
 

 
 

 

 

 

 
 

 بارم شرح سئواالت

 ( گزینه درست و نادرست را مشخص کنید.1

 خواهد که بکوشند از فطرت اول عبور کنند و به فطرت ثانی که مرحله برتر و عالیتر است برسند. ها می( مالصدرا از انسان1

 کند. حقیقی هدایت می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی( سقراط با تمثیل غار می2

 ها و تمایزهاست. های نامعتبر بودن شناخت حسی توانایی حس در شناخت تفاوت( یکی از نشانه3

 کند. پذیرد و رد میکند، می( از نظر دکارت روح است که استدالل می4

 ن است . ( براساس حکمت متعالیه، روح چیزی ضمیمه شده به بدن و نتیجه رشد و تعامل خود جسم و بد5

ها و عموم کسانی که بُعد روحی و معنوی را باور دارند، ریشه فعل اخالقی را در رفتار ( فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست6

 کنند. طبیعی انسان جستجو می

3 

 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.2

کند شناخت حسی در مورد قوانین طبیعی کسب میهای ( به شناختی که عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته1

 گویند. .................. می

 ( سهروردی عقیده داشت که .................. انسان همان جنبه نورانی وجود و ..................... جنبه ظلمانی اوست. 2

 ...................... است. ( به نظر سهروردی خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد .3

 ( ......................... همچون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت قائل شد. 4

2 

 ( هریک از سؤاالت زیر مربوط به کدام بخش از دانش فلسفه است؟3

 ( آیا در هستی قانون علیت جاری است یا نه؟ 1

 رد؟ ( آیا جامعه اصالت دارد یا ف2

 دانش خاص(  -فلسفه مضاف -( علم حقوق در کدام ردیف قرار دارد؟ )وجود شناسی3
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 ( پاسخ کوتاه بدهید.4

 های بشر برای پاسخ قانونمند به مسائل بنیادین باعث پیدایش چه دانشی شد؟ ( نتیجه تالش1

 ها از یکدیگر را بنویسید. ( دو جهت متمایز کننده دانش2

این عبارت دیدگاه کدام جریان فکری فلسفه در دوره جدید اروپا به « نیست جز یک حیوان راست قامت انسان چیزی( »3

 رود؟ شمار می

 ( فوائد تفکر فلسفی را نام ببرید؟ 4

 ( منظور از اصطالح مغرب عالم در فلسفه سهروردی چیست؟ 5

 نامند؟ ( فالسفه مسلمان از چه جهت عقل را عقل عملی می6
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 ردنی( جور ک5

 ( لفظ فلسفه                                                       الف( غیر فانی و جاوید 1

 ها انداخت         ب( باورها ( واژه فلسفه را عمومی کرد و بر سر زبان2

 ( سازنده فلسفه ما                                                ج( حالت افراط قوه غضب 3

 نفس از نظر افالطون                                           د( ریشه یونانی  (4

 ( ماتریالیست                                                      ه( انسان یک ماشین مادی پیچیده است 5

 ط قوه عقل ( تهور                                                              ط( تفری6

 ( سفاهت                                                          ی( سقراط  7

75/1 

 ای:( چهار گزینه6

 ها کرده است؟ ها چه چیزی انسان را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن( از دیدگاه دارونیست1

 ( تمایالت فطری 4( زیست اجتماعی       3های متمایز روحی        ( ویژگی2( فضیلت گرایی فطری       1

 های ماست. است. همان جایی که مرکز اندیشه« ذهن»همان « من»( منظور از 2

 این مطلب نظر کدام فیلسوف درباره نفس و بدن است؟ 

   ( سهروردی4( کانت             3( دکارت               2( ابن سینا             1

1 

 ( تشریحی: به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.7

 آید؟ ( به نظر ابن سینا قانون علیت چیست؟ و چگونه بدست می1
1 

 1 شود؟ ( به نظر ارسطو نفس انسان به هنگام تولد چگونه است؟ و چگونه کامل می2

 1 ( کانت فیلسوف بزرگ اروپایی چگونه وجود نفس را برای انسان، اثبات کرد؟ 3

ظرفیت روح انسان را از منظر حکمت متعالیه بنویسید و توضیح دهید آیا این ظرفیت به معنای رسیدن حتمی به  (4

 کماالت است؟ 
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 1 تواند به این ویژگی دست یابد؟ ( از نظر افالطون انسان نیک بخت کیست؟ و چگونه می5

 1 کانت ویژگی خیر اخالقی چیست؟  ( از نظر6

 1 شود؟ توضیح دهید؟ ها قطعی و حتمی میسلمان آیا با اعتقاد به خداوند عمل به فضیلتر فالسفه م( از منظ7

 خداقوت                                                                                               

 به امید موفقیت روزافزون شما عزیزان                                                                                               
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 بارم طراح: ساجدی                                         (1400)خرداد  یازدهم فلسفهپاسخنامه 

 غ  -( ص1

 ( غ 6( غ            5( ص      4( غ           3( غ           2( ص         1
3 

 ( جای خالی 2

 ( ابن سینا 4( نور االنوار              3جسم و بدن             -( نفس2( تجربی             1
2 

 5/1 ( دانش خاص 3فلسفه علوم اجتماعی )فلسفه مضاف(        ( 2( وجود شناسی )هستی شناسی(      1       ( 3

 ( پاسخ کوتاه: 4

     (5/0)کند. (  از جهت موضوعی که آن دانش درباره آن بحث می1( 2                ( 5/0) ( دانش فلسفه1

 گیردستفاده قرار می( از جهت روشی که در آن دانش مورد ا2                                                

 (5/0)( داروینیست ها 3

 (75/0)های غیر منطقی ( رهایی از عادت3( استقالل در اندیشه        2ها     ( دوری از مغالطه1( 4

 (5/0) رسد مغرب عالم قرار گرفته است.ترین حد خود می( الف( از دیدگاه سهروردی آنجا که نور وجود به پایین5

 (5/0)نامند. دهد. عقل عملی میفتار خوب و بد انسان را تشخیص می( از آن جهت که ر6

 

 ( جور کردنی: 5

 ( ط 7( ج      6( ه      5( الف     4( ب     3( ی      2( د      1
75/1 

 ای: ( چهار گزینه6

1 )3      2 )2 
1 

 تشریحی 

کند از تجربه بدست ای از آن استفاده میهر پدیده ( قانون علیت یکی از قوانین اولیه تعقل است که انسان در شناخت1

 ای است. آید بلکه خودش پایه و اساس هر تجربهنمی

1 

( حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر نفس به تدریج 2

 شود. تر میرسد و کاملکند و به فعلیت میاین امور را کسب می
1 

( کانت معتقد بود که انسان یک موجود اخالقی و برخوردار از وجدان اخالقی است و یک چنین ویژگی بدون وجود اختیار 3

 و اراده آزاد معنا ندارد. اختیار نیز ویژگی انسان است نه بدن و مادی نیست. 
1 

توانند به آن برسند و ظرفیت روح  کاملی است که موجودات زنده می( از منظر حکمت متعالیه روح انسانی آخرین درجه ت4

 تواند به هر مرتبه کمالی در جهان مخلوقات دست یابد. انسان پایان ندارد و روح می

پایان است ولی به معنای رسیدن حتمی به کماالت نیست چون انسان باید با اختیار و اراده خود این گرچه این ظرفیت بی

 به فعلیت برساند و با ایمان و عمل این میسر را طی کند. ظرفیت را 
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و عدالت است نیک بخت است اگر عقل که « شجاعت« »خویشتن داری« »حکمت»( انسانی که آراسته به چهار فضیلت 5

 از فضیلت حکمت برخوردار است حاکم باشد. 
1 

دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن جام می( هر کاری که انسان آنرا صرفاً برای اطاعت از وجدان خود ان6

 نداشته باشد. 
1 

( خیر، انسان موجودی مختار و با تمایالت قوی و شدید است و ممکن است برای رسیدن به آن تمایالت از فرمان خدا هم 7

 سرپیچی نماید. 
1 
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