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 اخالقی و فعل طبییع را با ذکر مثال توضیح دهید.⅕ نمره فعل  -1 

 
 نمره   5/ 1قوه * شهوت . *غضب و*عقل را نظر. افالطون تعریف کنید -2 

 
 نمره   75/ 0در کتاب آسمانی قرآن انسان چگونه موجودی توصیف شده است؟   -3 

 
 نمره  1عقیده شیخ سهروردی در زمینه نوراالنوار را توضیح دهید.   -4 

 
از نظر ماتریالیستها و داروینستها , آیا تفاونی میان انسان و سایر حیوانات وجود دارد؟ توضیح   -5 

 نمره 1دهید. 
در دوره جدید اروپا از جهت انسان شنایس دو جریان پدید آمد هر دو جریان را توضیح دهید.     -6
 نمره 1
 
 نمره 1جاهای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. -7
 

  از جهت ………  مانند مسائل ریاضی هستند. الف( مسائل فلسفی 
 آلمان عقیده دارد معیار فعل اخالقی را باید در ……….    جستجو کرد.   18ب(  کانت فیلسوف قرن 

ج(  از نظر افالطون ………. جزء عقالنی انسان است و او را از حیوانات متمایز میکند که غیر فانی و  
 جاوید است. 

به گرا هستند امل به شهود عرفانی و تجربه دیتی معتقدند و به بعد  د(  از جمله فیلسوفانی که تجر 
 معنوی انسان توجه کردند…… .ِو……… میباشند. 

 
اق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلونی از معرفت شهودی در     -8 کدام فیلسوف راه شیخ اشر

د؟ عقاید ایشان را بیان کنید.   نمره 1کنار معرفت عقیل بهره بیی
 
 نمره 1تجرنی بر چند قاعده عقیل مهم استوار است ؟   شناخت  -9
 
 نمره  75/ 0عقاید گرگیاس بعنوان یک سوفسطائ مشهور در زمینه با شناخت را بیان کنید.    -10
 
فت پیوسته دانش بشر به چند صورت در حال انجام است؟    -11  نمره   1پیشیی
 
 5/ 0جرم سقراط چه بود؟  -12 

 

 



فیلسوفان اولیه یونانی ذکر شده عقاید دو مورد در زمینه مسائل بنیادی هستی را از جمله   -13
 نمره 2توضیح دهید.. 

 الف(  تالس….. .  
 ب(  فیثاغورث… … 

 ج(  هراکلیتوس………. 
 د(  پارمنیدس….    ….. 

 
 
ی فیلسوف واقیع و مردم عادی چیست توصیح دهید.   -14  نمره   1فرق بیر
 
 نمره   75/ 0سفه به چند بخش تقسیم میشود؟ بخش اصیل و ریشه ای فل   -15
 
 نمره 1اساسا هر دانشر از چند جهت با سایر دانش ها متمایز میشود؟  -16
 
 با تفکر غیر فلسفی را توضیح دهید.    -17

 نمره 1تفاوت تفکر فلسفی
 
 نمره  1سوسطائیان چه کسانی بودن و عقاید ایشان در زمینه با شناخت را توضیح دهید.   -18
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 ردیف سواالت بارم

 فعل اخالقی و فعل طبییع را با ذکر مثال توضیح دهید.⅕ نمره  -1 
فعل طبییع* کارهای که انسان آنها را برای رفع نیازهای خود انجام میدهد , ازقبیل خرید مایحتاج  

احت و…. این قبیل کارها را " فعل    طبییع " یم نامند. روزانه, داشتی  شغل برای کسب درآمد, اسیی
ند; مانند   * کارهای که مورد ستایش و تحستر  یا مورد شزنش و تقبیح قرار یم گیر فعل اخالقی

" یم نامند.   احسان , نیکوکاری, و مبارزه با ظلم و نابرابری . این قبیل کارها را " فعل اخالقی
 
 نمره   5/ 1قوه * شهوت . *غضب و*عقل را نظر. افالطون تعریف کنید -2 
ر وجود انسان سه قوه اصیل فعال هستند;" قوه شهوت" که انسان را به سوی لذایذ و امیال فرا  د

 و عکس العمل  
 

یم خواند;  " قوه غضب" که انسان را در برابر خطرها و موانع دعوت به ایستادگ
 یم کند و " قوه عقل" که خوب را از بد. تشخیص یم دهد و سعادت واقیع را شناسانی یم کند. 

 
 نمره   75/ 0در کتاب آسمان  قرآن انسان چگونه موجودی توصیف شده است؟   -3 

انسان را موجودی جاویدان, جانشتر  خدا در زمتر  و مسجود فرشتگان محسوب کرده که آسمان ها  
 و زمتر  را خداوند برای او آفریده و آماده ساخته است. 

 
 نمره  1هید. عقیده شیخ سهروردی در زمینه نوراالنوار را توضیح د   -4 

اق بیسیی به جای مفهوم " وجود" از مفهوم " نور" استفاده یم کرد. و معتقد بود که   شیخ اشر
هستی مراتب نور است . خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد , نوراالنوار  

نور کامل    است . و سایر مراتب وجود, نور هستی خود را از نوراالنوار دریافت یم کنند.اما چون
نیستند, ترکیتی از نور و ظلمت اند. او عقیده داشت که نفس انسان , همان جنبه نوران  وجود و  

ی کیب کند , حقایق هستی   جسم و بدن او, همان جنبه ظلمان  اوست این نفس اگر نورانیت بیشیی
 , مسیر کمال را 

 و لیاقت بیشیی
 

 یط کند. را بهیی رویت یم کند و یم تواند با کسب شایستگ
 
از نظر ماتریالیستها و داروینستها , آیا تفاونی میان انسان و سایر حیوانات وجود دارد؟ توضیح   -5 

 نمره 1دهید. 
از نظر ماتریالیستها و داروینیستها , چون تفاوت واقیع میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد,  

سان به اخالق و فضائل اخالقی توجه یم  نیم توان برای انسان ارزش ویژهای قائل شد. مثال اگر ان
کند , به این دلیل نیست که فضیلت گرانی در روح و فطرت او وجود دارد, بلکه به این دلیل است  
 اجتمایع و زیست اجتمایع شده اند. و این زیست اجتمایع آنها را وادار به  

 
که انسان, وارد زندگ

 کنند. ابداع اصول اخالقی و رعایت آنها کرده است تا ب 
 

 توانند باهم زندگ
در دوره جدید اروپا از جهت انسان شنایس دو جریان پدید آمد هر دو جریان را توضیح دهید.     -6
 نمره 1
 
 نمره 1جاهای خایل را با کلمات مناسب پر کنید. -7

 



 
 الف( مسائل فلسف  از جهت* روش*  مانند مسائل ریاض  هستند. 

*    آلمان   18ب(  کانت فیلسوف قرن  عقیده دارد معیار فعل اخالقی را باید در * وجدان اخالقی
 جستجو کرد. 

ج(  از نظر افالطون * نفس*جزء عقالن  انسان است و او را از حیوانات متمایز میکند که غیر فان   
 و جاوید است. 

بعد   د(  از جمله فیلسوفان  که تجربه گرا هستند اما به شهود عرفان  و تجربه دیت  معتقدند و به 
 معنوی انسان توجه کردند* ویلیام جیمز *.ِو* هانری برگسون* میباشند. 

 
اق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلونی از معرفت شهودی در     -8 کدام فیلسوف راه شیخ اشر

د؟ عقاید ایشان را بیان کنید.   نمره 1کنار معرفت عقیل بهره بیی
د. و  مال صدرا. او توانست به نحو مطلونی از معرفت  شهودی در کنار معرفت عقیل بهره بیی

 بنا کند که در عتر  حال کامال هویت فلسف  داردو بر استدالل 
توانست یک دستگاه منسجم فلسف 

اق نیر  بهره مند است .او همچنتر  پیوند مستحکیم میان فلسعه   و منطق استوار است.از شهود. اشر
ها تضاد و تناق ی میان دادهای مستدل و یقیت   و معرفت وحیان  بر قرار کرد و اثبات کرد که نه تن

 عقل و معارف وحیان  وجود ندارد بلکه عقل و ویح تایید کننده یکدیگرند. 
 نمره 1شناخت تجرنی بر چند قاعده عقیل مهم استوار است ؟   -9
هر پدیده علت   - 2پدیدها خود به خود پدید نیم آیند, بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است.  -1

ی پدید نیم آید.  ی , هر چیر   طبیعت, همواره یکسان عمل میکند.   - 3ویژه ای دارد, و از هر چیر 
 
   75/ 0عقاید گرگیاس بعنوان یک سوفسطائ مشهور در زمینه با شناخت را بیان کنید.    -10

 نمره  
ی وجود داشته باشد , برای انسان قابل شناخت ن  ی وجود ندارد . ثانیا اگر هم چیر  یستو  اوال. چیر 

انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثا اگر برای انسان قابل شناخت باشد , نیم توان آن را به دیگری  
 بیاموزد و منتقل کند. 

فت پیوسته دانش بشر به چند صورت در حال انجام است؟    -11  نمره   1پیشیی
ای جهان و  از طریق حل مجهوالت و دستیانی به اطالعات جدید در زمینه با عنارص و پدیده

 گشودن شاخه های جدید دانش. 
 از طریق نی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آنها.  -2
 
 5/ 0جرم سقراط چه بود؟  -12 

این است که خدایان  را که همه به آنها اعتقاد دارند , انکار میکند و از خدای جدید سخن یم گوید !  
 ا از دین و آیتر  پدرانشان بر یم گرداند. با افکار خود جوانان  را گمراه یم سازد و آنها ر 

 
از جمله فیلسوفان اولیه یونان  ذکر شده عقاید دو مورد در زمینه مسائل بنیادی هستی را   -13

 نمره 2توضیح دهید.. 
ات و دگرگون  ها بود.     مبدا تغییر

الف(  تالس….. . مانند دیگر اندیشمندان آن دوره به دنبال یافتی
هاست و همه چیر  , در  عقیده داشت که آب او  لتر  عنرص و پایه و اساس سایر موجودات و چیر 

نهایت , از آب ساخته شده است. زیرا او یم دید که آب در درجات باال بخار یم شود ودر درجات  
بسبار پایتر  منجمد یم شود و وقتی بصورت باران یم آید , گیاهان از زمتر  یم رویند , پس اینها همه  

 ند. شکل دیگری از آب ا
 ب(  فیثاغورث… … 

ج(  هراکلیتوس……….شهرت وی در تاری    خ فلسفه بدلیل دو اندیشه اوست, اویل وحدت اضداد  
است . اوعقیده داشت که اموری که باهم ضد هستند , یم توانند با یکدیگر جمع شوندمثال دامنه  

. یک لیوان که تا نصف آن آب دارد هم م یتوان گفت نیم  کوه که هم ش باالی دارد هم ش پاییت 



لیوان خایل ایت و هم میتوان گفت نیم لیوان پر است. و این دو جمله با هم تضادی ندارندپس  
وجود این اضدا است که جهان را یم سازد و گریزی از ستیر  و تصاد نیست. دومتر  اندیشه او تغییر و  

چیر  ثابتی در این  تحول دائیم در جهان است. او یم گفت همه چیر  در سیالن و حرکت است و هیچ  
 و قانون کائنات است.بر همه چیر  فرمان یم راند و نیم توان  

 
جهان وجود ندارد. دگرگون  قانون زندگ

 از آن گریخت.و باید قبول کنیم که " نیم توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد".  
 د(  پارمنیدس….    ….. 

 
 
 نمره   1دهید. فرق بتر  فیلسوف واقیع و مردم عادی چیست توصیح   -14

اوال. فیلسوف درباره مسائل به نحو جدی فکر یم کند. ثانیا. با روش درست وارد این قبیا سواالت و  
 مسائل یم شود و پاسخ میدهد . او تابع برهان و استدالل است. نه تابع افراد و اشخاص. 

 
 نمره   75/ 0بخش اصیل و ریشه ای فلسفه به چند بخش تقسیم میشود؟    -15
 شنایس, که درباره قوانتر  احکام کیل و عام حاکم بر هستی و وجود بحث یم کند.  هستی  -1
 معرفت شنایس, که توانای انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار میدهد .  -2
 
 نمره 1اساسا هر دانشر از چند جهت با سایر دانش ها متمایز میشود؟  -16
 بحث یم کند.  از جهت موضویع که آن دانش درباره آن  -1
د.  -2  از جهت رویسر که در آن دانش مورد استفاده قرار میگیر
 
 با تفکر غیر فلسف  را توضیح دهید.    -17

 نمره 1تفاوت تفکر فلسف 
تا زمان  که انسان با سوالهای معمویل روزانه روبروست و به دنبال پاسخ آنهاست , در مرحله اول  

یم نامند.اما اگر انسان  از این مرحله تفکر عبور کند و با   تفکر قرار دارد که آن را تفکر غیر فلسف  
دازد وارد مرتبه دوم تفکر   جدیت و پیویته به سوال های دسته دوم) شانجام ما چه یم شود( بیی

 شده که یم توان آن را تفکر فلسف  نامید. 
 
 نمره.  1د. سوسطائیان چه کسان  بودن و عقاید ایشان در زمینه با شناخت را توضیح دهی  -18

سوفسطاییان به سبب اختالف نظرها و مغالطه های که خودشان به آن متوسل یم شدند , اثل  
امکان شناخت را زیر سوال برده و مدیع بودند که نه از راه حس و نه از راه عقل, نیم توان به  
ون   ی را حس یم کنیم بدان معنا نییت که حس ما از یک واقعیت بیر خیی    حقیقت رسید و اگر چیر 

ی جز احساس در اختیار نداریم .   یم دهد. به عبارت دیگر , ما چیر 
 

 


