بررره نرررام وجررردان اطالقررری دارد کرره او را     -13

 دعوت می کند.   صحیح

هرررر کررراری کررره انسررران آن را صررررفا بررررای ا اعرررت از وجررردان طرررود انجرررام دهرررد وهررریچ گونررره هررردف ومنفعرررت دصیررری درآن  -14

 ندادته بادد طیر اطالقی دمردو می دود.    صحیح

قررانون کلرری وعمررومی دررود.      دکررارت مرری گویررد: بر بررو قاعرردو ای عمررل کنیررد کرره بتوانیررد ارادو کنیررد کرره قاعرردو مزبررور              -15

 غلط

فیلسرروفان  بیعررت گرررا وعمرروم کسررانی کرره بعررد روحرری ومعنرروی را برراور ندارنرردو ریشرره هررای فعررل اطالقرری را درهمرران رفتررار             -16

  بیعی انسان جست وجو می کنند.   صحیح

ود انجررام نمرری  فیلسرروفان  بیعررت گرررا و معتقدنررد کرره و انسرران ماننررد سررایر موجررودات و هررر کرراری را برررای منررافع  بیعرری طرر           -17

 دهد.   غلط

فیلسرروفان  بیعررت گرررا معتقدنررد و از آنجررا کرره انسرران زترردگی اجتمرراعی داردو نرراگزیر اسررت منفعررت دیگررران را نیررز رعایررت                -18

 کند .  صحیح

تومرراس هررابز مرری گویررد: هرگرراو انسرران بصواهررد در برابررر دیگررران آزادی زیررادی دادررته بادرردو بایررد برره دیگررران هررم حررو                  -19

 و به همان میزان آزاد بادند.   صحیحبدهد که دربرابر ا

 بررو دیرردگاو هررابز و انسرران زمررانی کرره دریافترره نفررع او درگرررو نفررع دیگررران اسررت و قواعررد اطالقرری را ابرردا  کررردو اسررت.                   -21

 صحیح

 ابن سینا ودیگر فالسفه مسلمان و عقل رامنبع دناطت فضیلت ها ورذیلت ها می دانند.   صحیح -21

چرره بشررر برره فضرریلت هررا عالقرره منررد اسررت وعقررل او آن ررا را زیبررا وطرروب مرری دانرردو امررا           فالسررفه مسررلمان مرری گوینررد اگررر     -22

 رفتن به سوی این فضا ل وعمل بر اساس آن ا آسان است.   غلط

 فالسفه مسلمان می گویند: انسان دو دسته فعل دارد: فعل  بیعی وفعل اطالقی    صحیح -23

ل ورذا ررل رابشناسررد وقترری برره آن ررا عالقرره بررورزد و برره تن ررایی        فالسررفه مسررلمان معتقدنررد و اینکرره انسرران مرری توانررد  فضررا        -24

 می تواند باعث ترک رذیلت وتمایل به کسب فضیلت بادد.   غلط

 جای خالی را باکلمات مناسب کامل کنید.

 اطالقی  -انسان با مف وم..................آدناست ومی تواند طوب وبد .................را درک کند.       اطالق -25

 می نامند.   فعل  بیعی»..........................« کارهایی که انسان آن ا را برای رفع نیازهای طود انجام می دهد -26

 می گویند.   فعل اطالقی»..............« کارهایی که مورد ستایه وتحسین یا طدمت وسرزنه واقع می دوند -27

 نیک بصتی-................حقیقی آدمی رابطه دارد.   سعادتاز ن ر افال ون فعل اطالقی با................و...... -28

بررره اعتقررراد افال رررون؛ فعرررل اطالقررری اگرررر درج رررت سرررعادت حقیقررری بادد..................محسررروب مررری گرررردد واگرررر          -29

 رذیلت  -برطالف سعادت بادد وباعث دقاوت گردد......................وبدی دمردو می دود.    فضیلت
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کرره انسرران را برره سرروی لرایررر     ».....................«  ررون: دروجررود انسرران سرره قرروو اصررلی فعررال هسررتند:       بررو دیرردگاو افال  -31

کررره انسررران را دربرابرررر ططرهرررا وموانرررع دعررروت بررره ایسرررتادگی     .».........................« وامیرررال مصتلرررف فررررا مررری طوانرررد  

 قوو غضب –قوو د وت که طوب را از بد تشصیص می دهد.    « قوو عقل»وعکب العمل می کند و

پرریه  »..................« افال ررون مرری گویررد: اگررر عقررل حرراکم بادررد قوو....................پررا از گلرریم طررود درازتررر نمرری کنررد و             -31

 می گیرد.  قوو د وت

مرری دررود وعقررل نیررز برره صررفت    »........................« افال ررون مرری گویررد: اگررر عقررل حرراکم بادرردو قرروو غضررب متیررف برره        -32

 حکمت –می رسد.   دجاعت ...........................« ».

نیررررک بصررررت  « عرررردالت»و« دررررجاعت»در»...............................« و »..........................«انسررررانی کرررره برررره چ ررررار فضرررریلت    -33

 طویشتن داری  -حکمتاست.      

...................درمیررران قررروا مررری رسرررد ارسرررطو معتقرررد اسرررت کررره اگرررر عقرررل برررر قررروای دیگرررر حررراکم درررودو انسررران بررره . -34

 اعتدال -وهمین..........................و عامل سعادت ونیک بصتی انسان است.    اعتدال

بررره اعتقررراد ارسرررطو دررر وت وغضرررب همررروارو درمعررررض افرررراط وتفرررریط هسرررتند امرررا..................می توانرررد مرررانع ایرررن     -35

 افراط وتفریط دود.   عقل

جسرررت »...........................« ن هجررردهم آلمررران و عقررردو دارد کررره معیرررار فعرررل اطالقررری را بایرررد در   کانرررت فیلسررروف قرررر  -36

 وجو کرد.   وجدان اطالقی

کانرررت مررری گویرررد: هرررر انسررران در درون طرررود حقیقتررری بررره نرررام .........................دارد کررره اور را بررره سررروی عمرررل           -37

 طیر اطالقی   -دان اطالقی.......................دعوت می کند.     وج

هررر کرراری کرره انسرران آن را صرررفا برررای ا اعررت از وجرردان طررود انجررام دهررد وهرریچ گونرره هرردف ومنفعررت دصیرری               -38

 درآن ندادته بادد.........................دمردو می دود.    طیر اطالقی

فعرررل اطالقررری را در فیلسررروفان  بیعرررت گررررا وعمررروم کسرررانی کررره بعرررد روحررری ومعنررروی را بررراور ندارنرررد ریشررره هرررای  -39

 همان..........................انسان جست وجو می کنند.     رفتار  بیعی

تومرراس هرررابز مرری گویرررد: هرگرراو انسرررانی بصواهررد در برابرررر دیگررران آزادی زیرررادی دادررته بادسرررد بایررد بررره دیگرررران         -41

 آزاد   -.                             دربرابراوهم حو بدهد که.....................به همان میزان.......................بادند

ابررن سررینا ودیگررر فالسررفه مسررلمان و عقررل را منبررع دررناطت فضرریلت هررا ورذیلررت هررا مرری داننررد وایررن عقررل و را از              -41

 آن ج ت که رفتار طوب وبد انسان را تشصیص می دهد ...............................می نامند.    عقل عملی

عتقدنررد و اینکرره انسرران مرری توانررد فضررا ل ورذا ررل رابشناسررد وحترری برره آن ررا عالقرره بررورزدو برره             فالسررفه مسررلمان م  -42

 کسب فضیلت –تن ایی نمی تواند باعث.....................وتمایل به ..........................بادد.     ترک رذیلت 

 سواالت تشریحی

کرررد آن دو را نررام بررردو وهررر کرردام را برراذکر مثررالی توضرریح        کارهررای انسرران را برره  ررور کلرری برره دو دسررته مرری ترروان تقسرریم        -43

 دهید 

 فعل  بیعی وفعل اطالقی

فعررل  بیعرری: کارهررایی کرره انسرران برره  ررور عررادی آن ررا را برررای رفررع نیازهررای  بیعرری طررود انجررام مرری دهرردو از قبیررل طربرردو             

 کارو طواب واستراحت و آددزی و ورزش وتفریح

رد سررتایه وتحسررین یررا طرردمت وسرررزنه واقررع مرری درروند؛ ماننررد احسرران وکمررک برره        فعررل اطالقرری: کارهررایی هسررتند کرره مررو   

 دیگران و ایثار وفداکاری ومبارزو با ظلم ونابرابری

 به اعتقاد افال ون معیار فعل اطالقی چیست   -44

 از ن رررر افال رررون فعرررل اطالقررری برررا سرررعادت ونیرررک بصتررری حقیقررری آدمررری رابطررره دارد. بررره اعتقررراد وی و فعرررل اطالقررری اگرررر در 

ج رررت سرررعادت حقیقررری بادرررد و فضررریلت محسررروب مررری گرررردد واگرررر بررررطالف سرررعادت بادرررد وباعرررث درررقاوت گررررددو رذیلرررت  

 وبدی دمردو می دود.
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 چه دیدگاهی ارا ه می کند  « افال ون درپاسآ به این سوال ن درچه صورتی یک عمل درج ت سعادت است -45

ان را برره سرروی لرایررر وامیررال مصتلررف فرررا مرری طوانررد.     کرره انسرر « قرروو درر وت » در وجررود انسرران سرره قرروو اصررلی فعررال هسررتند:    

کرره « قرروو عقررل » کرره انسرران را در برابرططررر هررا وموانررع دعرروت برره ایسررتادگی وعکررب العمررل مرری کنررد . و           « قرروو غضررب » 

طررروب را از برررد تشرررصیص مررری دهرررد و سرررعادت واقعررری را دناسرررایی مررری کنرررد. بنرررابراین عمرررل انسررران در صرررورتی در ج رررت    

 فرمان و راهنمایی عقل انجام پریرد. سعادت است که بنا بر

 به ن ر افال ون اگر عقل برقوو غضب وقوو د وت حاکم دود چه نتایج اطالقی حاصل می دود   -46

پرریه مرری گیرررد. قرروو    « طویشررتن داری» افال ررون مرری گویررد؛ اگررر عقررل حرراکم بادررد؛ پررا از گلرریم طررود درازتررر نمرری کنررد و          

مرری رسررد. براینررد ونتیجرره چنررین سررامانی و برقررراری     « حکمررت» صررفت مرری دررود. عقررل نیررز برره    « دررجاعت» غضررب متیررف برره  

 میان قوای عقل ود وت وغضب در سراسر دصییت انسان است.« عدالت» 

  بو دیدگاو افال ون برای اینکه انسان به نیک بصتی وسعادت برسد باید به چه فضیلت هایی آراسته گردد  -47

اسرررت و نیرررک بصرررت اسرررت؛ « عررردالت»و« درررجاعت» و « داریطویشرررتن » و « حکمرررت»انسرررانی کررره بررره چ رررار فضررریلت 

 این معیار میان همه انسان ها مشترک وثابت است وبا گردت زمان تغییر نمی کند.

 معیار فضیلت اطالقی  بو دیدگاو ارسطو چیست توضیح دهید   -48

وهمررین اعترردال و عامررل   ارسررطو معتقررد اسررت کرره اگررر عقررل برقرروای دیگررر حرراکم دررودو انسرران برره اعترردال در میرران قرروا مرری رسررد            

سررعادت ونیررک بصترری انسرران اسررت. برره اعتقرراد ارسررطو درر وت وغضررب همرروارو در معرررض افررراط وتفررریط هسررتند امررا عقررل مرری                

توانررد مررانع ایررن افررراط وتفررریط دررود؛ البترره درررط الزم برررای چنررین امررری ایررن اسررت کرره طررود عقررل ردررد کررردو وبرره درجررات                 

افررراط وتفررریط نشررود.از ن ررر ارسررطو و اگررر قرروای وجررودی در طررط اعترردال بادرردو         مناسرربی از معرفررت دسررت یابررد تررا طررودش دچررار    

انسرران برره سررعادت مرری رسررد. ارسررطو معتقررد اسررت عقررل هررر انسررانی ایررن اعترردال را درک مرری کنررد وآن را برره عنرروان امررری درسررت            

 می پریرد.

ضررریلت اطالقررری ار از کانرررت معیرررار فضررریلت اطالقررری را درچررره چیرررزی جسرررت وجرررو مررری کنرررد  توضررریح دهیرررد  ) معیرررار ف      -49

 گاو کانت بیان کنید ددی

جسرررت وجرررو کررررد. کانرررت مررری « وجررردان اطالقررری» آلمررران و عقیررردو دارد معیرررار فعرررل اطالقررری را بایرررد در  18کانرررت فیلسررروف قررررن 

گویررد: هررر انسرران در درون طررود حقیقیترری برره نررام وجرردان اطالقرری دارد کرره او را برره سرروی عمررل طیررر اطالقرری دعرروت مرری کنررد. هررر           

کرره انسرران آن را صرررفا برررای ا اعررت اط وجرردان طررود انجررام دهررد وهرریچ گونرره هرردف ومنفعررت دصیرری درآن ندادررته بادرردو            کرراری 

طیررر اطالقرری دررمردو مرری دررود. مررثال اگررر انسرران عرردل را نرره برره طررا ر تشررویو وتمجیررد دیگررران ونرره حترری برررای برره سررعادت و بلکرره          

 فضیلت است.فقط بدان ج ت که وجدان بدان دعوت می کندو انجام دهدو 

 قاعدو اطالقی کانت رانودته ومقیود ایشان از این قاعدو رابیان کنید  -51

مقیررود « بر بررو قاعرردو ای عمررل کنیررد کرره بتوانیررد ارادو کنیررد کرره قاعرردو مزبررور قررانون کلرری وعمررومی دررود            » کانررت مرری گویررد  

مررورد وی انجررام دادنرردو او آن کررار را   کانررت ایررن اسررت کرره عمررل هررر انسررانی بایررد برره گونرره ای بادررد کرره اگررر هررم همرران کررار را در           

 پسندیدو وعامالن آن را تحسین کند.

 برررو جملررره بسررریار مشررر ور کانرررت کررره براسررراس آن معتقرررد اسرررت دو چیرررز  وی را بررره درررگفتی وا دادرررته اسرررت  آن دو چیرررز   -51

 کدامند  یکی آسمانی که باالی سر ماست و دیگر وجدانی که در درون ما قرار دارد.

 معتقدند که و ریشه های فعل اطالقی را باید درکجا جست وجو کرد  فیلسوفان  بیعت گرا -52

فیلسررروفان  بیعرررت گررررا وعمررروم کسرررانی کررره بعرررد روحررری ومعنررروی را بررراور ندارنررردو ریشررره هرررای فعرررل اطالقررری را در همررران رفترررار  

منررافع  بیعرری طررود   بیعرری انسرران جسررت وجررو مرری کننررد. از ن ررر ایررن گررروو و انسرران و ماننررد سررایر موجررودات و هررر کرراری را برررای         

عنرراوینی هسررتند کرره طررود مررا برره هررر کررار مرری دهرریم و بسررته برره اینکرره آن کررار برره           « بررد»و« طرروب» انجررام مرری دهررد . بنررابراین   

سررودمان بادررد یررا برره ضرررر مرران. از آنجررا کرره انسرران زنرردگی اجتمرراعی داردو نرراگزیر اسررت منفعررت دیگررران را نیررز رعایررت کنررد ؛ در              

 نیز حفظ نمی دود.غیر این صورتو منفعت طودش 

بنررا براعقیررردو تومرراس هرررابز و چرررا انسررران قواعرررد اطالقرری را ابررردا  مرری کنرررد وآیرررا امرروری ماننرررد صررداقت و عررردالت و امانرررت         -53

 داری و ارزش حقیقی دادته وفضیلت اطالقی دمرو می دوند 

قرری را ابررردا  کررردو و مرررثال گفتررره   بنررابراین دیررردگاوو انسرران از زمرررانی کرره دریافتررره نفررع او در گررررو نفررع دیگرررران اسررت و قواعرررد اطال      

اسرررت : بایرررد برررا دیگرررران راسرررتگویی پیشررره کررررد؛ در امانرررت نبایرررد طیانرررت ورزیرررد و برررراین اسررراس امررروری ماننرررد صرررداقت و عررردالت  
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وامانرررت داری در واقرررع ارزش حقیقررری ندارنرررد وفضررریلت درررمردو نمررری دررروند امرررا چرررون بررررای زنررردگی اجتمررراعی ضرررروری هسرررتند    

 آن است و باید آن ا را مراعات کرد. ومنفعت افراد در رعایت

 بنابر دیدگاو ابن سینا ودیگر فالسفه مسلمان و منبع دناطت فضیلت ها ورذیلت ها چیست   توضیح دهید   -54

ابررن سررینا ودیگررر فالسررفه مسررلمان و عقررل را منبررع دررناطت فضرریلت هررا ورذیلررت هررا مرری داننررد. عقررل فضرریلت هررایی ماننررد عرردل و             

جاعت را کمرراالتی مرری دانررد کرره باعررث ردررد وکمررال روی مرری دررود؛ درسررت ماننررد آب وغرررا و امرروری           احسرران و طویشررتن داری ودرر  

از ایررن قبیررل کرره جسررم انسرران را ردررد مرری دهنررد بنررابراین هررر انسررانی فضرریلت هررا را دوسررت دارد واز رذا ررل اطالقرری ماننررد ظلررمو              

ز کمررال برراز مرری دارنررد. بنررابراین هررر انسررانی برره دنبررال      بصررل و ریررا گریررزان اسررت. ایررن رذا ررل اطالقرری برره روی صرردمه رسرراندو وآن را ا     

 کسب فضا ل است؛ زیرا او با کسب این فضا ل احساس نشاط ولرت می کند وبه رضایت درونی می رسد.

« عقررل عملرری » من ررور از عقررل عملرری چیسررت  ایررن عقررل را از آن ج ررت کرره رفتررار طرروب وبررد انسرران را تشررصیص مرری دهررد             -55

 می نامند.

چرررا فالسررفه مسررلمان بررراین باورنررد کرره دررناطت فضررا ل ورذا ررل وعالقرره ورزی برره آن رراو برره تن ررایی نمرری توانررد باعررث ترررک                -56

 رذیلت وتمایل به کسب فضیلت بادد  

زیرررا عررالوو بررر ایررن تمایررل ذاترریو پشررتوانه ای دیگررر هررم الزم اسررت تررا هنگررام تضرراد میرران تمررایالت دصیرری وفضررا ل اطالقرری             

 ل را بررر تمررایالت ترررجیح دهررد. ایررن پشررتوانه برره اعتقرراد فالسررفه مسررلمان طداسررت ؛ اگررر طداونررد نیررز مررا را          انسرران بتوانررد فضررا 

برره کسررب فضررا ل ترغیررب واز رذا ررل منررع نمایررد وبرررای آن ررا پرراداش ومجررازات معررین فرمایرردو میررل برره فضررا ل در انسرران تقویررت           

 می دود.

ب فضرررا ل ترغیرررب واز رذا رررل منرررع نمایرررد وبررررای آن رررا پررراداش  بنابردیررردگاو فالسرررفه مسرررلمان و اگرررر طداونرررد مرررا را بررره کسررر  -57

زیرررا در هررر صررورتو انسرران موجررودی مصتررار وبررا      -ومجررازات معررین فرمایرردو آیررا عمررل برره فضرریلت قطعرری وحتمرری مرری دررود  طیررر        

 تمایالت قوی وددید است وممکن است برای رسیدن به آن تمایالت و از فرمان طدا هم سرپیچی کند.
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