بسم هللا الرحمن الرحیم
سؤاالت طبقه بندی شده درس به درس امتحانات نهایی درس فلسفه سال سوم انسانی،سال های 93تا 95همراه با پاسخ ؛

گردآوری و تنظیم:سیده پرگل شمسی
استان :ایالم
درس اول(:فلسفه چیست؟)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
 -1اصل «قابل شناخت بودن طبیعت» از مبانی فلسفه علوم طبیعی است( .خرداد ماه )95
پاسخ:صحیح(ص)5
 -2سوفیست ها استدالل هایی به کار می بردند که در ظاهر درست و در واقع غلط بود(.شهریورماه )95
پاسخ:صحیح(ص)2
-3علوم طبیعی می تواند عهده دار تحقیق در مبانی و اصول فلسفه باشد( .شهریورماه )95
پاسخ:غلط(ص)6
-4سوفیست ها برای حقیقت ،ارزش و اعتباری جدا از ادراک انسان قائل نبودند(.دی ماه)95
پاسخ:صحیح(ص)2
-5هر قانونی بیان یک رابطه علیت است ( .خردادماه )94
پاسخ :صحیح (ص )5
 -6سقراط به دلیل تواضع و فروتنی،مایل نبود او را سوفیست بنامند(.شهریور ماه،94دی ماه )93
پاسخ:صحیح

(ص)2

 -7در پرتو قاعده مهم علیت،تمام تحقیقات علمی معنا پیدا می کند(.دی ماه )94
پاسخ:صحیح(ص)5
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
-1معنای کلمه «فلسفه» به تدریج ارتقا پیدا کرد و مترادف با..................شد( .خرداد ماه )95
پاسخ:دانش(ص)2
 -2قاعده ..............به ما می گوید:امکان ندارد موجودی بدون دخالت عاملی دیگر به وجود بیاید( .دی ماه)95
پاسخ:علیت (ص)5
 -3استدالل هایی که ظاهراً درست اما واقعا ً غلط هستند ......... ،نامیده می شوند ( .خردادماه )94
پاسخ :مغالطه یا سفسطه (ص )2
دانش.............می رویم( .شهریور ماه)94
 -4برای زدودن حیرت و برای فهم حقایق امور به سوی
ِش

پاسخ:فلسفه (ص)3
-5معنای اولیۀ لفظ فلسفه ..............،بود(.دی ماه)94
پاسخ:دوستداری دانایی(ص)2
 -6لفظ سوفیست اکنون به معنی  .......است ( .خردادماه ) 1393
پاسخ :مغالطه کار
-7در علوم تجربی هر قانونی بیان یک رابطۀ ..................است( .دی ماه)93
پاسخ:علیت (ص)5
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
-1ارسطو علت کشیده شدن مردم به بحث های فلسفی را چه می داند؟ ( خردادماه )1393
پاسخ :اعجاب ( یا حیرت)
 -2سقراط به دو دلیل مایل نبود اورا سوفیست بنامند،یکی از آن دالیل را بنویسید( .شهریور ماه)93
پاسخ-1:فروتنی

-2هم ردیف نشدن با سوفسطائیان(ص)2

(ذکر یک مورد کافی است).

درس دوم(:فلسفه و علوم انسانی)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
 -1یکی از مسائل «فلسفه اخالق» این است که «جرم چیست؟»(خرداد ماه )95
پاسخ:غلط(ص)11
-2به این سوال که "حقیقت و ماهیت زیبایی چیست؟"در فلسفه ی اخالق پاسخ داده می شود( .دی ماه)95
پاسخ:غلط(ص)11
-3در مکتب مارکسیسم انسان به یک قطعه موم تشبیه شده است ( .خردادماه )94
پاسخ :صحیح (ص )10
-4به این سؤال «ماهیت زیبایی چیست» ،در فلسفه حقوق پاسخ داده می شود ( .خردادماه )1393
پاسخ :غلط
-5مخالفان مارکسیسم معتقدند که انسان مانند مومی در دست شرایط اقتصادی و اجتماعی زمانه خود شکل می گیرد ( .خردادماه
)1393
پاسخ :غلط
-6یکی از مسائلی که میان فلسفه و روان شناسی پیوند ایجاد می کند،مسأله ی «روح» است(.شهریور ماه)93
پاسخ:صحیح (ص)7
-7به این سؤال که «آیا می توان انسان را در مواردی مجرم دانست؟» در فلسفه اخالق پاسخ داده می شود( .شهریور ماه)93
پاسخ:غلط (ص)10

-8بسیاری از جامعه شناسان غربی حکومت را حق طبقۀ «پرولتاریا» می دانند( .دی ماه)93
پاسخ:غلط (ص)11
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 -1مارکسیسم،حکومت را حق طبقه...................می داند( .خرداد ماه )95
پاسخ:کارگر(یا پرولتاریا)(ص)11
-2دو مسئله ای که میان فلسفه و روان شناسی پیوند برقرار می کند.............و .............است(.شهریور ماه ،95دی ماه )94
پاسخ:معرفت(شناخت)-روح(ص)9
 -3به این سؤال که « حقیقت زیبایی چیست ؟» در فلسفه  .......نامیده می شود ( .خردادماه )94
پاسخ  :هنر (ص )12
-4مارکسیسم،حکومت را حق......می داند و بسیاری از جامعه شناسان غربی آن را حق.........می دانند( .شهریور ماه)93
پاسخ:طبقه ی کارگر (یا پرولتاریا)-اکثریت مردم (ص)9
فلسفی............انسان یک قطعه موم تشبیه شده است که در دست شراط زمانۀ خود،شکل می گیرد( .دی ماه)93
-5در مکتب
ِش
پاسخ:مارکسیسم (ص)10
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
ث «شناخت» در روان شناسی نیز مطرح می شود؟(خرداد ماه )95
 -1چرا بح ِش
پاسخ:زیرا شناخت یکی از افعال روانی انسان است(.ص)9
-2برخی جامعه شناسان غربی ،حکومت را حق کدام طبقه می دانند؟(شهریورماه )95
پاسخ:اکثریت مردم یک جامعه(ص)11
 -3دو موضوعی که فلسفه و روانشناسی را به هم پیوند می دهد ،بنویسید ( .خردادماه )94
پاسخ :اعتقاد داشتن یا نداشتن به روح برای انسان  -بحث شناخت (ص )9
-4دو مسأله ای که فلسفه و جامعه شناسی را به هم مربوط می سازد،نام ببرید( .شهریور ماه)94
پاسخ:اصالت فرد و اصالت جامعه-انسان و پایگاه طبقاتی او(ص)10
-5به هریک از سؤاالت زیر،در چه فلسفه ای پاسخ داده می شود؟(دی ماه)94
الف)آیا آدمی باید به صورت مطلق راستگو باشد؟
ب)چرا باید افراد مُجرم مجازات شوند؟
پاسخ:الف:فلسفه اخالق (ص)11

ب:فلسفه حقوق(ص)12

 -6چرا بحث «شناخت» یا «معرفت» در روانشناسی نیز مطرح می شود؟ ( خردادماه )1393
پاسخ :زیرا «شناخت« یکی از افعال روانی انسان است.

-7هر یک از سؤال های سمت راست در کدام دانش سمت چپ پاسخ داده می شود؟(دی ماه)93
الف)ماهیت و حقیقت زیبایی چیست؟
ب)آیا راستگویی ارزشی نسبی است؟

-1هنر
-2فلسفۀ اخالق
-3فلسفۀ هنر

پاسخ:الف3:

ب( 2:ص)11

د:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
 -1در مکتب مارکسیسم،در مورد انسان و پایگاه طبقاتی او چه اعتقادی وجود دارد؟(دی ماه)95
پاسخ:هر فرد بسته به این که به کدام یک از طبقات اقتصادی /دوره تاریخی/جامعه تعلق دارد،دارای ارزش ها /آرمان های
خاصی است.در این مکتب انسان مانند یک قطعه موم فرض شده است که خودش نمی تواند به خودش شکل بدهد( .ص)10
-2چرا می توان در کتب فلسفی مارکسیسم،انسان را به یک قطع موم تشبیه کرد؟(شهریور ماه)94
پاسخ:زیرا این دیدگاه انسان را تابع شرایط مختلف تاریخی می داند(.یا:در دست شرایط زمانۀ خود شکل می گیرد(). ...ص)41
درس سوم(:فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
 -1اگر «وحدت» در کار نبود نمی توانستیم میان اشیا،همانندی و مشابهت تشخیص دهیم( .خرداد ماه )95
پاسخ:صحیح(ص)18
 -2فیلسوف همواره می کوشد از ظاهر پدیده ها فراتر رود و آنچه را که در بن و باطن آنهاست،بشناسد(.شهریورماه )95
پاسخ:صحیح(ص)16
-3مهمترین مصداق فلسفه،فلسفه ی اولی است( .دی ماه )94
پاسخ:صحیح(ص)18
-4هنگامی که کمیّت،کیفیت و زنده بودن اشیاء را مطالعه می کنیم،سرکارما با یکی از علوم خواهد بود ( .خردادماه )1393
پاسخ :صحیح
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 -1مهم ترین مصداق فلسفه...................،است( .خرداد ماه )95
پاسخ:فلسفه اولی(یا مابعدالطبیعه ای هستی شناسی)(ص)17
-2دانشی که در جستجوی احکام و قواعد .............است،مابعدالطبیعه نام دارد( .شهریورماه )95
پاسخ:وجود(هستی)مطلق وجود(ص)17
-3اگر کثرت نبود،نمی توانستیم اشیاء و امور را از یکدیگر  ...........دهیم و اگر وحدت نبود نمی توانستیم آن هارا با توجه به
.............میان آن ها دسته بندی کنیم( .دی ماه)94
پاسخ:تمیز(یا تشخیص)-همانندی(یامشابهت)(ص)18

-4آن بخش از فلسفه که در جستجوی احکام و قواعد وجود است........ ،نام دارد ( .خردادماه )1393
پاسخ :هستی شناسی/مابعدالطبیعه/فلسفه اولی
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 -1معموالً چه زمانی به سراغ علوم مختلف می رویم؟(خرداد ماه )95
پاسخ:هرگاه چه چیز بودن(یا چیستی یا ویژگی ها یا خصوصیات) اشیا مورد توجه ما باشد(.ص)17
-2دو مورد از مسائل فلسفه ی اولی را نام ببرید( .شهریورماه  ،95شهریور ماه)94
پاسخ:وحدت و کثرت-وجود و ماهیت(هستی و چیستی)-علت و معلول-ثابت و متغیر(صص)17-18ذکر دو مورد کافی است.
-3اگر کثرت در کار نبود چه می شد؟ ( دی ماه ،95خردادماه )1393
پاسخ :نمی توانستیم اشیاء را از همدیگر تشخیص یا تمیز دهیم(.ص)18
 -4مابعدالطبیعه را تعریف کنید(.دی ماه)95
پاسخ:آن بخش از فلسفه که در جستجوی احکام و قواعد وجود است(.یا علم به احوال موجودات از جهت وجود داشتن آن ها(ذکر
یک مورد کافی است) (ص)17
 -5هریک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه های سمت چپ مرتبط است؟ ( یک مورد در سمت چپ اضافیست) (
خردادماه )94
 -1کثرت

الف :وجه مشترک همۀ امور است .

 – 2وجود

ب :اگر  .....نبود ،نمی توانستیم اشیا را از یکدیگر تشخیص دهیم .

 -3ثبات
پاسخ  :الف -2 :وجود (ص ) 16

ب -1 :کثرت (ص )18

 -6تعریف مابعدالطبیعه را بنویسید( .شهریور ماه،94دی ماه )93
پاسخ:علم به احوال موجودات از جهت وجود داشتن آن ها (یا:بخشی از فلسفه که در جستجوی احکام وجود است().ص)17
-7آن بخش از فلسفه که در جستجوی احکام و قواع ِشد وجود است چه نام دارد؟(دی ماه)94
پاسخ:مابعد الطبیعه یا فلسفه اولی یا هستی شناسی(ص)17
-8وجه مشترک همه ی اشیا و امور چیست؟(شهریور ماه)93
پاسخ:همه اشیاء وجود دارند و هستند( .ص)11
-9اگر میان موجودات عالم.........،نبود نمی توانستیم آن ها را از یکدیگر تشخیص دهیم.
الف)وحدت

(دی ماه)93
ب)کثرت

پاسخ :ب (ص)18
-10علوم مختلف،موجودات را از نظر.........بررسی می کنند .الف)چیستی
پاسخ:الف (ص16تا)17

ب)هستی

(دی ماه)93

ه:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
 -1موضوع فلسفه اولی را با موضوع سایر علوم مقایسه کنید ( .خردادماه )94
پاسخ :موضوع فلسفه اولی = وجود یا هستی موضوع سایر علوم = چیستی یا ماهیت یا خصوصیات خاص اشیا(ص  16و)17
-2فلسفه اولی را در یک سطر تعریف کنید( .شهریور ماه)93
پاسخ:آن بخش از فلسفه است که در جستجوی احکام و قواعد وجود است(.یا علم به احوال موجودات صرفا ً از آن جهت که وجود
دارند( .ص)12

درس چهارم(:آغاز فلسفه،سوفسطاییان،انسان معیار همه چیز،احیای تفکر اصیل)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
 -1ج)جویندگی حقیقت،خصوصیت ممتازی بود که سقراط تا دم مرگ از آن دست برنداشت( .دی ماه)95
پاسخ:صحیح(ص)26
«-2هیچ چیز را نمی توان شناخت » شعار پورتاگوراس است ( .خردادماه )94
پاسخ :ج) غلط (ص )24
-3سوفسطائیان،آموزش علوم سیاست و سخنوری را ترویج کردند( .شهریور ماه)94
پاسخ:صحیح (ص)23
-4فلسفه ی سقراط را باید در زندگی او جستجو کرد(.دی ماه)94
پاسخ:صحیح()26
-5نخستین آثار فلسفی از یونان باستان به یادگار مانده است ( .خردادماه )1393
پاسخ :صحیح
 -6مهم ترین دگرگونی ای که توجه اندیشمندان نخستین را به خود مشغول می داشت،مسأله مرگ و زندگی بود( .شهریور ماه)93
پاسخ:صحیح (ص)17
 -7مهم ترین دگرگونی که مورد توجه اندیشمندان نخستین قرار می گرفت،مسأله سرما و گرما بود( .دی ماه)93
پاسخ:غلط (ص)22
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 -1سقراط،انسان هارا به تأمّل در نفس خویشتن دعوت می کرد تا دردرون خود،گوهر الهی............را کشف کند( .خرداد ماه
)95
پاسخ:عقل(ص)26
 -2سوفسطائیان آموزش علوم سیاست و .............را ترویج کردند( .دی ماه)95
پاسخ :سخنوری

(ص)23

 -3یکی از فنونی که سوفسطائیان آموزش آن را رواج دادند ....... ،بود ( .خردادماه )94
پاسخ  :سخنوری یا سیاست ()23
 -4سقراط مردم را به تأمل در نفس دعوت می کرد تا گوهر الهی یعنی.............را درون خود کشف کنند( .شهریور ماه)94
پاسخ:عقل (ص)26
-5سقراط با فریاد« خودرا بشناس» پرده جهل .........را از مقابل چشم ها فرو می اندازد ( .خردادماه )1393
پاسخ :مرکب
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
-1شعار پروتاگوراس چه بود؟(شهریورماه )95
پاسخ:انسان معیار همه چیز است(.انسان معیار حقیقت است)(ص)24
 -2گزینه صحیح را انتخاب کنید(:یک مورد اضافی است) (دی ماه)95
الف)هیچ چیز را نمی توان شناخت.

-1پروتاگوراس

ب)انسان معیار همه چیز

-2ارسطو

ج)خود را بشناس

-3گرگیاس
-4سقراط

پاسخ:الف)گرگیاس(ص) 24

ب)پروتاگوراس(ص) 24

ج) سقراط(ص)41

-3بنیان گذار فلسفه کیست؟ (دی ماه)94
پاسخ:سقراط(ص)26
 -4یکی از تأثیرات مثبت سوفسطائیان را در تاریخ فلسفه بنویسید ( .خردادماه )1393
پاسخ :گسترش بحث های فلسفی ( یا فراهم کردن زمینه توجه به فن منطق)
 -5چه کسی را بنیانگذار فلسفه دانسته اند؟

( خردادماه )1393

پاسخ :سقراط

د:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
 -1گرگیاس در کتاب «درباره طبیعت» افکار اصلی خود را چگونه شرح می دهد؟ (خرداد ماه )95
پاسخ:اوال هیچ حقیقتی وجود ندارد.ثانیا به فرض وجود شناختنی نیست.ثالثا نمی توتن آن را به دیگران تعلیم داد(.ص)25
-2دو تأثیر مثبت سوفسطائیان را در تاریخ فلسفه بیان کنید ( .خردادماه )94
پاسخ :گسترش بحث های استداللی  -توجه به فن منطق (ص )25
-3چرا پروتاگوراس می گفت «انسان معیار همه چیز است» و این سخن او به چه معناست؟

(دی ماه)94
پاسخ:یعنی چون همگان نمی توانند در اصل مشترکی به وحدت نظر برسند/پس حقیقت جنبه ی خصوصی و شخصی دارد/و
هرکس هرچه بپندارد برای او حقیقت است/و حقیقت به معنای دانش پایدار و ثابت به دست نمی آید( .ص)24
 -4گرگیاس در یکی از آثار خود به نام « درباره ی طبیعت» افکار اصلی خودش را چگونه شرح می دهد؟ (شهریور ماه)93
پاسخ :اوالً  :هیچ چیز وجود ندارد  .ثانیا ً :به فرض وجود شناختی نیست ثالثا ً :اگر هم شناختی باشد نمی توان آن را تغییر داد
(ص ( )19شهریور ماه)93
-5شعار پروتاگوراس که می گفت «انسان معیار همه چیز است»،به چه معناست؟(دی ماه)93
پاسخ:یعنی چون همگان نمی توانند در هیچ اصل مشترکی به نام حقیقت به وحدت برسند.پس حقیقت جنبه خصوصی و شخصی
دارد و هرکس هر چه بپندارد و تخیل کند برای او حقیقت است( .ص)24

درس پنجم(:شهید راه حکمت)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
 -1از نظر سقراط،هرچیزی از تعریف ثابتی برخوردار است( .خرداد ماه )95
پاسخ:صحیح(ص)42
-2از نظر سقراط مالک انجام کار این است که بدانیم آیا درست است یا نادرست؟(شهریورماه )95
پاسخ:صحیح(ص)36
 -3نمی دانم سوقسطائیان سرآغاز حکمت و معرفت است( .دی ماه)95
پاسخ:غلط(ص)41
دانم سقراط» در واقع،معنایی جز «نمی توانم بدانم» دربر نداشت( .خرداد ماه )95
«-4نمی ِش
پاسخ:غلط(ص)41
 -5از نظر سقراط گام اول در طریق حکمت؛تعریف امور است( .شهریور ماه)94
پاسخ:غلط (ص)41
-6نمی دانم سوفسطاییان،آوای خویشتن شناسی است(.دی ماه)94
پاسخ:غلط(ص)41
-7از نظر سقراط  ،گریز از مرگ دشوار است ( .خردادماه )1393
پاسخ :غلط
-8یکی از اتهامات سقراط در دادگاه،گمراه ساختن جوانان بود( .دی ماه)93
پاسخ:صحیح (ص)30
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
-1بحث .............در منطق،یادگار سقراط است( .شهریورماه )95

پاسخ:معرف(تعریف)(ص)42
دانم سقراط» درواقع،فریاد..................است( .دی ماه)93
«-2نمی ِش
پاسخ:خودشناسی(یا خودآگاهی یا خودرا بشناس) (ص)41
-3سقراط وظیفۀ قاضی را تشخیص.......................می داند( .دی ماه)93
پاسخ:حق از باطل (ص)31
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 -1با توجه به نظرات سقراط ،به سؤال های زیر پاسخ دهید( :خرداد ماه )95
الف)دانای حقیقی کیست؟(خرداد ماه )95
پاسخ:خدا(ص)32
ب)او وظیفه خود را در دادگاه چه چیزی معرفی می کند؟(خرداد ماه )95
پاسخ:راستگویی(ص)31
-2پیام سروش دلفی چه بود؟(شهریورماه )95
پاسخ:هیچ کس داناتر از سقراط نیست( .ص)31
 -3از نظر ملتوس جرم سقراط چه بود؟(ذکر یک مورد کافی است) (دی ماه)95
پاسخ :خدایان را انکار می کند (یا از خدایی جدید سخن می گوید( ).ص )30جوانان را گمراه می کند(.یا از آیین پدرانشان برمی
(ذکر یک مورد کافی است)
گرداند(.ص) 30
-4هریک از موارد سمت راست با کدام یک ازگزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟(یک مورد در سمت چپ اضافیست).
(شهریور ماه)94
الف)فلسفۀ اورا باید در زندگی اش جستجو کرد.

-1پروتاگوراس

ب)«انسان معیار همه چیز است» شعار اوست .

-2ارسطو

ج)«طبیعت و دگرگونی های آن» از موضوعات مورد عالقۀ اوست.

-3افالطون
-4سقراط

پاسخ:الف-4:سقراط(ص)26

ب-1:پروتاگوراس(ص)24

ج-2:ارسطو(ص)61

ب حکمت و دانایی چیست؟(شهریورماه )95
-5از نظر سقراط گام اول در
طریق کس ِش
ِش
پاسخ:خودآگاهی(خود شناسی)خود را بشناس/خویشتن شناسی(ص)41
 -6از نظر سقراط،نتیجه رسیدن به تعریف ثابت اشیا چیست؟(دی ماه)95
پاسخ:به دانش درست و مطمئنی دست پیدا کرده ایم( .ص)42
 -7سقراط در دادگاه،وظیفۀ خود را در برابر قاضی چه چیزی معرفی می کند؟(دی ماه)94
پاسخ:راستگویی(ص)31

-8از نظر سقراط چه زمانی می توانیم به دانش درست و مطمـئنی دست یابیم؟(دی ماه)94
پاسخ:وقتی به تعاریف ثابت اشیاء برسیم(.ص)42
-9یکی از اتهاماتی را که در دادگاه آتن به سقراط زدند ،بنویسید ( .خردادماه )1393
پاسخ :انکار خدایان (یا گمراه کردن جوانان)
-10سقراط درباره ی هریک از موارد زیر،چه نظری دارد؟(شهریور ماه)93
الف)وظیفه ی قاضی در دادگاه

بعلت محکومیتش در دادگاه
)

ج) وظیفه ی خودش در دادگاه

)ددانای حقیقی

پاسخ:الف:تشخیص حق از باطل(ص) 31

ب:حسادت ها(یا کینه ها) (ص)30

ج:راستگویی (ص) 31

د)خدا (ص)32

دانش درست و مطمئن چگونه بدست می آید؟(شهریور ماه)93
-11از نظر سقراط
ِش
پاسخ:رسیدن به تعریف ثابت اشیاء (ص)37
-12به چه دلیل سقراط در دادگاه سخن می گفت؟(دی ماه)93
پاسخ:زیرا معتقد بود که آنچه به زبان می آورد جز حقیقت نیست(.یا:زیرا راست می گفت) (ص)30
د:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
-13سقراط درباره مسأله «مرگ» تفاوت خود را با دیگران در چه نکته ای کی داند؟(خرداد ماه )95
پاسخ :او می گوید چون درباره جهان دیگر چیزی نمی دانم خود را نمی فریبم و گمان نمی برم که می دانم(.ص)36
-14دو مورد از تأثیرات مثبت سوفسطاییان را بنویسید( .شهریورماه )95
پاسخ"ا-گسترش بحث های استداللی-2زمینه سازی برای توجه به علم منطق(ص)41
 -15از نظر سقراط در چه صورت می توانیم به دانش درست و مطمئن اشیا و امور دست پیدا کنیم ؟ ( خردادماه )94
پاسخ :زمانی که به تعریف ثابت هر شیء برسیم (ص )42
 «-16نمی دانم سقراط» را با « نمی دانم سوفسطائیان» مقایسه کنید ( .خردادماه )94
پاسخ :نمی دانم سقراط = آوای خویشتن شناسی  /درس آگاه شدن ازگوهر تابناک انسانیت/فریادخودرا بشناس/سرآغاز راه
حکمت /آزادکننده از جهل مرکب(ذکردوموردیا مفاهیم مشابه کافیست)
نمی دانم سوفسطائیان= نمی توانم بدانم/جهل مرکب/محکوم بودن بشر به جهل و شک و بی اعتمادی(ذکردوموردیا مفاهیم مشابه
کافیست) (ص )41
 -17از نظر ملتوس،اتهامات سقراط چه بود؟(شهریور ماه)94
پاسخ-1:انکار خدایان

-2گمراه کردن جوانان (ص)30

 -18به اعتقاد سقراط از چه چیزهایی باید ترسید؟(شهریور ماه)94
پاسخ:از چیزهایی که برای انسان زیان آورند مثل بی اعتنایی به قانون،سرپیچی از فرمان کسی که برتر از من است( .ص)36

-19سقراط از آزمودن بزرگان شهر چه نتیجه ای گرفت؟(دی ماه)94
پاسخ:کسانی که بیش از همه به دانایی شهرت داشتند،زبون تر از دیگران بودند و آن ها که چنین
آوازه ای نداشتند خردمند تر بودند( .ص)32
-20سقراط بعد از آزمودن بزرگان شهر به چه نتیجه ای رسید؟ ( خردادماه )1393
پاسخ :کسانی که به دانایی شهرت داشتند ،زبون تر از دیگران بودند و آنان که چنین آوازه ای نداشتند ،خردمندتربودند.
-21از نظر سقراط،چرا مردم از مرگ می ترسند؟(دی ماه)93
پاسخ:زیرا خود را نسبت به مرگ دانا می پندارند،درحالی که دانا نیستند( .ص)36

درس ششم(:گوهرهای اصیل و جاودانه(افالطون)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
-1از نظر افالطون مرجع حقیقی تمام تصورات کلی را باید در عالم طبیعت سراغ گرفت(.شهریور ماه )95
پاسخ:غلط(ص)53
-2در تمثیل غار افالطون،منظور از "زندان غار"همان عالم محسوسات است( .شهریور ماه  ،95شهریور ماه،94دی ماه )94
پاسخ:صحیح(ص)57
 -3در تمثیل غار افالطون،منظور از زندان غار عالم محسوسات است( .دی ماه)95
پاسخ:صحیح(ص)57
 -4سخن هراگلیتوس درمورد « ناتوانی از دو بار گام نهادن در رودخانه» به تغییر و تحول در طبیعت اشاره دارد ( .خردادماه
)94
پاسخ :صحیح (ص)51
-5در تمثیل غار افالطون  ،منظور از « زندان غار» همان علم »م ُُثل است ( .خردادماه )94
پاسخ :هـ) غلط (ص )57
دأ همه ی م ُُثل،مثال نیک است( .شهریور ماه)93
-6از نظر افالطون مب
پاسخ:صحیح (ص)49
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 -1افالطون از جمله فیلسوفانی است که به مسأله..................توجه بسیاری داشته است( .خرداد ماه )95
پاسخ:شناخت(یا معرفت)(ص)46
 -2افالطون گوهر های اصیل و جاودانه ای را که موجودات این جهان بدل می آن ها محسوب می -شوند .................نام نهاده
است( .خرداد ماه )95
پاسخ:مثل(یا مثال)(ص)52

 -3از دید افالطون،کلیات دارای مرجع حقیقی هستند و باید آن ها را در............سراغ گرفت و با یک سیر ..........می توان
آن را درک کرد( .دی ماه)95
(ص)53

پاسخ :مثل-عقالنی

 -4یکی از ویژگی های معرفت حقیقی..........است که ضامن صحت و درستی یک معرفت است( .دی ماه)95
پاسخ:خطاناپذیر بودن (ص)51
 -5م ُُثل ،گوهرهای اصیل و  ........هستند که موجودات این جهان  ..........آن ها محسوب می شوند ( .خردادماه ،94دی ماه
)94
پاسخ :جاودانه – بدل یا سایه (ص )53
 -6گوهر های اصیل و جاودانه ای که موجودات این جهان همگی بدل آن محسوب می شوند.............،نام دارد( .شهریور
ماه)94
پاسخ:م ُُثل (ص)52
«-7م ُُثل» گوهرهای جاودانه و اصیلی هستند که موجودات این جهان،همگی  ......آن ها محسوب می شوند ( .خردادماه )1393
پاسخ :بدل(یا سایه)
 -8از نظر افالطون .............،ضامن صحت و درستی یک شناخت یا معرفت است( .شهریور ماه)93
پاسخ:خطاناپذیری (ص)43
-9در تمثیل غار افالطون،منظور از زندان غار..............است و منظور از پرتو آتش................ ،می باشد( .دی ماه)93
پاسخ:عالم محسوسات(یا طبیعت)-خورشید (ص)57
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
ویژگی طبیعت اشاره دارد؟(خرداد
 -1پیام هراکلیتوس که می گوید «شما نمی توانید دو بار در یک رودخانه گام نهید»،به کدام
ِش
ماه ،95خردادماه )93
پاسخ:تغییر(یا دگرگونی یا بی قراری یا بی ثباتی یا حرکت)(ص)51
-2گزینه ی صحیح را انتخاب کنید:
*افالطون در آثار خود به کدام مسئله ،توجه شایانی داشته است؟
)95

 -1شناسایی

ب:دگرگونی های طبیعت(شهریورماه

پاسخ:شناسایی(ص)46
-3کدام یک از کتاب های زیر متعلق به افالطون است؟

الف:درباره طبیعت

پاسخ:تئتتوس(ص)46
 -4نام دو کتاب مهم افالطون را بنویسید ( .دی ماه 95شهریور ماه،94دی ماه )93
پاسخ:جمهوری -

تئتتوس(ص)46

 -5در تمثیل غار افالطون هریک از موارد زیر،نشانه ی چیست؟(شهریور ماه)93

ب:تئتتوس (شهریورماه )95

بزندان غار
)

الف)پرتو آتش

ب:عالم محسوسات(یا طبیعت) (ص)49

پاسخ:الف:خورشید
-6دو ویژگی معرفت حقیقی را از نظر افالطون بنویسید( .دی ماه)93

پاسخ:خطاناپذیری(یا صحت و درستی) -به امور پایدار تعلّق داشتن(یا دوام و ثبات) (ص)51
د:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
 -1از نظر افالطون «معرفت حقیقی» چه ویژگی هایی دارد؟هریک ضامن چیست؟(خرداد ماه ،95خردادماه )93
پاسخ-1:خطا ناپذیری،ضامن صحت/درستی

-2به امور پایدار تعلّق داشتن،ضامن دوام/ثبات(ص)51

-2از نظر افالطون ،چرا هیچ یک از ادراکات حسی ما قابل اعتماد نیستند؟(شهریورماه )95
پاسخ:زیرا از یک طرف حواس ما پیوسته در معرض خطا و لغزش هستند و از سویی دیگر با اموری سر وکار دارند که دارای
ثبات و پایداری نیستند(.ص)51
 -3چرا اگر قرار باشد که ادراک حسی ما را به شناخت برساند،هیچ انسانی نمی تئاند عاقل تر از انسان دیگر باشد؟( دی ماه
،95خردادماه )94
پاسخ :زیرا هر کس بهترین داور احساس های خویش است( .ص )48
 -4یکی از ویژگی های معرفت حقیقی را از نظر افالطون نام ببرید و بگویید ضامن چیست؟ ( خردادماه )94
 _2به امور پایدار تعلق داشتن ؛ ضامن دوام و ثبات (ص ( )51ذکر

پاسخ -1 :خطا ناپذیری  ،ضامن صحت و درستی
یک مورد کافی است)

 -5ویژگی های معرفت حقیقی را از نظر افالطون بنویسید و بنویسید که هریک ضامن چیست؟(شهریور ماه)94
ضامن:صحت و درستی

پاسخ:الف :خطا ناپذیری
ب :به امور پایدار تعلّق داشتن

ضامن:دوام و ثبات(ص)51

 -6چرا افالطون ادراک حسی را شایستۀ اعتنا نمی داند؟(دودلیل او را بنویسید)
(دی ماه)94
پاسخ:زیرا ادراک حسی خطا پذیرند و به امور ناپایدار تعلق دارند( .ص)51
 -7در تمثیل غار افالطون ،هر یک از موارد زیر نشانه ی چه چیزی است؟ ( خردادماه )1393
الف:زندان غار

ب:خارج شدن آدمی از غار

پاسخ :الف) علم محسوسات( یا طبیعت)

ب) سیر عقالئی ( یا صعود روح به علم شناسایی)

-8م ُُثل را تعریف کنید( .شهریور ماه)93
پاسخ:موجودات جهان ماوراء طبیعت از نظر افالطون که جمع کلمه ی مثال می باشد(.یا:گوهرهای اصیل و جاودانه که
موجودات این جهان همگی بدل یا سایه ی آن ها محسوب می شوند( .ص)45
-9از نظر افالطون چرا حواس نمی توانند انسان را به شناخت حقیقی برسانند؟ (شهریور ماه)93
پاسخ :زیرا  :اوالً خطا پذیرند و ثانیا ً :به امور ناپایدار تعلق می گیرند (ص ( )44شهریور ماه)93

-10م ُُثل افالطون چگونه موجوداتی هستند؟ (دی ماه)93
پاسخ :موجودات جهان ماوراء طبیعت که گوهرهایی اصیل و جاودانه اند و موجودات این جهان همگی بدل هستند( .ص52تا)53

درس هفتم(:علت های چهار گانه)
الف:تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام عبارت غلط است؟
ت جسم» می نامد( .خرداد ماه )95
 -1ارسطو علت فاعلی درونی را که مبدأ حرکت و سکون اجسام است«،طبیع ِش
پاسخ:صحیح(ص)66
 -2علت صوری از علت های درونی یک پدیده است ( .خردادماه )94
پاسخ :صحیح (ص)64
-3رساله ی«درباره ی طبیعت»یکی ازآثار افالطون است(.دی ماه)94
پاسخ:غلط(ص)62
-4یکی از علت های درونی یک پدیده علت مادی است ( .خردادماه )1393
پاسخ :صحیح
-5علت صوری و علت فاعلی از علل درونی یک پدیده هستند( .شهریور ماه)93
پاسخ:غلط (ص)54
-6علت غایی و علت فاعلی،علت های درونی یک پدیده هستند( .دی ماه)93
پاسخ:غلط (ص)64
ب:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
ت...........است( .شهریورماه )95
-1با توجه به علت های چهارگانه ارسطو"،تندرستی" نسبت به "ورزش کردن"به منزله ی عل ِش
پاسخ:غایی(ص)63
-2در نظر ارسطو ،آنچه شدنی است ...........و آنچه بودنی است..............نام دارد -1.ماده-صورت
ماده(شهریورماه )95

-2صورت

پاسخ-1:ماده-صورت()67
-3از نظر ارسطو علت فاعلی درونی که مبدأ حرکت و سکون اجسام است...........،نام دارد( .شهریور ماه)94
پاسخ:طبیعت جسم(یا طبیعت شیء) (ص)66
-4با توجه به علت های چهارگانه ی ارسطو «به دست آوردن سالمتی »نسبت به « پیاده روی» علت  .....شمرده می شود( .
خردادماه )1393
پاسخ :غایی
ت .............است( .شهریور ماه)93
 -5با توجه به علل اربعه «قبول شدن نسبت به امتحان» به منزله ی عل ِش

پاسخ:غایی (ص54و)58
 -6فعلیتی که یک شیء در مراحل حرکت خود به دست می آورد،علت.................است( .دی ماه)93
پاسخ:صوری ()67
ج:به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
-1هریک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟(یک مورد در سمت چپ اضافی است).
(خرداد ماه)95
«زهرا با آرد و روغن برای افطاری مهمان ها،حلوا درست کرد».
الف)علت مادی

-1حلوا

ب)علت صوری

-2افطاری مهمان ها

ج)علت غائی

-3زهرا
-4آرد و روغن

پاسخ:الف)-4آرد و روغن

ب)-1حلوا

ج)-2افطاری مهمان ها(ص)61

 -2در مثال مقابل علت مادی و غایی را مشخص کنید«:علی برای خوشحال کردن خواهرش یک عروسک پارچه ای درست
(دی ماه)95
ب)علت غایی
الف)علت مادی
کرد .
پاسخ:الف)پارچه

ب)خوشحال کردن خواهرش (صص)61-63

 -3در مثال زیر  ،علت های مادی و غایی را معیّن کنید ( :خردادماه )94
دوست من با کمک چوب و پوشال ،النه ای ساخت تا پرندگان از سرمای زمستان در امان باشند.
پاسخ :علت مادی:چوب و پوشال  -علت غایی  :در امان ماندن پرندگان از سرمای زمستان (ص )63
 -4در مثال مقابل،علت های فاعلی و غایی را معیّن کنید« :دوست من موشکی کاغذی ساخت تا برادر کوچکش را شاد کند».
(شهریور ماه)94
پاسخ:فاعلی:دوست من-غایی:شاد کردن برادرش(ص)61
-5هر یک از موارد خواسته شده را با توجه به مثال زیر تعیین کنید( :دی ماه)94
«مریم برای شرکت در مسابقۀ هنری مدرسه،یک کیف کاموایی بافت».
الف)علت مادی
پاسخ:الف:کاموا

ب)علت غایی
ب:شرکت در مسابقه هنری

ج)علت صوری
ج:کیف (ص)63

 -6هر یک از موارد سمت راست به کدام یک از موارد سمت چپ مرتبط است؟ ( خردادماه )1393
الف) فعلیتی که یک شیء بالقوه در مراحل حرکت خود به دست می آورد.

 -1علت مادی

ب) عاملی که با عمل خود ،چیزی را به وجود می آورد.

 -2علت فاعلی
 -3علت صوری

پاسخ :الف)  -3علت صوری

ب)  -2علت فاعلی

-7ارسطو علت باال رفتن آتش را چه می داند؟(شهریور ماه)93
پاسخ:طبیعت جسم(یا میل درونی یا طبیعت شیء یا علت فاعلی درونی)(ص)56
د:به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید:
 -1منظور از عبارت «ماده و صورت،اموری نسبی هستند» چیست؟با یک مثال توضیح دهید( .خرداد ماه )95
پاسخ:یعنی چیزی ممکن است در مقایسه با یک چیز ماده(یا قوه) باشد و در مقایسه با چیز دیگرصورت( یا فعلیت).مثال تخم مرغ
نسبت به نطفه صورت است و نسبت به جوجه ماده(.یا هر مثال دیگر)(ص)67
-2طبیعت جسم را از نظر ارسطو و پیروانش تعریف کنید( .شهریورماه ،95خردادماه )94
پاسخ:علت فاعلی درونی که مبدا حرکت و سکون در خود اجسام است(.ص)66
-3چرا ارسطو جهان طبیعت را به کدبانوی شایسته،تشبیه می کند؟(شهریورماه )95
پاسخ:زیرا هرگز چیزی را که بتواند آن را به چیز مفیدی تبدیل کند،دور نمی اندازد و هدر نمی دهد(.ص)68
 -4طبیعت شیء چیست؟(دی ماه)95
پاسخ:علت فاعی درونی که مبدأ حرکت و سکون در خود اجسام است(.ص)66
-5با یک مثال توضیح دهید که چرا ماده و صورت اموری نسبی هستند؟(دی ماه)95
پاسخ :چیزی ممکن است در مقایسه با یک چیز،ماده /قوه باشده و در مقایسه با چیزی دیگر صورت/فعلیت؛مثال:تخم مرغ نسبت
به نطفه اولیه،صورت است و نسبت به جوجه،ماده است و جوجه نسبت به تخم مرغ،صورت است و نسبت به مرغ،ماده است
(.هر مثال صحیح دیگری نیز قابل قبول است(.ص)67
 -6چرا ارسطو طبیعت را به« کدبانویی شایسته» تشبیه کرده است؟ ( خردادماه ،94دی ماه )94
پاسخ :زیرا هرگز چیزی را که بتواند آن را به چیز مفیدی تبدیل کند ،دور نمی اندازد ( .ص )68
 -7با یک مثال توضیح دهید که چرا ماده و صورت اموری نسبی هستند؟(شهریور ماه)94
پاسخ:یعنی هرچیزی ممکن است در مقایسه با یک چیز ماده یا قوه باشد و در مقایسه با چیز دیگر صورت و فعلیت.مثال تخم مرغ
نسبت به نطفۀ اولیه صورت است و نسبت به جوجه ماده(.ص)67
 -8ارسطو«طبیعت جسم» یا «طبیعت شیء» را چگونه تعریف می کند؟ (دی ماه)94
پاسخ:علت فاعلی درونی که مبدأ حرکت و سکون اجسام است( .ص)66
 -9منظور ارسطو از طبیعت جسم چیست؟ ( خردادماه )1393
پاسخ :علت فاعلی درونی که مبداء حرکت و سکون در اجسام است .
 -10ماده یا هیوال چیست؟(شهریور ماه،93دی ماه )93
پاسخ:مایه ی اولیه یا وجود بالقوه که در اثر تغییر و تحول به فعلیت می رسد( .ص)56
 -11نسبی بودن ماده و صورت را توضیح دهید و یک مثال بزنید( .شهریور ماه)93
پاسخ :یعنی چیزی ممکن است در مقایسه با یک چیز ماده باشد و در مقایسه با چیز دیگر صورت و فعلیت .
مثل تخم مرغ که برای نطفه صورت است اما برای جوجه ماده می باشد( .ص )57

-12منظور از عبارت مقابل چیست؟با مثال توضیح دهید« :ماده و صورت،اموری نسبی هستند( ».دی ماه)93
پاسخ:یعنی ممکن است چیزی در مقایسه با یک چیز ماده یا قوه باشد و در مقایسه با چیز دیگرصورت یا فعلیت.مثال تخم مرغ
نسبت به نطفه اولیه صورت است و نسبت به جوجه ماده می باشد( .ص)67

