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بارم .ها نیست؛ بلکه آموختن اندیشیدن استکار اصلی فلسفه آموزش اندیشه ردیف

 است؟ غلطو کدام  صحیحکدام یک از عبارات زیر  1

غ   ص    .او باقی نمانده است ای ازگونه نوشتهکنند که هیچفیثاغورث را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می .1-1

غ      ص   .ها استها و نادانییکی از ابعاد تمثیل غار افالطون، نمایش گرفتاری انسان در غار عادت .1-2

غ     ص   . پذیر استشناخت و معرفت فقط در حوزۀ تجربه امکان .1-3

غ    ص   .دهداز نظر افالطون، قوۀ غضب خوب را از بد تشخیص می .1-4

1 

 .را عالمت بزنید صحیحگزینه   2

.را به دست آورند................ کوشند قوانین حاکم بر فیلسوفان می .2-1

 کل هستی               موجودات             انسان  جهان

های زیر هستند؟یک از معرفتفلسفۀ اخالق و فلسفۀ تاریخ جزو کدام. 2-2

 مابعدالطبیعه         شناسیانسان          فلسفۀ مُضاف   فلسفۀ اولی

از نظر کدام فیلسوف هستی و وجود حقیقتی ثابت دارد؟. 2-3

 سقراط            تالس              پارمنیدس هراکلیتوس 

.بنا شده باشد................. ای است که بر پایۀ زندگی برتر زندگی. 2-4

 واقعیت              حقیقت        عقل و حواس     باور  عقیده و

گویند؟ها را چه میدانستن و همۀ دانسته شک در اصلِ. 2-5

 فلسفۀ اولی         شناسی معرفت          شکاکیت نسبی   شکاکیت مطلق 

.مختلف آن از قبیل بهشت و جهنم را مشاهده کندهای تواند آخرت و قسمتعارف می.................. در . 2-6

 معرفت شهودی      شناخت تجربی          شناخت عقلی        معرفت وحیانی 

آید؟کدام مورد با استفاده از شناخت قوۀ عقلی به دست نمی. 2-7

 قانون علیت       تشخیص انواع رنگها           شناخت اراده و اختیار         شناخت ذات و صفات خداوند 
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 داد؟کدام فیلسوف پراگماتیست به تجربه دینی و شهود عرفانی اهمیت می. 2-8

 آگوست کُنت      رنه دکارت            ایمانوئل کانت           ویلیام جیمز  

  اموری که از طریق........... ...شود و از نظر آغاز می................. گرایی دورۀ جدید فلسفه در اروپا با جریان تجربه. 2-9

 .معنا هستندتجربه قابل بررسی و ارزیابی نیستند اصوالً اموری بی

 گرایانعقل -آگوست کُنت        ها  پوزیتیویست -فرانسیس بیکن        ها   پراگماتیست -کانت        گرایان  تجربه -دکارت

 معیار فعل اخالقی چیست؟ گرایان از نظر کانت و از دیدگاه طبیعت .2-11

 منافع طبیعی  -ضرورت              وجدان اخالقی -اختیار     فضیلت       -اعتدال              سعادت -رشد و کمال

 .پر کنید کلمات مناسبجاهای خالی را با  3

 .وجو در طبیعت حل کردیا جست................. یا ............... توان از طریق مسائل فلسفی را نمی. 3-1

............ ......هست و برترین وجود هم  ................در نظر افالطون، عالوه بر عالم طبیعت عالم برتری به نام عالم . 3-2

 . داندمی............... او عالم طبیعت را عالم . است، نه انسان

 ...................... است و از نظر فیثاغورث  ............... صر است، در نظر هراکلیتوس عنصر اولیه که سازندۀ سایر عنا. 3-3

  .اساس همۀ اشیا است

آمیخته با ابهام و ............... با بیانی شاعرانه به توصیف عقاید فلسفی خود پرداخته است و سخنان . ...................... 3-4

 .پیچیدگی بود

 شود و این علم بدون واسطه های درونی خود حاصل میانسان در یافته........... نیروی نگری از طریق تأمل درون. 3-5

 .دشوکسب می................. صورت و به

 . مند استبهره.............. و منطق استوار است از شهود و ........... .....دستگاه فلسفی مالصدرا در عین حال که بر . 3-6

 است و فعل اخالقی اگر.................. و فضیلت قوۀ شهوت ................ افالطون، فضیلت قوۀ عقل  مطابق دیدگاه. 3-7

 .شودباشد فضیلت محسوب می.................. جهت در  
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 .پاسخ دهید اختیاری از دو سؤال زیر به یکی به صورت 4

از نظر حکمت متعالیه، حقیقت انسان چیست؟. 4-1

ها چیست؟تفاوت انسان و سایر موجودات در نظر اگزیستانسیالست. 4-2

1 

 .(درصورت نیاز از پشت برگه استفاده نمایید) .دهید پاسخ کاملهای خویش به سؤاالت زیر بر اساس آموخته 5

 (1) های فلسفی چه تأثیری در زندگی ما دارد؟پاسخ به پرسش. 5-1

 (1) هایی دارد؟فیلسوفانه دربارۀ باورهای مربوط به زندگی چه ویژگیرویکرد تفکر فلسفی و اندیشیدن . 5-2

 (5/1) .دو مورد از آثار زندگی بر پایۀ فهم فلسفی را بیان کنید. 5-3

 (5/1) چه بود؟« داناترین مردم سقراط است»راز سروش معبد دلفی که . 5-4

 (5/1) اولین قانون اخالقی چیست؟. 5-5

 (1) کنندگانش چه بود؟رگ خویش و بدی محاکمهۀ مرنظر سقراط دربا. 5-6

 (1) ها چه عاملی باعث ایجاد اخالق و فضایل در انسان شده است؟از دیدگاه داروینیست. 5-7

 (1) سینا و فیلسوفان مسلمان چیست؟عقل عملی از نظر ابن. 5-8

 (1) شود؟شناخت تجربی چگونه حاصل می. 5-9

 (1) .آن را نام برده و توضیح دهید. ممیّز و جداکننده دارداز نظر ارسطو انسان یک فصل . 5-11

 (1) های کسب معرفت شهودی کدامند؟مقدمات و زمینه. 5-11

 (5/1. )گیری آن توضیح دهیددیدگاه کانت را دربارۀ معرفت انسان و نحوۀ شکل. 5-12

11 

 آموزان کوشا و هدفداربا آرزوی موفقیت ربای تمامی دانش
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 غ .1-1 1

       ص  .1-2

 غ .1-3

 غ .1-4

1 

 کل هستی .2-1  2

           فلسفۀ مُضاف . 2-2

               پارمنیدس . 2-3

  حقیقت . 2-4

        شکاکیت مطلق    . 2-5

 معرفت شهودی. 2-6

 تشخیص انواع رنگها . 2-7

   لیام جیمز  وی .2-8

 هاپوزیتیویست -فرانسیس بیکن. 2-9

 منافع طبیعی  -وجدان اخالقی .2-11

3 

 آزمایش-حواس. 3-1 3

  هاسایه-مثال خیر-مُثل. 3-2

 اعداد ریاضی یا اشکال هندسی-آتش. 3-3

 هراکلیتوس-پارمنیدس. 3-4

 حضوری-عقل. 3-5

  اشراق-استدالل. 3-6
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 سعادت-خویشتنداری-حکمت. 3-7

 .پاسخ دهید اختیاری از دو سؤال زیر به یکی به صورت 4

 رشد و تکامل  ۀشده به بدن نیست، بلکه نتیجچیزی ضمیمه از نظر حکمت متعالیه، حقیقت انسان . 4-1

 نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند  جسم و بدن است به عبارت دیگر از نظر این گروه، روح و بدن دو چیز مجزا خود

  بنابراین هر اتفاقی در روح بیفتد،. است( بدن)باطن دیگری ( روح)که یکی  ایگونه بلکه اینها وحدتی حقیقی دارند به

 .گذاردشود و هر اتفاقی در بدن رخ دهد، بر روح تأثیر میبدن ظاهر می در

 تولد و  ۀهای عالم، از لحظسایر پدیده معتقدند که چیستی و ماهیت انسان، برخالف فیلسوفان اگزیستانسیالیست. 4-2

 ن زمان پیدایش معینسرخ یا گربه نیست که در همایعنی انسان طال، آهن، گل مشخص و معین نیست؛« وجود»کسب 

 او با دست خود و . مشخص نشده است شود که چیستی و ماهیتشبه نظر اینها انسان در حالی موجود می. شده باشد

 کند شجاع است یا ترسو، سخی است یا بخیل، عزیز است یا ذلیلو معلوم می زندعمل و زندگی خود ماهیت خود را رقم می

1 
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 .کندمتفاوت میو با زندگی آدمهای دیگر  دهدزندگی، رفتار و گفتار ما را شکل میۀ ها نحوپاسخ ما به این پرسش. 5-1 5

آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا . است غور در باورهای مربوط به زندگیتفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، . 5-2

 خود ما بنیانهای فکریدر این صورت، . درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست پذیرفتن باورهای. نادرستی باورها

 (مورد کافی است4. )کنیمشخصیتی مستقل کسب میو  رسیممی آزاداندیشیبهو سازیم خود را می

 (مورد کافی است2) رهایی از عادات غیرمنطقی -استقالل در اندیشه -هادوری از مغالطه .5-3

 کسی است که چون سقراط بداند که هیچ  داناترین شما آدمیان. همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم. 5-4

 (یکی از این دو مورد کافی استنوشتن . )داندنمی

 «.دیگران هم بپسند پسندی، برایآنچه برای خود می»: این است اولین قانون اخالقی. 5-5

 :سقراط، در پایان، خطاب به حاضران گفت. 5-6

 پیر و من. دود گریز از مرگ دشوار نیست، اما گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی تندتر از مرگ می! ای آتنیان»

 .چستی و چاالکی، در چنگال بدی گرفتار آمدند ۀناتوان به دام مرگ افتادم؛ ولی مخالفان من، با هم و

  گرایی دربه این دلیل نبوده که فضیلت اخالق و فضائل اخالقی توجه کرده، اگر انسان بهها از دیدگاه داروینیست. 5-7

 اجتماعی و زیست اجتماعی شده و  به این دلیل بوده که انسان، ناچار، وارد زندگی نهاد و فطرت او وجود داشته، بلکه

 .اخالقی و رعایت آنها کرده است ابداع اصولاین زیست اجتماعی او را وادار به 

 آنان نیز عقل را منبع شناخت فضیلتها. نددار مسلمان، دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو ۀسینا و دیگر فالسفابن. 5-8

 .نامندیم «عقل عملی»دهد، تشخیص می را، از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را دانند و این عقلو رذیلتها می 

 از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و  تواند به بسیاریهای حسی میتحلیل عقالنی یافته عقل با کمک حواس و. 5-9

 .گوییممی« شناخت تجربی»آید، دست میبا همکاری عقل و حس به این نوع شناخت را که. قوانین طبیعی را بشناسد

 او را از سایر دارد که  «ورزیاندیشه»و « تفکر»یا « نطق»به نام از نظر ارسطو انسان یک فصل ممیّز و جداکننده . 5-11

 ؛ تفکر و استدالل نماید توانداو می به عبارت دیگر، انسان نوعی متفاوت از سایر حیوانات است؛. کندمی حیوانات جدا
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  .علمی و فکری برقرار نماید ۀکند و با آنها مراود تقلنطق به دیگران من ۀاستدالل و تفکر خود را با قو

 (ذکر این چهار مورد الزم است)

 ، خالصانهبا عباداتهمراه  طلبیکمالو  تهذیب آنو  به نفس تعالی بخشیدنو  از طریق تقویت ایماناین معرفت . 5-11

 (مورد کافی است4ذکر ) .شودحاصل می گامبهتدریج و گامبه

د و نشان دهد که معرفت، آشتی دهگرایی گرایی و تجربهعقل وی با طرح دیدگاهی جدید کوشید بین دو گرایش. 5-12

 . حاصل همکاری عقل و حس است

 دارد و آنها را از راه حس و تجربه  ادراکی انسان مفاهیمی مثل زمان، مکان و علّیت را نزد خود ۀبر آن است که قو کانت

 .آورددست نمیبه

  .کنددهد و درک میر میرسد، در قالب این مفاهیم قراحس به او میکه از طریق نظر کانت، انسان آنچه رابه 

 (نمره دارد 5/1هر قسمت )

 

  .نظر دبیران گرانقدر محترم است
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