سواالت تستی فلسفه سال سوم انسانی گرد آوری شده از سواالت کنکور سراسری -آزاد سالهای گذشته
گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان(صادقی)
سال تحصیلی29-29

-9سبک افالطون درمباحث فلسفی کدام است وآن را ازچه کسی آموخته است؟
)4دیالکتیک-سقراط
)3دیالکتیک-طالس
)9خطابی-طالس
)9خطابی –سقراط
-9کدام یک از گزینه های زیر بیانگر نظر پروتاگوراس درباره (شناخت حقیقی)است؟
)9شناخت حقیقی همان شناخت حسی است وحقیقت امری مطلق است.
)9شناخت حقیقی همان شناخت عقلی است وحقیقت امری نسبی است.
)3شناخت حقیقی همان شناخت حسی است وحقیقت امری نسبی است.
)4شناخت حقیقی همان شناخت عقلی است وحقیقت امری مطلق است.
-3ازدید پروتاگوراس مقیاس(هستی آن جه هست ونیستی آن چه نیست)چه چیزی است؟
)4انسان
)3مابعدالطبیعه
)9اخالق
)9خداوند
-4اگرشناخت حقیقی طبق نظر پروتاگوراس ،شناخت حسی بدانیم،کدام نتیجه بر آن مترتب نخواهد بود؟
)9هیچ انسانی نمی تواند عاقل تر از انسان دیگر باشد.
)9تعلیم حقیقت ودرقبال آن مزددریافت کردن کار غلطی می شود.
)3همه بحث ها و کاوش های علمی وفلسفی بی معنا می گردد.
)4دیگران بهترین داور برای احساس هایی که فرد به دست می آورد می شوند.
-5به نظر افالطون انسان به چه وسیله ای می تواند به معرفت حقیقی دست یابد؟
)9با بکارگیری روش درست در اندیشیدن
)9با تعریف ثابت ازهرچیز
)4با بکارگیری ادراک حسی
)3به وسیله منطق ارسطویی
-6از نظر افالطون کدام ویژگی حواس باعث می شودتا نتوانیم ازطریق آن به یقین دست پیدا کنیم؟
)9خطا پذیری وناپایداری ادراک حسی
)9تعلق داشتن به امورپایدار
)4ثبات و دوام ادراک حسی
)3کلی بودن شناخت ازطریق حواس
-7نظریه ی(مثل)افالطون راه حلی برای رسیدن به چیست؟
)9کشف نارسایی حواس برای رسیدن به شنات یقینی
)9شناسایی یقینی ومعرفت حقیقی
)4شناخت کلی از عالم طبیعت ماوراء طبیعت
)3مبدا مثل یا مثال نیک
-8به عقیده افالطون،برای بدست آوردن معرفت حقیقی از چه ابزاری باید مدد جست؟
)4تزکیه ی نفس
)3عقل
)9حواس
)9تجربه
-2به نظر افالطون کدام ادراک است که می توان ساخت آن را ازهرگونه خطایی پاک کرد؟
)4ادراک تجربی
)3ادراک حسی
)9ادراک خیالی
)9ادراک عقالنی
-91به عقیده افالطون انسان با چه وسیله ای می تواندحقایق عالم مثل را ادراک کند؟
)4وهم وخیال
)3شهود عقالنی
)9حس و تجربه
)9شهود حسی
-99افالطون موجودات جهان ماوراء طبیعت را چه می نامدو نسبت میان موجودات ماوراء طبیعت وموجودات جهان
مادی را با چه تغییری بیان می کند؟
)4مثال-اصل وبدل
)3عقول-اصل وبدل
)9عقول-روح وجسم
)9مثال-روح وجسم
-99به نظر افالطون حس وتجربه چه چیزی را ادراک می کنند؟
)4مفاهیم متعلق به امورپایدار
)9مفاهیم کلی )9سایه های مثل درجهان طبیعت )3عالم ماوراء الطبیعه
-93بیت زیرازکدام فیلسوف ودرباره ی چه موضوعی است؟
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(چرخ با این اختران نغزوخوش وزیباستی
)9مال صدرا
)9میرفندرسکی-مثل

صورتی در زیر داردآن چه درباالستی)
)4میرفندرسکی-علل اربعه
)3مالصدرا-مثل

-94درکدام دو کتاب افالطون مخاطب سقراط به ترتیب(تئتتوس)و(گالوکن)است؟
)3جمهوری-تئتئوس
)9جمهوری-گرگیاس
)9تئتتوس-جمهوری

)4تئتتوس-گرگیاس

-95افالطون در کتاب(جمهوری)به کمک (تمثیل غار)قصد نمایان ساختن چگونگی تاثیر چه امری را درطبیعت
انسان دارد؟
)4تجربه
)3تربیت
)9معرفت
)9عقل
-96افالطون در تمثیل غار(،زندان غار)و(پرتو آتشی که به درون غار می آید)را به ترتیب به چه چیزهایی تطبیق
می کند؟
)9عالم مثل-مثال خیر
)9روی خورشید-عالم مثل
)4عالم محسوسات-نیروی خورشید
)3ال خیر-عالم محسوسات
-97افالطون در تمثیل غار(،اشیاء بیرون وانسان های درحال رفت وآمد)و(خارج شدن آدمی از غار وتماشای اشیاء
گوناگون در روی زمین)را به ترتیب به چه چیزهایی تطبیق می کند؟
)9نیروی خورشید-عالم مثل
)9عالم محسوسات-نیروی خورشید
)3عالم مثل-سیر وصعود روح به عالم شناسایی )4سیر وصعودروح به عالم شناسایی-عالم محسوسات
-98به عقیده افالطون آن چه انسان در عالم معرفت حقیقی درپایان سیر وسلوک وپس از تحمل رنج های طاقت
فرسا در می یابدچیست؟
)4شناخت جزئی اشیاء
)3شهود حسی
)9مثال نیک
)9سایه های اشیاء
-92عقیده افالطون مبنی بر عدم ثبات وپایداری در عالم محسوسات تحت تاثیر وپیرو عقیده کدام فیلسوف است؟
)4زنون
)3هراکلیتوس
)9پارمنیدس
)9تئتتوس
-91نام قهرمان داستان های فلسفی افالطون چیست؟
)4ارسطو
)3سقراط
)9هراکلیتوس
)9امیدکلس
-99افالطون در کدام رساله به تفصیل آراء نادرست درباره ی شناخت ومعرفت را پیش می کشدومورد انتقاد قرار
می دهد؟
)4مهمانی
)3پارمنیدس
)9جمهوری
)9تئتتوس
-99کتاب جمهوری مربوط به کدام فیلسوف است وبیشتر درباره کدام موضوع سخن گفته است؟
)4سقراط-جامعه شناسی
)3سقراط-شناسایی
)9افالطون-شناسایی
)9ارسطو-هستی شناسی
-93افالطون درکدام رساله به بیان آراء خود درباره (شرایط شناسایی حقیقی) می پردازد؟
)4پروتاگوراس
)3مهمانی
)9تئتتوس
)9جمهوری
-94کتاب (تئتتوس)درباره ی چیست؟
)4بقای نفس
)3شناسایی
)9عدالت
)9سیاست
-95سوفسطاییان با تکیه بر چه نوع ادراکی حقیقت را امری نسبی می پنداشتند؟
)4برهانی
)3حسی
)9عقلی
)9شهودی
-96افالطون درکدام کتاب نظر سوفیست ها را که تکیه برادراک حسی حقیقت را امری نسبی می پنداشتندرد می کند؟
)4تیمایوس
)3تئتتوس
)9قوانین
)9جمهوری
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-97ازعبارت(آدمی مقیاس همه چیز است.مقیاس هستی آن چه است واین که چگونه است ومقیاس نیستی آن چه
نیست وچگونه نیست).کدام مطلب استفاده می شود؟
)9حقیقت امری مطلق است.
)9حقیقت امری نسبی است.
)4مالک شناسایی رسیدن به مثال است.
)3ادراک عقلی معیار واقعیت است.
-98نتیجه ای که افالطون اززبان سقراط درگفت وگو با تئتتوس درباره شناخت به دست می آوردکدام است؟
)9اعتقاد به اینکه تنها معیار شناسایی حقیقی عقل است ،بی پایه است.
)9اعتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین آور است،بی پایه است.
)3معیاربودن انسان در تمام امور باطل است.
)4معیاربودن عقل انسان درتمام امور باطل است.
-92ازدیدگاه افالطون دو ویژگی (معرفت حقیقی)برای اینکه به حصول یقین بیانجامدکدام است؟
)9محسوس بودن-ازاصول تجربه بهره گرفتن
)9خطاناپذیربودن-به امور پایدار تعلق داشتن
)4خطا ناپذیربودن-ازاصول تجربه بهره گرفتن
)3محسوس بودن-به امور پایدار تعلق داشتن
-31ازنظرافالطون ویژگی اول (معرفت حقیقی)کدام است؟
)4کلی بودن
)3مدلل بودن
)9خطاناپذیری
)9تعلق داشتن به امور پایدار
-39به نظر افالطون کدام ویژگی ضامن صحت ودرستی معرفت حقیقی است؟
)4خطا ناپذیربودن
)3حسی بودن
)9تجربی بودن
)9به امور پایدار تعلق داشتن
-39افالطون(خطا ناپذیربودن)یک معرفت را ضامن چه امری می داند؟
)4دقیق وتجربی بودن
)3صحت ودرستی
)9کلیت
)9دوام وثبات
-33مشخصه دوم (معرفت حقیقی)به نظر افالطون کدام است؟
)4تعلق داشتن به امور پایدار
)3استداللی بودن
)9خطاناپذیربودن
)9شهودی بودن
-34عبارت معروف(شما نمی توانیددوبار در یک رودخانه گام نهید،زیرا آب های تازه است که همواره جریان دارد
وبرشما می گذرد)از چه کسی است؟
)4هراکلیتوس
)3ارسطو
)9اقلیدس
)9پارمنیدس
-35کدام عبارت بیانگرنظریه ی(مثل افالطونی)است؟
)9آن چه دراین جهان است،اصل وحقیقتش در جهان دیگر است.
)9آن چه دراین جهان است،فقط سایه است واصلی ندارد.
)3افراد این جهان اصلی دارندکه درون غاری،درتاریکی زندگی می کنند.
)4افراد این جهان به منزله حقایقی هستند که سایه ی آنها درجهان دیگری است.
-36نظریه ی (مثل)به منظور تامین کدام ویژگی(معرفت حقیقی)وبه وسیله چه کسی ارائه شده است؟
)9تعلق داشتن به امور پایدار-افالطون
)9تعلق داشتن به امور پایدار-سقراط
)4خطا ناپذیربودن-افالطون
)3تبیین عقالنی-سقراط
-37از دیدگاه افالطون (خطا ناپذیری معرفت حقیقی)ونیز(دوام وثبات آن)به ترتیب به وسیله کدام مورد تامین می
شود؟
)4عقل-مثل
)3مثل-عقل
)9حس-مثل
)9حس-عقل
-38درفلسفه افالطون (مرجع تصورات کلی)درکجا قراردارند؟
)4عالم خیال
)3عالم ذهن
)9عالم مثل
)9عالم طبیعت
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-32به نظر افالطون،الفاظ وتصورات کلی مانند انسان،عدالت،زیبایی،و....به کدام مورد داللت می کنند وراه ادراک
آنها کدام است؟
)9موجودات عقلی درعالم ماده-سیرعقالنی
)9موجودات عقلی درعالم ماده-حواس سالم
)4موجودات حقیقی درعالم مثل-سیرعقالنی
)3موجودات حقیقی درعالم مثل-حواس سالم
-41کدام یک از شخصیت های زیر جزء طرفداران نظریه مثل دردوره ی صفوی می باشد؟
)4خواجه نصیر طوسی
)3میرفندرسکی
)9رازی
)9فارابی
-49بیت زیر بیانگرنظر کدام فیلسوف درباره ی (مثل)است؟
بررود باال همی با اصل خودیکتاستی)
(صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
)4میرفندرسکی
)3میرداماد
)9صدرالمتالهین
)9شیخ اشراق
-49افالطون درکدام کتاب وبرای چه منظوری (تمثیل غار)را مطرح کرده است؟
)9تئتتوس-سیر حسی برای شناسایی مثل جزئی
)9تئتتوس-سیرعقالنی به سوی معرفت حقیقی
)4جمهوری-سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی
)3جمهوری-سیر حسی برای شناسایی مثل جزئی
(-43مثال نیک با خیر یا زیبا)تعبیر افالطون ازکدام موجود است؟
)4عقل فعال
)3خداوند متعال
)9پیک ایزدی
)9انسان کامل
-44افالطون سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی یا شناسایی مثل را به کمک تمثیل غار در کدام کتاب بیان داشته
است؟
)4فیدون
)3مهمانی
)9جمهوری
)9تئتتوس
-45تعریف «علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است» ناظر به کدام بخش یا معنای فلسفه است؟
 )4نظری
 )3ماوراء الطبیعه
 )9مابعد الطبیعه
)9عملی
 -46بحث «وجود و ماهیت» از مباحث کدام دانش است؟
 )4فلسفه ی عملی
 )3روان شناسی
 )9فلسفه ی اولی
)9منطق
 -47بحث «وحدت و کثرت» از مباحث کدام دانش است؟
 )4فلسفه ی وسطی
 )3فلسفه ی اولی
 )9فلسفه ی سفلی
 )9فلسفه ی عملی
 -48کدام یک از موارد  ،جزء مباحث «مابعد الطبیعه» نمی باشد؟
 )4وحدت و کثرت
 )9وجود و ماهیت  )3مالئکه و مجردات
 )9علت و معلول
 -42حقیقی ترین و اصلی ترین مبنایی که همه ی خصوصیات اشیاء و پدیده ها به آن باز می گردد کدام است؟
 )4واجب
 )3وجود
 )9ماهیت
 )9علت
« -51فلسفه ی اولی» در واقع شناسایی احکام کدام مورد است؟
 )4ماوراء الطبیعه
 )3مطلق وجود
 )9حقیقت هستی  )9علت و معلول
 -59کدام دانش  ،شناخت احکام «مطلق وجود» است؟
 )4فلسفه ی وسطی
 )3فلسفه ی اولی
 )9منطق
 )9فلسفه ی سفلی
 -59بارزترین و مهمترین مصداق فلسفه کدام است؟
 )4فلسفه ی وسطی
 )3انسان شناسی
 )9شناخت شناسی
 )9هستی شناسی
 -53مهترین مصداق فلسفه به معنای «تبیین عقالنی واقعیات» کدام است؟
)9مابعد الطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است.
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 )9مابعد الطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است.
 )3ماوراء الطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است.
 )4ماوراء الطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است.
 – 54کدام دانش «سراسر هستی» را عرصه ی مطالعه ی خود قرار می دهد؟
 )4منطق
 )3فلسفه ی سفلی
 )9فلسفه ی وسطی
 )9فلسفه ی اولی
 -55کدام دانش به تبیین عقالنی احکام هستی می پردازد؟
 )4فلسفه ی اولی
 )3منطق
 )9فلسفه ی وسطی
 )9کالم
 -56تمیز و تشخیص اشیاء از یکدیگر و فهم شباهت و همانندی بین پدیده ها  ،به ترتیب  ،برخاسته از
..............و ...............موجود در هستی است که بررسی آن به عهده ی  .............می باش
-57وجه ممیز موجودات از یکدیگر  ..............است  ،و مهمترین مصداق مبانی فلسفه ی اولی  ......است
وکوشش مبتنی بر شناخت علت باطنی پدیده ها  ......نام دارد.
 )9ماهیت – وجود – معرفت
)9وجود – ماهیت – معرفت
 ) 4ماهیت – وجود – فلسفه
 )3وجود – ماهیت – فلسفه
 -58شناخت احکام مطلق وجود به عهده ی چیست و آنگاه که سخن از حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت
عالم خارج به میان می آید چه رابطه ای حاکم شده است؟
 )9مابعد الطبیعه – فلسفه و روان شناسی
)9مابعهد الطبیعه -فلسفه و علوم انسانی
 )4فلسفه و علوم انسانی – فلسفه و روان شناسی
 )3فلسفه و راون شناسی -فلسفه ی علوم انسانی
 -52طرح بحث کثرت و وحدت در مسائل فلسفه ی اولی به ترتیب به فهم چه چیزهایی می انجامد و پاسخ به سوال
آیا هستی ثابت است یا متغییر ؟ به عهده ی چیست؟
 )9همانندی پدیده ها – تمیز اشیا -فلسفه
)9همانند پدیده ها – تمیز اشیا -مکانیک
 )4تمیز اشیا – همانندی پدیده ها – فلسفه
 )3تمیز اشیا -همانندی پدیده ها – مکانیک
 -61حقیقی ترین و اصلی ترین مبانی که همه ی خصوصیات اشیا و پدیده ها به آن باز می گردداست و بارزترین
مصداق  .......فلسفه است.
 )9هستی – ماوراء الطبیعه
)9ماهیت-ماوراءالطبیعه
 )3هستی – مابعد اطبیعه  )4ماهیت – مابعد الطبیعه
 -69سوال از چیستی و چرایی چگونه سوالی است و محافظ ستون های تناور خیمه ی دانش بشری چیست؟
)9فلسفی – تحقیق  )9فلسفی – فلسفه  )3علمی – فلسفه  )4علمی -تحقیق
 -69تمییز و تشخیص اشیاء از یکدیگر و فهم شباهت و همانندی بین پدیده ها به ترتیب برخاسته از ........و ........
موجود در هستی است که بررسی آن به عهده ی  ............می باشد .
 )9ماهیت – وجود – فلسفه
)9وحدت -کثرت – فلسفه
 )4کثرت – وحدت – ما بعد الطبیعه
 )3وجود – ماهیت – مابعهد الطبیعه
 -63مهمترین مصداق فلسفه به معنای تبیین عقالنی واقعیات کدام است ؟
)9مابعد الطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است
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 )9ما بعد الطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است
 )3ما وراء الطبیعه که همانا شناخت احکام وجود مطلق است
 )4ماوراء الطبیعه که همانا شناخت احکام مطلق وجود است
 -64علم به احوال موجودات از جهت وجود داشتن با قطع نظر از چه چیز بودن تعریف کدام معرفت است ؟
 )4مطلق وجود
 )3ماوراء الطبیعه
 )9مابعد الطبیعه
)9فسفه نظری
 -65با توجه به اینکه ما بعد الطبیعه دانش است نه عالم کدام مورد از مباحث مابعد الطبیعه است ؟
 )4وحدت و کثرت
 )3مالئکه و مجردات
 )9وجود ماهیت
)9علت و معلول
 -66فلسفه اولی در واقع شناسایی احکام کدام مورد است ؟
 )4ماوراء الطبیعه
 )3مطلق وجود
 )9علت و معلول
)9حقیقت هستی
 -67چرا در فلسفه نمی توان گفت هستی سرد است یا گرم  ،سفید است یا سیاه؟ زیرا ....
)9در فلسفه از هستی های نا مقدور بحث می شود نه از مقدور
 )9موضوع فلسفه مطلق وجود است نه هستی های مقید
 )3مسائل فلسفه عوارض ذاتی موضوع آن است
)4میان موضوع و مساله رابطه علّی و معلولی است
 -68با توجه به اینکه موضوع فلسفه (موجود بهاهو موجود) است کدام مسئله فلسفی نیست؟
 )9هستی یا علت است یا معلول
)9هستی یا جواهر است یا عرض
 )4هستی یا واحد است یا کثیر
 )3هستی یا مساوی است یا نا مساوی
 -62چه کسی ریشه همه نمود ها را در اصل «بودن وجود » جستجو می کند ؟
 )4ریاضیدان
 )3فیلسوف
 )9جامعه شناس
 )9روان شناس
 -71با توجه به تعریف فلسفه کدام مسئله فلسفی است؟
 )9هستی سنگین است یا سبک
)9هستی بزرگ است یا کوچک
 )4هستی مساوی است یا نا مساوی
 )3هستی متغییر است یا ثابت
 -79بحث وجود و ماهیت از مباحث کدام دانش است؟
 )4فلسفه عملی
 )3روان شناسی
 )9فلسفه اولی
)9مطلق
 -79سراسر هستی عرصه مطالعه کدام دانش است؟
 )4فلسفه وسطی
 )3منطق
 )9فلسفه اولی
)9کالم
 -73کدام دانش از یک سلسله مسائل درباره مطلق وجود سخن می گوید؟
 )4منطق عملی
 )3منطق نظری
 )9شناخت شناسی
)9مابعد الطبیعه
 -74کدام دانش به تبیین عقالنی احکام هستی می پردازد؟
 )4فلسفه اولی
 )3منطق
 )9فلسفه وسطی
)9کالم
 -75فلسفه دانشی است که هر موجودی را از آن جهت که ......
 )9موجود است مطالعه می کند
)9انسان را می سازد مورد توجه قرار می دهد
 )3فکر را بر می انگیزد مطالعه می کن  )4دنیایی دیگر را می سازد مطلوب می داند و مطالعه می کند.
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 -76هر گاه به چه چیز بودن اشیاء و یا به بودن اشیاء قطع نظر از این که چه هستند توجه کنیم به ترتیب کدام
مورد محقق می شود
 )9علوم مختلف – ماهیت
)9علوم مختلف -مابعد الطبیعه
 )4مابعد الطبیعه – ماهیت
 )3مابعد الطبیعه – علوم مختلف
 -77درک همانندی ومشابهت پدیده ها و تشخیص اشیا از یکدیگر در گروی  ........آنها است و فهم رابطه علت و
معلول در اصل وجود به عهده ی  ............است .
)9کثرت – فلسفه اولی  )9کثرت – علوم مختلف
 )3وحدت – علوم مختلف  )4وحدت – فلسفه اولی
 -78مهمترین مصداق فلسفه ی اولی که فراگیر مصادیق دیگر می باشد  .........است و شناخت احکام  .......به
عهده ی  ............می باشد.
)9خود انسان – راز گونه ی انسان – انسان شناسی و فلسفه
 )9مسائل انسان – رازگونه ی انسان – انسان شناسی و فلسفه
 )4حقیقت – حقیقت مطلق – فلسفه اولی
 )3وجود – مطلق وجود – فلسفه اولی
 -72بحث از زنده بودن «مقدار»«حرکت و سکون»و«هستی» به ترتیب در کدام یک از دانش های بشر مطرح می
شود؟
)9علوم طبیعی -ریاضیات – فلسفه – فیزی  )9علوم طبیعی – فیزیک – فلسفه – ریاضیات
 )3زیست شناسی– فیزیک– ریاضیات– فلسفه  )4زیست شناسی– ریاضیا ت– فیزیک– فلسفه
 -81تمییز اشیاء از یکدیگر مرهون چیست و بحث از چیستی کدام اصطالح فلسفی را رقم می زند؟
 )4وحدت – وجود
 )3وحدت – ماهیت
 )9کثرت – ماهیت
)9کثرت -وجود
 -89اگر کسی بپرسد« :چرا طبیعت قابل شناخت است» کدام مورد می تواند پاسخ درستی برای این سؤال باشد؟
- 9زیرا «شناخت»از ویژگیهای فطرت آدمی است.
-9زیرا امری مستقل از ذهن است و می توان آن را شناخت.
 -3چون مبادی و نقاط اتکای آن در خور بررسی و تبیین عقالنی است.
-4چون طبیعت یک واقعیت است واین واقعیت قابل شناخت است.
 -89هر گاه قانون علیت را با توجه به مبادی و نقاط اتکاء آن مورد بررسی و تبیین عقالنی قرار دهیم کدام مورد
اتفاق افتاده است.
 )9مهمترین مصداق فلسفه تحقق پیدا کرده است.
 )9مبانی فلسفی علوم طبیعی مطرح شده است.
 )3ارتباط فلسفه و جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
 )4هستی و چیستی توأما ٌ مورد طرح قرار گرفته است.
 -83سؤال از «چرایی» رویدادها به ویژه مسائلی که به نحوی منتهی به حالل و حرام و وظایف شرعی می شود
به چه منظور مطرح می شود؟
)9به منظور تبیین عقالنی امور،جهت زدودن حیرت
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)9مبانی فلسفی علوم طبیعی مطرح شده است.
)3به هدف تبیین شرعی مسائل ،به منظورزدودن حیرت
)4به هدف تبیین شرعی مسائل  ،به منظورزدودن جهل
-84تبعیت............از...............که خود را (فیلسوف) می نامید ،بنیانگذاری فلسفه را در حق او که..........عقل
انسان را به او شناسانید،تثبیت کرد.
)9سقراط – فیثاغورث – توانایی
)9فیثاغورث -سقراط – ناتوانی
)4فیثاغورث -سقراط – توانایی
)3سقراط – فیثاغورث – ناتوانی
-85دو اصطالح «فیلوسوفوس » و «سوفیست» به ترتیب از چه کسانی به کاررفت؟
 )9سقراط – سوفسطاییان
)9سوفسطاییان -افالطون
)4سوفسطاییان -فیثاغورث
)3فیثاغورث -سوفسطاییان
-86از مفهوم یکنواخت عمل کردن طبیعت که در شرایط مشابه ،نتایج مشابه بدست می آید،مبتنی بودن طبیعت بر
قوانین...................که نمود غیر قابل انکارش در قانون...............نهفته است،مستفاد می گردد.
)9تکوینی – نظم
)9قراردادی -علییت
)4قراردادی – نظم
)3تکوینی – علییت
-87اصل قابل شناخت بودن طبیعت از مبانی:
)9تجربی علوم طبیعی است اما داخل در مسائل علوم طبیعی نیست
)9تجربی علوم طبیعی است که داخل در مسائل طبیعی است.
)3فلسفی علوم طبیعی است در حالی که در هیچ یک از علوم تجربی قابل تحقیق نیست
)4فلسفی علوم طبیعی است که در تک تک علوم تجربی قابل بررسی است
-88مراد از مبانی فلسفی علو طبیعی کدام است؟
)9مبانی ای که علوم تجربی بر آنها متکی است و در هر کدام از شاخه های علوم تجربی اختصاصا ٌ قابل تحقیق
اند.
)9مبانی که متضمن صحت و درستی روش تجربه است و در حیطه علوم تجربی مورد مطالعه قرار می گیرد
)3اصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است ولی در خود علوم تجربی این اصول غیر قابل تحقیق هستند.
)4اصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است و در خود علوم تجربی هم آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
 -82سوفیست ها معیار حقیقت و واقعیت را چه چیزی می دانستند؟
)9روح انسان
)9ادراک انسان
)4وجود مطلق
)3موجود مجرد
 -21چه کسی اولین بار خود را فیلوسوفوس نامید و معنای اولیه آن کدام است؟
)9سقراط – دوستدار دانایی
)9سقراط  -دانشمند
)4فیثاغورث – دانشمند
)3فیثاغورث – دوستدار دانایی
 -29کدام مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست؟
)9یکسان عمل کردن طبیعت
)9درستی روش تجربه
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 )3نقش فاصله در تاثیر دوبارالکتریکی )3قابل شناخت بودن طبیعت
 -29سوفیست به معنای چیست؟سقراط مایل بود او را به چه عنوانی خطاب کنند ؟ چرا؟
 )9دانشمند -فیلوسوفوس به دلیل تواضع
)9دانشمند -فیلسوف به دلیل رسیدن به راز دانایی
 )3دوستدار دانایی – فیلوسوفوس به دلیل تواضع
)4مغالطه کار -فیلسوف به دلیل رسیدن به راز دانایی
-23فلسفه یه معنای رایج آن مترادف کدام مفهوم است؟
)4دین شناسی
)3خداشناسی
)9تحلیل مادی
)9تبیین عقالنی
-24علوم تجربی در اثبات کدام ناحیه محتاج فلسفه است؟
)3مسائل عملی )4مسائل نظری
)9اصول و مبانی کلی )9تئوری های کلی
-25معنای مشترکی که بین کاربرد فلسفه در گفنگو های روزمره و کاربرد آن به شکل یک دانش خاص وجود دارد
کدام است؟
)9بحث کلی پیرامون عالم مابعدالطبیعه
)9بحث از مبدأ و معاد عالم
)4توجیه و تبیین نظری ماورءالطبیعه
)3توجیه و تبیین عقالنی
-26هر قانون بیان کدامرابطه است؟
 )4مساوات
 )3اینهمانی
)9علیت
)9مشابهت
-27همه قوانین علمی بر پایه کدام اصل بنا شده است؟
)4ضرورت علی ومعلولی
)3یکنواخت عمل کردن طبیعت
)9سنخیت
)9علیت
-28از دیدگاه سوفیست ها مقیاس حقیقت و واقعیت کدام است؟
)4نفس االمر
 )3عمل
)9ادراک  )9خارج
 -22کدام گزینه بیانگر نظر سوفسطاییان است ؟
)9ادراکات ما کاشف از حقیقت اشیاء است
)9ادراکات ما از خارج ،ما به ازایی دارد.
)4ادراک ما عین کاشف از خارج است
)3ادراک انسان مقیاس حقیقت است
-911کدام گروه واقعیت را منکر بوده و ادراک انسان را مقیاس حقیقت و واقعییت میگرفتند؟
)4سوفسطائیان
)3شکاکان
)9اشراقیون
)9مشائیون
-919روش فلسفه ...............است؟
)4تعقلی
)3استقرایی
)9آزمایشی
)9تمثیلی
-919راه اعتمادبه «علوم تجربی» و قبول نتایج آن و بهره بردن از آن علوم در زندگی مربوط به چیست؟و
موضوع روانشناسی کدام است؟
)9تبیین عقالنی – حاالت روانی و رفتار آدمی
 )9تبیین عقالنی – انسانی و پیوند های اجتماعی او
 )3تجربی و قابل اثبات بودن – حاالت روانی و رفتار آدمی
 )4تجربی و فابل اثبات بودن – انسان و پیوند های اجتماعی
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 -913لقبی که سقراط از انتساب آن به خود،اکراه داشت............بود وعلت آن .........بود.
)9فیلوسوفوس – تواضع وفروتنی
)9سوفیست – تواضع و فروتنی
)3سوفیست – همردیف شدن با مدعیان حکمت )4فیلوسوفوس  -همردیف شدن با مدعیان حکمت
 -914از دقت در کدام مورد به ترتیب ارتباط فلسفه با روانشناسی و ارتباط فلسفه با علم سیاست مفهوم می گردد؟
)9بحث از اصالت انسان و پایگاه طبقاتی او – بحث از اکثریت و اقلیت
 )9بحث از اصالت انسان و پایگاه طبقاتی او – بحث از وحدت و کثرت
)3بحث از حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت عالم خارج -بحث از وحدت و کثرت
 )4بحث از حقیقت ذهن آدمی و قواعدآن در شناخت عالم خارج – بحث از اکثریت و اقلیت
«-915تبیین عقالنی» پدیده ها وواقعییات چه نام دارد و به آنان که مبنای استدالل خود را بر بی ارزشی و بی
اعتباری حقایق و واقعییات جدا از ادراک آدمی بنا می نهادند چه وصفی اطالق می شد؟
)9حکمت – حکیم )9حکمت – فیلسوف )3فلسفه  -سوفسطایی  )4فلسفه – حکیم
-916تبیین عقالنی از علوم تجربی ..................است.
 )9به دلیل تجربی بودن آن علوم ،ناممکن و دست نیافتنی
)9با توجه به تفاوت تجربه و تعقل ،کاری دور از دسترس
)3با توجه به وحدت موضوع عقل و تجربه ،کاری دست یافتنی
)4به دلیل پاسخ دادن به چرایی قابل اعتماد به آن علوم،ممکن و دست یافتنی
 -917به بیان ارسطو،نیاز به فلسفه و سرگرم شدن به بحثهای فلسفی ،زاییده ی ...........است.
 )9ارزشمندی تعقل و تفکروتوجیه مسائل
)9اعجاب و حیرت وزدودن آن
)4هویت جهان به حوادث جهان
)3نیاز درونی انسان به دانستن
«-918سوفیست ها» همان .............بودند که ادراک انسان را ............میدانستند وبر استدالل
خود......................
)9فالسفه – مقیاس معقوالت – مغالطه می کردند
 )9فالسفه – مقایس معقوالت – راه درست می پیمودند
 )3سوفسطائیان – معیار حقیقت و واقعیت – مغالطه می کردند
 )4سوفسطائیان – معیار حقیقت و واقعیت – راه درست می پیمودند
-912کدام گزینه در بر دارنده لنگر های محافظه کشتی علوم از تالطم و غرق شدن است واثبات صحت این مبانی
به عهده چیست؟
)9واقعیت داشتن جهان ،تجربی بودن تحقیقات علمی  ،ارج گزاری به تجربه وآزمایش ،محدود بودن علم بشر -به
عهده فلسفه
 )9یکسان عمل کردن طبیعت ،حاکمیت اصل علیت در همه پدیده ها،محدود بودن جهان و علم بشر -به عهده تجربه
و آزمایش
)3واقعیت داشتن جهان ،قابل شناخت بودن طبیعت ،یکسان عمل کرده طبیعت ،تبعیت کردن همه موجودات از اصل
علیت -به عهده فلسفه
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)4محدود بودن جهان ،نقص نسبی دانش بشری ،قابل شناخت بودن طبیعت  ،حاکمیت اصل علیت در همه پدیده ها-
به عهده تجربه وآزمایش
-991آن گروه از مدعیان «دانش و حکمت» که ادراک انسان را مقیاس حقیقت و واقعیت محسوب می داشتند به
نام ..............شهرت یافتند و اساس استدالل آنان بر ..........بود.
)9سوفسطاییان – مغالطه
)9سوفسطاییان – جدل
)4واقع گرایان – مغالطه
)3واقع گرایان – برهان
 -999شکل خاص تکاپوی پایان ناپذیر عقالنی به منظور دست یابی به راز و رمز اموروتوفیق درگشودن گره های
ناگشوده ی پدیده های طبیعی،اجتماعی،تاریخی و جزآن...................نامیده می شود.
)4منطق عملی
) 3منطق نظری
)9فلسفه
)9فلسفه اولی (متافیزیک)
-999راه نجات «انسان» از حیرت آزار دهنده ی بر خواسته از حوادث جهان..........است.
)9فهم حقایق اموربه کمک فلسفه
)9تبدیل ظن به یقین
)4مبارزه با شک و ظن
)3فهم حقایق امور به کمک علم
-993تمام موارد از لنگرها و ستون های محافظ علوم اند به جز...................
)9چرا هر پدیده محتاج علت است
)9جهان واقعییت دارد
)4طبیعت یکسان عمل می کند
)3طبیعت قابل شناخت است
-993کدام فیلسوف یونانی به علت تواضع و فروتنی ویا شاید برای هم ردیف نشده با سوفیست ها خود را
فیلوسوفوس نامید؟
)4ملتوس
)3سقراط
)9افالطون
)9ارسطو
 -994کلمه «سوفیست» به معنای چیست و کسانی که خود راسوفیست می نامیدند چه چیز را مقیاس حقیقت و
واقعیت می گرفتند؟
)9دانشمند – عقل کلی
)9دانشمند -ادراک انسان
)4مغالطه کار – فطرت انسان
)3مغالطه کار – عقل کلی
-995لفظ فلسفه معرب از کلمه «فیلوسوفیا» است به معنای چیست؟
)3دوستدار دانایی )4دوستداردانشمندان
)9اندیشمند
)9دانشمند
-996چه کسی سقراط را فیلوسوفوس معرفی می کند؟
 )4فیثاغورث
)3ارسطو
)9افلوطین
)9افالطون
 – 997آریستوکلس در کدامیک از شهر های زیر متولد شد؟
 )4اسکندریه
 )3تن
 )9ملطیه
 )9استاگیرا
 – 998نام اصلی افالطون چیست؟
)4آریستوکلس
)3آنا کسیمندر
)9امپدکلس
 )9هراکلیتوس
 –992افالطون در چه سنی با سقراط آشنا شده و به شاگردی او در آمد؟
)4پانزده سالگی
)9بیست سالگی)3سی سالگی
)9ده سالگی
 – 991سبک و روشافالطون در مباحث فلسفی به چه نامی مشهور است؟
)4برهان
)3سفسطه
)9مشاء
)9گفتگوی عقلی
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 –999قهرمان داستانهای فلسفی افالطون چه کسی است؟
)4پروتاگوراس
)3گال وکن
)9سقراط
)9تئتتوس
 – 999سبک سقراط و افالطون در مباحث فلسفی به ترتیب چیست؟
)4استقرا-دیالتیک
)9سفسطه-دیالتیک )3دیالتیک-دیالتیک
)9دیالتیک-مشاء
 – 993آکادمی را کدام فیلسوف ودر کدام شهر بنیان نهاد؟
)4ارسطو –استاگیرا
)9افالطون-آتن )3ارسطو-آتن
)9سقراط-آتن
 –994افالطون درچه سنی دیده از جهان فرو بست؟
)4نود سالگی
)3شصت سالگی
)9هشتادسالگی
)9هفتادودو سالگی
 –991کدامیک از آثار زیر جزو رساله ها وکتابهای افالطون نیست؟
)4نود سالگی
)9هشتادسالگی )3شصت سالگی
)9مابعد الطبیعه
 – 991افالطون در کدامیک از آثار خود به انتقاد از آراء نادرست درباره ی شناخت و معرفی می پردازند؟
)4مابعدالطبیعه
)3تئتتوس
)9گرگیاس
)9جمهوری
 –997نظریات افالطون در مورد شرایط شناسایی حقیقی در کدام اثر او مطرح شده است؟
)4جمهوری
)3مابعدالطبیعه
)9گرگیاس
)9تئتتوس
 – 998در رسالهی تئتتوس گفتگوها و دیالوگ مابین چه کسانی است؟
)3سقراط و تئتتوس )4سقراط وگالوکن
)9افالطون و تئتتوس )9افالطون و سقراط
 – 992رساله ی جمهوری اثر چه کسی است و گفتگو ها درآن ما بین چه کسانی است؟
)9افالطون – سقراط وگالوکن
)9افالطون -سقراطو تئتتوس
)4ارسطو -سفراط وگالکن
)3ارسطو – سقراط و افالطون
 – 931از نظر پرو تاگوراس شناخت حقیقی و شناسایی حقیقی به کدام شناخت انسان تعلق می گیرد؟
)4تعقل
)3ادراک عقلی
)9تخیل
)9ادراک حسی
-939کدام گزینه بیانگر نظر پروتا گوراس در مورد شناخت حقیقی است؟
)9شناخت حقیقی شناخت است که همراه با یقین و استواری باشد.
)9شناخت حقیقی شناخت ی است که ما با حواس خود بدست می آوریم.
)3شناخت حقیقی اتصال نفس با معلومات بالذات است و از علم حضوری بدست می آید.
)4شناخت حقیقی اتصال نفس با معلوم بالذات است واز علم حصولی نتیجه می شود.
 –939سوفیستها و بخصوص پروتاگوراس باتکیه بر ....حقیقت را امری نسبی می پنداشتند و برای آن معیار ثابتی
)4تعقل
)3ادراک حسی
)9تخیل
قایل نبودند)9 .ادراک عقلی
 – 933از نظر افالطون ابزار شناخت یا معرفت حقیقی چیست؟
)4عقل
)4تجربه
)9ایمان
)9حس
 – 934افالطون دررساله ی تئتتوس در پایان گفتگوهای سقراط با تئتتوس درباره ی ادراک حسی چه نتیجه ای می
گیرد؟
)9اعتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین آور است.
)9بی پایه بودن اعتقاد به اینکه شناسایی حقیقی ادراک عقلی است.
)3بی پایه بودن اتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین آور است.
)4اعتقاد به اینکه حقیقت امری نسبی است و برای آن معیار ثابتی وجود ندارند.
 – 931کدام گذینه بیانگر نظر افالطون در مورد شناخت حقیقی است؟
)9شناخت حقیقی همان شناختی است که ما با حواس خود بدست می آوریم.
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)9شناخت حقیقی شناختی است که همراه بایقین واستواری باشد.
)3برای انسان هیچ شناختی وجود ندارد و هیچ چیز قبل شناخت نسیت.
 )4شناخت حقیقی عبارتست از اتصال نفس با معلوم با لذات.
 – 931کدام گذینه بیانکر ویژگی های معرفت حقیقی از نظر افالطون است؟
)9حسی و تجربی بودن
)9خطا ناپذیری و تعلق به امور پایدار
)4تعلق به امور پایدار و تجربی بودن
)3خطا ناپذیری و تجربی بودن
 – 937از دیدگاه افالطون کدام ویژگی شناخت حقیقی ضامن صحت و درستی یک معرفت است؟
)4تجربه پذیر بودن
)9تعلق به امور پایدار )3ابطال پذیری
)9خطاناپذیر بودن
 – 938از دیدگاه افالطون کدام ویژگی شناخت حقیقی ضامن صحت و درستی یک معرفت است؟
)4تجربه پذیری بودن
)9تعلق به امور پایدار )3خطا پذیری
)9خطا ناپذیری
 - 932این دلیل که حواس ما از یکسو پیوسته در معرض خطا و لغزش اند واز سوی دیگر با امور نا پیدار سر و
کار دارند دلیل افالطون بر نارسایی ...است؟
)4مثل
)3ادراک حسی
)9تخیل
)9ادراک عقلی
 – 941اعتقاد افالطون به بی قراری و نا پایداری طبیعت و پدیده ها طبیعی متاثر از کدام فیلسوف قبل از خود
است؟
)4هر اکلیتوس
)3فیثاغورث
)9تالس
)9سقراط
 – 949کدام فیلسوف نامدار قبل از سقراط تغییر و تحول وبی قراری را اساس جهان مادی می دانست؟
)4افالطون
)3هراکلیتوس
)9فیثاغورث
)9تالس
 - 949این سخن از کیست "شما نمی توانید دو بار دریک رودخانه گام نهید زیرا آبهای تازه است که همواره
جریان دارد وبر شما می گذرد".وبرکدام گزینه داللت دارد؟
)9هراکلیتوس – بی قراری مثل
)9افاالطون  -نارسایی حواس
)4هراکلیتوس – بی قراری جهان مادی
)3افالطون  -تحول مثل
 – 943کدامیک از شناخت های انسان یک شناخت جزئی است؟
)4استدالل
)3معقوالت
)9ادراک حسی
)9ادراک عقلی
 – 944کدام گذینه در مورد تالش و کوشش افالطون در بحث نارسایی حواس نادرست است؟
)9ادرک حسی یک شناخت جزئی است و بخودی خود وبدون کمک ابزار عقل نمی تواند ما را به شناخت
حقیقی برساند.
)9ادراک حسی تنها به امور طبیعی و عالم محسوسات که پیوسته در حال تغییر و تحول استت تعلق دارد.
)3افالطون دراین بحث نادرستی گفتار سوفسطائیان را در اینکه معرفت حقیقی تنها از طریق حواس بدست
می آید آشکار می کند.
)4افالطون دراین بحث درستی گفتار سوفسطائیان را در اینکه معرفت حقییقی تنها از طریق حواس بدست
می آید تایید می کند.
 –941راه حل افالطون برای دست یابی شناسایییقینی و معرفت به چه نامی شهرت دارد؟
)4تمثیل غار
)3نظریه ی ثنویت
)9نظریه ی مثل
)9علل اربعه
_941به نظر افالطون کدامیک از گزینه های زیر تامین کننده ی خطاناپذیری معرفت حقیقی است؟
)4روش تجربی
)3ادراک عقالنی
)9ادراک حسی
)9ادراک جزئی
_947افالطون موجودات جهان ماوراء الطبیعه راچه می نامد ؟
)4نفوس
)3مثل
)9ایده
)9عقول
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_948شناخت مثل با یک سیر عقالنی از نظر افالطون تامین کننده ی کدام ویژگی معرفت حقیقی است؟
)9تعلق به امور پایدار
)9خطا ناپذیر بودن
)4ابطا ل پذیربودن
)3صحت ودرستی
_942در فلسفه ی افالطون گوهرهای اصیل وجاودانه ای که مو جودات این جهان بدل وسایه ی انها محسوب می
شو ند به چه نامی شهرت دارند؟
)4اراده
)3فرشته
)2عقول
) 9مثال
_911مرجع حقیقی کلیات(تصورات کلی ) از نظر افالطون چیست؟
)4تعقل
)3مثل
)9حس وتجربه
)9تصور ذهنی
_919کدام گزینه بیانگر دلیل افالطون بر وجود مثل یا ایده هاست؟
)4شناخت حقیقی
)3بی قراری جهان مادی
)9مرجع کلیات
)9نارسایی حواس
_919از نظر افالطون.....فقط سایه های مثل را در جهان.....درک می کند واز ادراک......که ثابت ویکسان باقی می
مانند ناتوان است.
 )9حس وتجربه -ماورای طبیعت _خود مثل
)9عقل وتعقل_ماورای طبیعت_مثل
)4عقل وتعلق _طبیعت_مثل
)3حس وتجربه_طبیعت_خود مثل
-913کدامیک از حکمای مسلمان دورهی صفویه از طرفداران نظریه یمثل افالطون است؟
)4میر فندرسکی
)3شیخ اشراق
)9مولوی
 )9میر داماد
-914بیت شعر ((چرخ با این اختران نغز و خوش وزیباستی/صورتی در زیر دارد انچه در باالستی ))از چه کسی
است وموید کدام نظریه ی فلسفی است؟
)9مولوی_نظریه ی مثل
)9میر داماد_جاودانگی روح
)4مالصدرا_حدوث نفس
)3میر فندر سکی_نظریه مثل
_911ابیات ذیل از چه کسی بوده وموید کدام نظریه ی فلسفی است؟
((مرغ در باال پر ان و سایه اش/می رود بر روی صحرا مرغ وش
ابلهی صیاد ان سایه شود /می دود چندان که بی مایه شود ))
)9مولوی_نظریه مثل
)9میر فندر سکی_نظریه مثل
)4میر داماد_اصالت ماهیت
)3مال صدرا_ حدوث نفس
_911افالطون سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی یا شناسایی مثل را در کدام کتاب خود وبا کمک از کدام تمثیل
مطرح نموده است؟
)9تئتتوس_انسا ن معلق در فضا
)9جمهوری _ انسان معلق در فضا
)4تئتتوس_تمثیل غار
)3جمهوری –تمثیل غار
_917در تمثیل غار افالطون زندان غار و پرتو اتش و انسان های در حال رفت و امد در بیرون غار هریک به
ترتیب نماد وسمبلی از چه چیز هایی هستند؟
)9عالم مثل _نیروی خورشید_مثل
)9عالم محسو سات -مثل _سیروصعود روح آدمی
)3عالم محسوسات –نیروی خور شید_سیر و صعود روح آدمی )4عالم محسو سات_نیروی خورشید_مثل
_918فردی که در تمثیل غار افال طون از غار بیرون امده استدر مرحله ی دوم چه چیزی را خواهد دید؟
)9اسمان و ستارگان را به هنگام شب
)9سایه ها وتصاویر اشخاص و اشیاء را در اب
)4خواهد توانست خورشید را مشاهده کند
)3خود ادمیان و اشیاء را خوا هد دید
_912در تمثیل غار افال طون خاارج شدن ادمی از غار وتماشی اشیاءگوناگون در روی زمین با چه چیزی تطبیق
داده می شود؟
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سواالت تستی فلسفه سال سوم انسانی گرد آوری شده از سواالت کنکور سراسری -آزاد سالهای گذشته
گروه آموزشی فلسفه و منطق استان زنجان(صادقی)
سال تحصیلی29-29
)9نیروی خورشید
)4عالم مثل

)9سیر و صعود روح ادمی به عالم شناسایی
)3عالم محسوسات
_911از نظر افال طون مبداء تمامی مثل چیست؟
)4دانایی
)3مثال نیک
)9فضیلت
)9عقل
_919افالطون از خداوند به چه چیزی تعبیر نمده است؟
)4علت العلل
)3واجب الوجود
)9مثال نیک
)9نور اال نور
_919کدام گزینه تعبیر افالطون از خداوند نیست؟
)4مثال زیبا
)3مثال خیر
)9عقل کل
)9مثال نیک
_913کدام یک از گزینه های زیر بیانگرمراحل نظریه ی مثالفالطونی است؟
)9ابزار تجربه_ادراک مثل
)9ادراک حسی_ ادراک مثل
)4سیر عقالنی _ادراک مثل
)3سیر عقالنی_مثال نیک
_914کدامیک از گزینه های زیر در مورد نظزیه مثل افالطونی صحیح است؟
)9تالشی است تجربی برای توجیه جهان هستی
)9تالش است تجربی بزای فهم طبیعت
)3تالشی است فکری برای تو جیه عقالنی جهان هستی )4تالشی است علمی برای توجیه عقالنی طبیعت
_911به اعتماد افالطون اطالق الفاظ کلی بر مو جودات حقیقی در عالم .....امکان پذیر است وادراک انها چنان که
هستند مو کول به ......است
)9مثل _یک سیر عقالنی
)9محسوسات_ یک سیر عقالنی
)4محسوسات_استمداداز ادراک حسی
)3مثل _استمدادازادراک حسی
_911افالطون در کدام کتاب به ردآراءنادرست درباره ی شناخت می پردازد؟
)4تءتتوس
)3جمهوری
)9فدون
)9هیپیاس
_917اصرار افالطون بر اینکه ادراک حسی یک شناخت جزئی است وبه خودی خود قادر نیست ما را به شناخت
حقیقی برساند بر....گفتار سوفسطائیان مهر  ......زد
)4نادرستی_بطالن
)3نادرستی_تایید
)9درستی_بطالن
)9درستی _تایید
_918قهرمانان دانستنیهای فلسفی افالطون که بود و سبک او در طرح مباحث فلسفی مشهور به چه بود و با چه
کسی در بی قراری جهان مادی هم اندیشه بود؟
)9سقراط _ گفتگو_پروتاگوراس
)9سقراط _دیالکتیک_هراکلیتوس
)4تئتتوس_گفتگو_پرتاگوارس
)3تئتتوس_دیالکتیک_هراکلیتوس
_912از دید گاه افالطون مشخصه ی اول در معرفت حقیقی کدام است؟
)4مدلل بودن
)9تعلق داشتن به امور پایدار )3شهودی بودن
)9خطا ناپذیری
_971افالطون سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی یا شنا سایی مثل را به کمک تمثیل غار در کدام کتاب بیان
داشته است؟
)4فدون
)3مهمانی
)9جمهوری
)9تئتتوس
_979کدام عبارت بیانگر نظریه ی مثل افال طونی است؟
 )9انچه در این جهان است اصل و حقیقتش در جهان دیگر است
 )9افراد این جهان اصلی دارند که در درون غاری در تا ریکی زندگی می کنند
 )3انچه در این جهان است فقط سایه است واصلی ندارد
 )4افراد این جهان به منزله ی حقایقی هستند که سایه ی انها در جهان دیگری است
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_ 979افالطون در کدام رساله به تفصیل اراء نادرست درباره ی شناخت و معرفت را پیش می کشد و مورد انتقاد
قرار می دهد
)4مهمانی
)3پارمندیس
)9جمهوری
)9تئتتوس
_973نام قهرمان داستان های فلسفی افالطون چیست؟
)4ارسطو
)3سقراط
)9هرا کلیتوس
)9امپد کلس
_974نتیجه ای که افالطون از زبان سقراط در گفتگو با تئتتوس پی رامون شناخت به دست می اورد؟
)9اعتقاد به اینکه تنها معیار شناسایی حقیقی عقل است بی پایه است
)9اعتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین اور است بی پایه است
)3معیار بودن انسان در تمام امور را باطل می کند
)4معیار بودن عقل انسان در تمام امور را باطل می داند
_971کدام ویژگی ضامن صحت ودرستی معرفت حقیقی است؟
)4حسی وتجربی بودن
)3قابل اثبات بودن
)9به امور پایدار تعلق داشتن )9خطا ناپذیر بودن
_971افالطون در کدام کتاب نظر سوفیست ها را که با تکیه برادراک حسی حقیقت را امری نسبی می پنداشتند رد
می کند؟
)4تیمائوس
)3تئتتوس
)9جمهوری )9قوانین
_977از دیدگاه افالطون مهمترین ویژگی معرفت حقیقی کدام است واز جمبه راههای وصول به ان کدام است؟
)9یقینی بودن_ از اصول تجربه بهره گرفتن
)9یقینی بودن _تعلق به امور پایدار
)4محسوس بودن_خطا ناپذیر بودن
)3محسوس بودن_به امور پایدار تعلق داشتن
_978افالطون در کدام رساله به بیان اراء خود درباره ی شرایط شنا سایی حقیقی می پردازد؟
)4تی مائوس
)3تئتتوس
)9قوانین
)9جمهوری
972از نظر افالطون کدام ویژگی ضامن صحت ودرستی یک معرفت است؟
)4انتزاعی بودن
)9خطا ناپذیر بو دن )9به امور پایدار تعلق داشتن )3مدلل بودن
_981به نظر افالطون الفاظ و تصورات کلی مانند انسان.عدالت.زیبایی و ....به کدام مورد داللت می کنند وراه
ادراک انها کدام است؟
)9مو جودات عقلی در عالم ماده _حواس سالم
)9مو جو دات عقلی در عالم ماده_سیر عقالنی
)3مو جو دات حقیقی در عالم مثل_حواس سالم
 )4مو جو دات حقیقی در عالم مثل_سیر عقالنی
 _989در کدام کتاب به رد اراء کسانی که شنا سایی را همان ادراک حسی می دانند پرداخته شده است؟
)4فایدروس
)3تئتتوس
)9تیمائوس
)9پارمنیدس
-989افالطون سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی را در کدام کتاب به کمک تمثیل غار بیان داشته است؟
)3شناسایی )4بقای نفس
)9سیاست )9عدالت
-983افالطون در کدام کتاب و برای چه منظوری تمثیل غار را مطرح کرده است؟
)9تئتتوس-سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی )9تئتتوس-سیر حسی برای شناسایی مثل جزیی
)3جمهوری-سیر حسی برای شناسایی مثل جزیی )4جمهوری-سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی
-984تعبیر افالطون از خداوند متعال کدام است؟
)4مثال عقل
)3مثال نیک
)9مطلق وجود
)9وجود مطلق
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-981از دیدگاه افالطون –خطاناپی معرفت حقیقینیز دوام و ثبات ان به ترتیب به وسیله کدام موارد تامین می شود؟
)4عقل-مثل
)3مثل – عقل
)9حس-مثل
)9حس-عقل
-981از نظر افالطون ویژگی اول معرفت حقیقی کدام است؟
)4کلی بودن
)3مدلل بودن
)9تعلق داشتن به امور پایدار )9خطا ناپذیری
-987از دیدگاه افالطون خطاناپذیری و ثبات و پایداری معرفت حقیقی به ترتیب بوسیله کدام موارد تامین می شود
)9عقل مشاهده مثل
)9عقل – ادراک جزیی
)4حواس – ادراک کلی
)3حواس – مشاهده مثل
-988تعبیر افالطون از کدام موجود یا قوه معرفتی به مثال نیک یا خیر است؟
)4ایده
)3قلب
)9عقل
)9خداوند
-982افالطون ه چیزی را ضامن صحت و درستی یک معرفت می داند؟
)9مدلل و قابل اثبات بودن
)9به امور پایدار تعلق داشتن
)4عینی و مطلق بودن
)3خطا ناپذیر بودن
-921افالطون در کدام کتاب به تفصیل آرا نادرست درباره شناخت و معرفت را پیش می کشد و با انتقاد از آنها هیچ
یک را شایسته ی م شناسایی واقعی نمی داند؟
)4گالوکن
)3جمهوری
)9تئتتوس
)9ارغنون
-929از دیدگاه افالطون خطا ناپذیری معرفت حقیقی به وسیله کدام مواردتامین می شود؟
)4قوه ی عقل
)3قوه ی خیال
)9زیبایی
)9مثال
-929از دیدگاه افالطون خطا ناپذیری معرفت حقیقی را از چه طریقی باید تامین نمود؟
)4تجربه
)3عقل
)9حس
)9شهود
-923سوفسطائیان با با تکیه بر چه نوع ادراکی حقیقت را امری نسبی می پنداشت؟
)4برهانی
)3حسی
)9عقلی
)9شهودی
((-924نظریه مثل)) به منظور تامین کدام ویژگی معرفت حقیقی و به وسیله چه کسی ارائه شده است؟
)9تعلق داشتن به امور پایدار-افالطون
)9تعلق داشتن به امور پایدار – سقراط
)4خطا ناپذیر بودن-افالطون
)تبیین عقالنی-سقراط
-921کتاب ((جمهوری))مربوط به کدام فیلسوف استو بیشتر پیرامون کدام مووع سخن گفته است؟
)9افالطون-شناسایی
)9ارسطو –هستی شناسی
)4سقراط-جامعه شناسی
)3سقراط-شناسایی
-921مشخصه دوم معرفت حقیقی به نظر افالطون کدام است؟
)9خطاناپذیر بودن
)9شهودی بودن
)4تعلق داشتن به امور پایدار
)3استداللی بودن
-927از دیدگاه افالطون دو وی\گی ((خطاناپذیر بودن و به امور پایدار تعلق داشتن))یک معرفت حقیقی به ترتیب از
طریق کدام مورد به دست می آید؟
)4عقل –مثل
)9خیال –جبروت )3عقل-الوهیت
)9حس – عقل
-928در فلسفه ی افالطون تصورات کلی در کجا قرار دارند؟
)4عالم خیال
)3عالم ذهن
)9عالم مثل
)9عالم طبیعت
-922افالطون ((خطاناپذیر بودن ))یک معرفت را ضامن چه امری میداند؟
)4دقیق و تجربی بودن
)3صحت و درستی
)9کلیت
)9دوام و ثبات
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-911عبارت معروف ((شما نمی توانید دوباره در یک رودخانه گام نهیدزیرا آبهای تازه است که همواره جریان
دارد و بر شما می گذرد)) از چه کسی است؟
)4هراکلیتوس
)3ارسطو
)9اقلیدس
)9پارمیندس
-919افالطون در رساله تئتتوس نارسایی و بی اعتباری کدام شناخت را اثبات می کند؟
 )4شناخت کالمی
)3شناخت حسی
)9سیر و سلوک قلبی
)9معرفت عقلی
-202پیام سقراط دارای چه جنبه هایی است ؟
ب)تعریف – عدم دلبستگی
الف)خود آگاهی – تعریف
د)خود آگاهی – راه صحیح تفکر
ج) اقرار بر نمیدانم – خودآگاهی
-913کدام گزینه بیانگر یک آموزهی سقراطی است ؟
الف)فیلسوف ان کسی است که با طی کردن مراتب معرفت از درک اشیا و سایه ها به درک مثل می پردازد .
ب)فیلسوف باید در پرتوعلل چهارگانه به توصیف و تبیین پدیده ها و تحوالت عالم می پردازد .
ج )هرگز نمیتوان دوبار در اب یک رودخانه قدم گذاشت .
د)رسیدن به تعاریف ثابت از اشیا رسیدن به معرفت یقینی است.
-914چه کسی راه صحیح تفکر را به مخاطب می آموخت ؟
د) امپوکس
ج) پارمینوس
ب) سقراط
الف) هراکلیتوس
-911کدام بیان با مبانی اندیشه ی سقراط موافق است ؟
ب) راه صحیح تفر را به مخاطب آموخت .
الف)مخاطب خو را به نادانی اش متوجه کرد .
د)مخاطب خود را از نمی دانم و سراشیبی ب دانایی رساند .
ج)تعارف ثابتی از مفاهیم به دست می داد.
-911نمیدانم چه کسی طوفانی بود در کاشانه ی سوفسطاییان ان ها را از اسارت جهل مرکب آزاد سازد ؟
د)سقراط
ج) دموکریتوس
ب)ارسطو
الف)افالطون
 -917چه کسی وسایل فرار سقراط را فراهم ساخت ولی او نپذیرفت ؟
ج) لیکون
ب) کریتون
ب) ملتوس
الف)کرفون
 -918کدام فیلسوف با فریاد خود رابسناس پرده ی جهل مرکب را از مقابل چشمها فرو می انداخت و فرد را بر
کرسی تواضع می نشاند ؟
د) سقراط
ج) دموکریتوس
ب) ارسطو
الف) افالطون
-912دومجادله سقراط باملتوس در دادگاه هلیاستوسیله ی تربیت جوانان چه چیز بیان شده و چه کسی قادر به
تربیت جوانان نیست ؟
ب) قانون – ملتوس
الف) قانون – سقراط
ج) حقیقت – ملتوس و همفکران وی
ج)حقیقت – مردم آتن
-991سقراط در لحظات حیات خود از چه سخن گفت ؟
الف)فرضی که به شخص داشت .
ب) ادامه ی مبارزه با سوفسطاییان
ج) بی گناهی خویش
د) بی کفایتی دادگاه
-999چرا سقراط با پیشنهاد کریتوس مبنی بر فرار از زندان موافقت نکرد؟
الف) احترام و تسلیم در برابر قانون
ب) داشتن روحیه ی معتدل و مطمئن
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ج) اعتقاد به اراده و فرمان الهی
د) اثبات تناسب میان گفتار وکردار
-999به گفته ی کدام فیلسوف < گریز ازمرگ دشوار نیست گریز از بدی دشوار نیست زیرا بدی از مرگ تند تر
می دود >؟
د) سقراط
ج) ارسطو
ب) هراکلیتوس
الف) دموکریتوس
-939از دیدگاه سقراط محکوم به مرگ در چه صورتی خود را مورد تمسخر قرار داده است ؟
الف)فرار از زندان برای طول عمر یشتر
ب) تسلیم در برابر ادعاهای واهی سوفسطاییان
ج) دعوت نکردن مردم به خویشتن شناسی
د) عدم توجه به پیام سروش دلفی
-994به اعتقاد سقراط شرط گام بر داشتن هرکاری .........است و اظهار دانایی بر نادانسته ها به  .......منتهی
میشود .
ب) احساس نیاز جدی به ان کار – ترس
الف) احساس نیاز جدی به ان کار – جهل
د) فهم درستی یا نادرستی ان – ترس
ج) فهم درستی یا نادرستی ان – جهل
-991مبنای خصومت آتنیان با سقراط استمرار ان خصومت تا برکنده شدن ریشه ی درخت تنومند او .......بود .
ب) علم او به دانایی اش
الف)جهل وی به جامعه و زمانش
د) علم وی به دانایی اش
ج) جهل وی به دانایی اش
-991به اعتقاد سقراط باالترین خدمت وبرترین سعادت انسان کدام است ؟
ج) اگاهی بخشیدن به پیروی از خدا
ب) انجام فضایل اخالقی
الف) جست و جوی کشف حقیقت
د) تربیت روح وروان خود
-997نتیجه گیری سقراط در دفاعیات با عبارت <تربیت یک انسان از تربیت اسب آسانتر است > اثبات  ..........بود
ب) بی توجهی وبی بصیرتی ملتوس به تربیت جوانان
الف) بی احترامی به انسان توسط ملتوس
د) زدودن تهمت بی اعتقادی به خدا از خود
ج) جهل و عدم اگاهی ملتوس از شناسایی صحیح
 -998فیلسوفی که تکیه کاه اندشه اش توانایی عقل و معرفی انسان به خودش بود تا بهاین وسیله به حقیقت دست
پیدا کند ......بود ت ونقطه ی مقابلش  .......بودند.
ب) ابن سینا –اشراقیون
الف) فارابی – اشراقیون
د) سقراط – سوفسطاییان
ج) افالطون-سوفسطاییان
-992عبارت <آیا ممکن است که وجود امور انسانی را بپذیرد ولی منکر وجود انسان باشد > از کیست ؟
د) آینتوس
ج) کرفون
ب) سقراط
الف) ملتوس
-991به اعتقاد سقراط راه رسیدن دانش درست ومطمئن به دست دادن  .........می باشد .
الف) تعاریف ثابت ب) مشعل آگاهی به جهل خود ج) دانا پنداری خویش د) ناآگاهی به جایگاه خود
 -999سخنان سقراط با مردم آتن الهام بخش  ........بودکه ........را درآنها بر نمی انگیخت.
ب) مفاهیمواال
الف)مفاهیم معنوی – روح ساده زیستی
د)ماموریت – روح کمال طلبی
ج) مفاهیم عالی -روح مبارزه طلبی
-999سقراط پیوسته ر زندگی اجتماعی خود کدام مسائل را مورد تفکر وتامل قرار میداد ؟
ب) مسائل ما بعدالطبیعی
الف) مسائل روز مره زندگی
د) مسائل بنیادین زندگی
ج) مباحث اخالقی وفلسفی
-993کدام گزینه از عوهمل طرح ادعا علیه سقراط در دادگاه هلیاست نمیباشد ؟
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ب) حسادت مدعیان علم نسبت به او
الف) عالقه ی جوانان به راه و روش وافکار او
د) مبارزه او با سوفسطاییان و رسوا نمودن آنها
ج) طرح مباحث صرفا مابعدالطبیعی
-994در میان دروغ هایی که پیرامون سقراط گفته شد کدام یک بیش از همه وی را به حیرت انداخت ؟
الف) سقراط سخنور توانایی است و مخواهد شما را فریب دهد .
ب) سقراط خدایانی را که همه به آنها اعتقاد دارند انکار میکند .
ج) سقراط باطل را حق جلوه میدهد و این کار را به دیگران می آموزد .
د) سقراط وانان را گمراه کرده و ان ها را از ذین و آیین پدرانشان بر میگرداند .
-991چرا سقراط سعی میکد تا تعریف دقیقی از همه ی چیزها ارائه دهد ؟
الف) می خواست به دانش درست و مطمئنی دست پیدا کند .
ب)می خواست نشان دهد که همه ی ذانش ها اموری نسبی هستند .
ج)می خواست ثابت کند که معیار ثابتی برای تشخیص درست یا نادرست وجود دارد .
د) هدف وی فقط آشکار نمودن کمبود معلومات طرف مخاطب بود
-991سقراط را در کدام دادگاه محاکمه کردند و ملتوس به نمایندی از طرف متهم کنندگان جرم اصلی را دام مورد
بیان کرد ؟
الف) هلیاست – انکار خدایانی که همه به آنها اعتقاد دارند و از خدای جدید سخن فتن .
ب) هلیاست – گمراهی جوانان و انکار راهبران دینی
ج )معبد دلفی – انکار خدایانی که همه به همه اعتقاد دارند .
د) معبد دلفی – مراهی جوانان و انکار راهبران دینی
 -997چه کسی ندای<هیچ کس داناتر از سقراط نیست> را از پرستشگاه شنیده بود ؟
د) انیتوس
ج)کرفون
ب) ملتوس
الف لیکون
 -998سقراط راز دانایی افزون خود را از آن کسی که نزد او برای حل مشکل خویش رفته بود درچه چیزی
میدانست وبه عقیده ی سقراط زبون ترین افراد چه کسانی هستند ؟
الف) به نادانی خود اگاه تر بود – آنان که به به دانایی شهرت داشتد
ب) مخاطب سروش معبد دلفی بود  -آنان که از مرگ هراس داشتند .
ج) به نادانی خود آگاه تر بودند – سفسطه اندیشانی که حقیت را وارونه جلوه می دانند
د) مخاطب سروش معبد دلفی بود – سفسطه اندیانی که حقیقت را وارونه جلوه می دانند
-992عبارت< وی را بنیان گذار فلسفه دانسته اند اوبا روشی معدل و بیانی استوار و مطمئن انسان را به تآمل در
نفس خویشتن دعوت میکرد ادر درونخود گوهر الهی را کشف کنند  .راز دانایی خود را در آگاهی به نادانی خود
میدانست و >...درباره ی کدام فیلسوف یونانی است ؟
د) فیثاغورث
ج) سقراط
ب) افالطون
الف) ارسطو
<-931ملتوس > به هواداری چه کسانی برخاسته بود ؟
د) وکیالن
ج) شاعران
ب) خطیبان
الف) پیشه وران
-939چه کسی خواستار انتقام < خطیبان و متنفذان >بود ؟
د) انیتوس
ج)ملتوس
ب) لیکون
الف) کرفون
 -939چه کسی نماینده ی < خطیبان و وکیالن > بود ؟
د) پروتا گوراس
ج)انیتوس
ب) ملتوس
الف) لیکون
<-933گام اول در طریق کسب حکمت و دانایی همانا خود آگاهی است > پیام کدام فیلسوف است ؟
د)پارمنیدس
ج) سقراط
ب) افالطون
الف) دموکریتوس
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 -934به بیان سقراط در دفاعیات خویش پذیرش وجود امور انسان همچون پذیرش علم و قدرت و عدالت فوق
بشری و ........خداوند است و به  .........غیر خدایان می انجامد .
د) انکار – اثبات
ج) انکار – نفی
ب) اثبات – نفی
الف)اثبات – اثبات
-931کدامیک از خطوط فکری سقراط در کاشانه ی سوفسطاییان طوفان فکری به پا کرد و آنان را از مستی و
غرور بیدار کرد و بی بنیانی کدام اندیشه را اثبات کرد؟
الف) نمی دانم – نبود معیار ثابتی در شناخت و عمل
ب) خود را بشناس – نبود معیار ثابتی درشناخت و عمل
ج)نمی دانم – پندار دانایی بر همه چیز و توانایی بر همه کار
د) خود را بشناس – پندار دانایی بر همه چیز و بر همه کار
 -931سقراط مآموریت زندگانی خویش را ........اعالمکرد تا آوای ........و.........رادر تاریخ اندیشه ی بشر طنین
انداز کند .
الف) مناظره با مدعیان علم و آگاهی و نشان دادن جهل آنان به خودشان -خودآگاهی – خویشتن شناسی
ب) مبارزه با سوفسطاییان و نشان دادن ضاللت های آنان به جامعه – خود آگاهی – خویشتن شناسی
ج) مناظره با مدعیان علم و آگاهی ونشان دادن جهل انان به خودشان – مبارزه با خود برتربینی
د) مبارزه با سوفسطاییان و نشان دادن راه های ضاللت های آنان به خودشان-مبارزه با خود برتر بینی – فریب
انسان ها
 <-937نمیدانم چه کسی طوفانی بود در کاشانه سوفسطاییان تا انها را از اسارت جهل مرکب ازاد سازد ؟
د) سقراط
ج) فیثاغورث
ب) ارسطو
الف) افالطون
 -938به اعتقاد سقراط پرده ی جهل مرکب را چگونه میتوان از مقابل چشم ها فروانداخت و راه رهایی از وسوسه
های شکو گمان کدام است ؟
ب) با خودشناسی – استمداد از منطق
الف) باخداشناسی  -استمداد از منطق
د) با خودشناسی – تکیه بر عقل خدادادی
ج) با خودشناسی -تکیه بر عقل خدادای
-932سقراط در گفت و گو با مخاطب خود بر کدام مورد تآکید داشت ؟
الف) آشکار کردن کمبود معلومات خود و ارائه قیاس منطقی امور
ب)آشکار کردن کمبود معلومات او وارائه تعریف درست از امور
ج)اشکار کردن کمبود معلومات خویش وتکیه بر ضوابط منطقی خطابه
د) توجه به نادانی مخاطب خویش و تکیه بر ضوابط منطقی خطابه
-941کدام مبحث را در منطق باید < یادگار مباحث سقراط > بدا نیم ؟
د) خطابه
ج)برهان انی
ب)برهان لمی
الف) معرفت
-949چه کسی برای اولین بار در بحث های فلسفی خود تا از امور گوناگون تعریف ثابت و درستی به دست دهد ؟
د) طالس
ج) سقراط
ب)ارسطو
الف) افالطون
-949از دیدگاه < سقراط > در صورتی به دانشی درست و مطمئن دست پیدا می کند که........
الف) بتواند هر شیء را مطابق عقل خود تعریف نماید :چون تعریف هر چیز وابسته به عقل هر کس است.
ب) به تعاریف اشیاء برسد  :چه اینکه هر چیزی از تعاریف ثابتی برخوردار است.
ج) بتواند رب النوع کلی هر شیء را پیدا کرده بر اساس آن اقدام به تعریف نماید .
د) تعاریف اشیاء را ابتدا به وسیله ی حس به دست آورده سپس آن را به وسیله ی عقل به ماوراءالطبیعه مرتبط
نماید .
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-943عبارت " وی در سال 471و یا ذاوایل  412پیش از میالدی درشهر آتن به دنیا آمد .مادر او ماماوپدرش
سنگتراش بود .تحصیالت او بیشتر از راه مطالعه در آثار گذشتگان بود و یشتر زندگی خویش را در فقر و قناعت
گذراند  .اوهر روز در شهرمیگشت وپیام الهی به مردم میداد ومیگفت :این رسالتی است که خداوند با نداها غیبی
ودر رویا ها برعهده ی من نهاده است ".درباره ی چه کسی است و سبک مباحث عقلی او کدام است ؟
ب)افالطون – علت شناسی
الف) افالطون -دیالکتیک
د)سقراط – دیالکتیک
ج) سقراط – علت شناسی
-944به اعتقاد سقراط متهم به اعدام شرط دست یازیدن به کار ارزیابی  .........آن است .
د)
ج) حیات آفرینی یا مرگ
ب) مفید یا مضربودن
الف)درستی یا نادرستی
موافقت یا مخالفت جامعه با
-941فریاد سقراط به مخاطبان خود به منظر فرو انداختن پرده ی جهل مرکب از مقابل دیدگان آنان وبر کرسی
تواضع نشاندنشان جمله ی..........بود تا  .........را سرآغازی برای راه حکمت و معرفت قرار دهد .
ب) خودت را بشناس – نمیدانم
الف)خودت رابشناس -می دانم
د) نمیدانی و باید بدانی – نمی دانم
ج) نمی دانی و باید بدانی – می دانم
-941فریادی که انسان را به خودش شناساند و درس آگاهی از گوهر تابناک انسانیت را در تاریخ اندیشه ی او
طنین انداز کرد همان  .........بود که با  .........قابل مقایسه نبود .
ب) نمی دانم سقراط – نمی دانم سوفسطاییان
الف) نمی دانم سوفسطاییان – نمی دانم سقراط
ج) نمی دانم سقراط – نمی توانم سوفسطاییان
ج) نمی توانم بدانم سوفسطاییان – نمی دانم سقراط
-947طوفان ویرانگر کاشانه ی سوفسطاییان که نتیجه ی آن بیداری از مستی غرور شد همان  ........سقراط و
عامل توفیق بخش به انسان که او را بر کرسی تواضع بنشاند فریاد  .........بود .
ج) نمی توانم بدانم –
ب) نمی دانم -خودت را بشناس
الف) خودت را بشناس – نمی دانم
د) خودت را بشناس – نمی توانم بدانم
خودت را بشناس
-948به اعتقاد سقراط رمز چیام دلفی برای < کرفون > در برابر سوالش که پرسیده بود < ایا کسی داناتر از
سقراط هست ؟< و از پرستشگاه این ندا را شنیده بود که < هیچ کس داناتر از سقراط نیست >.این است که ..........
ب) اوبه نادانی خود بیش از دیگران وقوف داشت .
الف) اوبه دانایی خود بیشتر از دیگران وقوف داشت
د)مردم جامعه اش معیارهای دانایی را نمیدانند.
ج) مردم جامعه اش معیارهای دانایی را می دانند .
-942داناترین آدمیان به اعتقاد سقراط کسانی اند که  .............و رساترین آوای برخاسته از حلقوم سقراط که
درس آگاهی از گوهر تابناک انسانیت را به دنبال داشت  .......بود .
ب) بدانند که هیچ نمیدانند –نمیدانم
الف) بدانند که هیچ نمیدانند – خودت را بشناس
د) توجه به خدای واحد را در وجهه ی همت
ج) توجه به خدای واحد را وجهه ی همت خود قرار دهند
خود قرار دهند – خودت را بشناس
-911جرمی که سقراط را با انتساب به آن متهم میکردند  .......بود وزبونترین ها به اعتقاد سقراط  ..........بودند .
الف) مردود دانستن عقاید سوفسطاییان  -پر آوازه ترین ها به دانایی
ب) مردود دانستن عقاید سوفسطاییان – توجیه کنند ه گان ظلمحاکمان
ج) انکار خدایان وسخن گفتن از خدایی جدید – پر آوازه ترین به دانایی
د) انکار خدایان و سخن گفتن از خدایی جدید – توجیه کنندگان ظلم حاکمان
-959 - 9بحث مهم معرفت پیوند فلسفه را با كدام شاخه از علوم انساني نمایان مي سازد ؟
د) حقوق
ج) روانشناسي
ب) جامعه شناسي
الف) اخالق
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-959 - 9در اسالم ،مشروعیت سیاسي و والیت از آن چه كسي است ؟
د) حكم علما
ج) حكم خدا
ب) حكم حاكم شرعي
الف) حكم عقل
 -913بحث از انسان و پایگاه طبقات و پاسخ به این سؤال كه چه كساني حق حكومت دارند به ترتیب ارتباط
فلسفه را با چه چیز رقم مي زنند؟
ب) جامعه شناسي  -سیاست
الف) جامعه شناسي  -حقوق
د) حقوق -جامعه شناسي
ج) حقوق -سیاسي
 -914رابطه میان فلسفه با علوم انساني در بخش روانشناسي از كدام دو جهت اهمیت پیدا مي كند؟
الف) اصالت شناخت وعدم اصالت جهل  -فراگیري فلسفه
ب) اصالت یا عدم اصالت روح و روان  -شناخت و معرفت
ج) شناخت انسان و ابعاد وجودش  -شناخت جهان
د) فراگیري فلسفه  -آشنایي با حقیقت ذهن آدمي و قواعد آن
 -911كدام مورد در فلسفه علم اخالق بحث مي شود؟
ج) مبناي مشروعیت حكومت د) چیستي زیبایي
ب)نسبیت یا اطالق ارزش ها
الف) اصالت فرد یا جامعه
 -911اعتقاد یك فیلسوف به وجود غیر مادي انسان و برعكس تأثیر گذار در  .............از او ...............مي باشد.
الف) شناخت  -تفسیر جهان آفرینش و پدیده هاي آن
ب) عدم قبول  -تفسیر جهان آفرینش و پدیده هاي آن
ج) قبول  -ذهن آدمي و قواعد آن در شناخت عالم خارج
د) شناخت  -ذهن آدمي و قواعد آن در شناخت عالم خارج
 -917بحث از نسبیت و یا مطلقیت فضائل و رذائل و بحث از تنبیه و مجازات مجرامان به ترتیب ارتباط فلسفه وعلم
 ..........و فلسفه وعلم ........را رقم مي زند.
د) سیاست – اخالق
ج) حقوق – سیاست
ب) اخالق و سیاست
الف) اخالق و حقوق
 -918آنجاكه صحبت از اصالت فرد و اصالت جامعه به میان مي آید بحث از جامعه به عنوان وجودي مستقل از
افراد یا عكس مطرح مي شود خود را سرگرم یك بحث  ..........كرده ایم .
د) علمي
ج) جامعه شناسي
ب) فلسفي
الف) انسان شناسي
 -912مكتبي كه در آن انسان مانند یك قطعه موم فرض شده كه خودش نمي تواند به خودش شكل دهدو تحت شرایط
شكل مي گیرد مكتب  .........است.
د)
ج) ماركسیسم
ب) سیانتیسم
الف) اگزیستانسیالیسم
نیهیلیسم
 -911پاسخ سؤاالت ي مانند چرا راستي و درستي خوب است؟ آیا آدمي همه جا باید راستگو باشد در كدام علم یافت
مي شود؟
د) جامعه شناسي
ج) علم اخالق
ب) متافیزیك
الف) روانشناسي
 -919پاسخ به این كه انسان صاحب روح و فطرت و اراده آزاد است و مجرم مقصر مي باشد آدمي را به رابطه
مي كشاند؟
فلسفه با به كدام بحث
د) جامعه شناسي
ج)حقوق
ب) روانشناسي
الف) اخالق
 -919پاسخي كه دربرابر سؤال از حقیقت و ماهیت زیبایي ارائه مي گردد پاسخي است .............و نشانه نیازمندي
به ............مي باشد.
د)علمي -شناخت هنر
ج) عقالني  -شناخت هنر
ب) عقالني  -فلسفه هنر
الف)علمي  -فلسفه هنر
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 -913تبیین عقالني خوبي و بدي و تبیین عقالني اختصاص والیت به خداوند به ترتیب ،بیانگر ارتباط فلسفه مي
باشد؟
د) سیاست -جامعه شناسي
ج) اخالق – جامعه شناسي
الف) سیاست – اخالق ب) اخالق – سیاست
 -914بحث شناخت و معرفت یكي از مباحث  ..............است كه تبیین  ..............است و با روانشناسي ارتباط
دارد؟
ب) فلسفه  -عقالني – روحي ج) علم – عالمانه ذهن د) علم-عالمانه روح
الف) فلسفه  -عقالني
 -911این مطلب كه انسان صاحب اراده آزاد است و مي تواند براي خود فرهنگ خاصي را انتخاب كند بحث مشترك
فلسفه و كدام علم است؟
د) جامعه شناسي
ج) سیاست
ب) اخالق
الف) حقوق
 -911بحث مهم معرفت پیوند فلسفه با كدام شاخه از علوم انساني را نمایان مي سازد؟
د) روانشناسي
ج) حقوق
ب) جامعه شناسي
الف) اخالق
 -917كدام یك از بحث هاي مهم فلسفه بیانگر رابطه فلسفه و روانشناسي است ؟
د) مواد ثالث
ج) معرفت
ب) اصالت فرد
الف) اصالت وجود
 -918كدام مبحث است كه علم جامعه شناسي و فلسفه را به هم پیوند مي دهد ؟
ب) انسان و پایگاه طبقاتي او
الف) انسان و قدرت شناخت او
د) انسان و وفاي به عهد
ج) حق وضع قانون و حكومت بر مردم
 -912به نظر كدام مكتب انسان كامأل تابع پایگاه طبقاتي خود است ؟
د) روان شناسي
ج) جامعه شناسي
ب) سوفیسم
الف) ماركسیسم
 -971كدام مكتب حكومت و اقتدار را از آن خود مي داند؟
د) سرمایه داري
ج) اسالم
ب) دیكتاتوري
الف) ماركسیسم
 -979پیوند دهنده فلسفه و روان شناسي .مسئله ي  .............است و آن گاه كه انسان به صورت یك قطعه موم
شكل پذیر از اجتماع خود معرفي شود ارتباط فلسفه  ...............مفهوم مي گردد .
ب) انسان و رفتارهاي رواني او -علم سیاست
الف) انسان و رفتارهاي رواني او –جامعه شناسي
د) شناخت – علم سیاست
ج) شناخت – جامعه شناسي
 -979اگر كسي مدعي شد فرهنگ و آرمان انسان ها – متبوعي از طبقات اقتصادي آنان است -كدام رابطه را اثبات
كرده و پاسخ به چرایي خوب ها و بدها – مبین كدام ارتباط است ؟
ب) فلسفه و جامعه شناسي
الف) فلسفه و روان شناسي
د) فلسفه و جامعه شناسي  -فلسفه و علم اخالق
ج) فلسفه و روان شناسي -فلسفه و جامعه شناسي
 -973ارتباط فلسفه و پایگاه طبقاتي انسان ،آنگاه موجه جلوه داده مي شود
كه................................................
ب) اصالت را در اجتماع به جامعه بدهیم
الف) اصالت را در اجتماع به فرد بدهیم
د) آمیخته اي از اصالت فرد و جامعه را معتقد شویم
ج) انسان را موجودي مختار یا مجبور فرض كنیم
 -974سؤال از ماهیت "زیبایي" و سؤال از ماهیت" جرم و جنایت و مجرم و مجازات"  ،به ترتیب برخاسته از
و  ................است.
ارتباط فلسفه با ............
ج) هنر -علم حقوق د) هنر  -علم سیاست
ب) اخالق  -علم سیاست
الف) اخالق – علم اخالق
-975بر چه اساسی در رشته های مختلف علوم انسانی ِمانند روانشناسی و جامع شناسی واقتصاد وحقوق نظریات
دانشمندان فرق میکند؟
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ب) چه تصوری ازانسان داشته باشند.
الف)چه تصوری از طبیعت داشته باشند.
ج) چه تصوری از خدا داشته باشند.
ج)چه تصوری از علوم داشته باشند.
-976بحث شناخت در فلسفه بحث از........و در روانشناسی  .......است.
الف)حقیقت روح ادمی ومسائل ان_یکی از افعال روانی انسانی
ب)حقیقت روح ادمی ومسائل ان_از روان وفرایندهای روانی
ج)حقیقت شناخت وقواعد ذهن در شناخت_از روح و مسائل مربوط به ان
د)حقیقت شناخت وقواعد ذهن در شناخت_یکی از افعال روانی انسان
-977بحث از حقیقت ذهن و قواعد ان در شناخت عالم خارج در فلسفه به مباحث......مربوط شده وباعث بیوندفلسفه
با علم..........می شود.
ب)شناخت شناسی_جامعه شناسی
الف)انسان شناسی _ روان شناسی
د)انسان شناسی_جامعه شناسی
ج)معرفت شناسی_روان شناسی
-978کدام مبحث از مباحث مشترک بین فلسفه و روانشناسی محسوب می شود؟
د)نسبیت ارزش اخالقی
ج)نسبیت ارزش زیبایی
ب)اصالت فرد
الف)شناخت
-972بحث شناخت و معرفت ِیکی از مباحث......است که تبیین.......است وبا روانشناسی ارتباط دارد.
ب)فلسفه_عقالنی روح
الف)فلسفه_عقالنی ذهن
د)علم_عالمانه ی روح
ج)علم_عالمانه ی ذهن
-981شناخت احکام مطلق وجود ِبه عهده ی چیست و ان گاه که سخن از حقیقت ذهن ادمی و قواعد ان در شناخت
عالم خارج به میان اید ِچه رابطه ای حاکم شده است؟
ب)ما بعد الطبیعه_فلسفه و روان شناسی
الف)ما بعد الطبیعه_فلسفه و علوم انسانی
د)فلسفه و علوم انسانی_فلسفه و روان شناسی
ج)فلسفه و روان شناسی_فلسفه و علوم انسانی
-989بحث شناخت ِبیوند فلسفه را با کدام شاخه از علوم انسانی نشان می دهد و کدام گزینه در باب این شاخه از
علوم انسانی صحیح است؟
الف)جامعه شناسی_در ان از اصالت فرد واصالت جامعه صحبت می شود.
ب)روان شناسی_در ان شناخت به عنوان یک فعل اجتماعی مطرح میشود.
ج)حقوق-در ان از جرم و معنای ان سخن گفته می شود.
د)روان شناسی_بیشرفت ان از قرن هجدهم با استفاده از روشهای تجربی اغاز می شود.
-989این بحث که<ایا جامعه وجود مستقل از افراد دارد یا خیر>یک بحث.......است که باعث بیوند.......و......با
یک دیگر می شود.
ب)علمی_فلسفه و جامعه شناسی
الف)فلسفی_فلسفه و جامعه شناسی
د)فلسفی_جامعه شناسی وسیاست
ج)علمی_جامعه شناسی و سیاست
-983کدام بحث است که علم جامعه شناسی وفلسفه را به هم مربوط می سازد؟
ب)انسان و بایگاه طبقاتی او
الف)انسان وشناخت قدرت او
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د)انسان و وفای به عهد
ج)حق وضع قانون و حکومت بر مردم
-984عامل برقراری بیوند بین<فلسفه وعلم سیاست>و<فلسفه و علم اخالق>و<فلسفه و جامعه شناسی>به ترتیب
کدام است؟
الف)ماهیت و حقیقت انسان و جامعه-نسبیت و مطلقیت_ماهیت و حقیقت انسان و جامعه
ب)اصالت فرد و اصالت جامعه_نسبیت یا مطلقیت_ماحیت و حقیقت انسان و جامعه
ج)شناخت ماهیت خوب و بد_ماهیت و حقیقت انسان و جا معه_اصالت فرد و اصالت جامع
د)ماحیت و حقیقت انسان و جامعه_شناخت ما هیت وخوب وبد_اصالت فرد و اصالت جامعه
-985این مطلب که<انسان صاحب اراده ی ازاد است و می تواندبرای خود ِفرهنگ خاصی را انتخاب کند>مشترک
فلسفه و کدام علم است؟
د)جامعه شناسی
ج)سیاست
ب)اخالق
الف)حقوق
-986در مکتب فلسفی......عقایدو فرهنگ وارمان های افراد به طبقه ی اقتصادی و اجتماعی ان ها بستگی داردو
بحث از ازاد یا مجبور بودن انسان نسبت به شرایط بایگاه طبقاتی بیوند فلسفه با.......می شود.
ب)دیکتاتوری_سیاست
الف)مار کسیسم_سیاست
د)مارکسیسم_جامعه شناسی
ج)دیکتاتوری_جامعه شناسی
-987در کدام مکتب انسان مانند یک قطعه موم فرض شده است که خودش نمی تواند به خودش شکلی بدهد و این
بحث به کدام مبحث از مباحث جامعه شناسی مربوط می شود؟
ب)مارکسیسم_ارتباط انسان با بایگاه طبقاتی او
الف)اسالم_ارتباط انسان با پایگاه طبقاتی
د)مارکسیسم_بحث اصالت فرد یا جامعه
ج)اسالم_بحث اصالت فرد یا اصالت حامعه
-988بحث از حق حکومت بر مردم و مشروعیت سیاسی و باسخ به ان ِ جزء مسائل کدام دانش است؟
ب)فلسفه ی علم سیاست
ج) فلسفه ی علم
ب)علم سیاست
الف)علم جامعه شناسی
-982دربحث ارتباط انسان با پایگاه طبقاتی او مارکسیسم معتقد به .........انسان و در بحث حق حکومت معتقد به
حکومت است .
ب)مجبور بودن انسان -طبقه ی کار فرما
الف)مجبور بودن انسان -طبفه ی کارگر
د)آزاد بودن انسان  -طبقه ی کارفرما
ج)آزاد بودن انسان – طبقه ی کارگر
-982بسیاری از جامعه شناسان غربی اقتدار و مشروعیت سیاسی را متعلق به  .........یک جامعه می دانند و
معتقدند باید تابع رای .......باشند
ب)طبقه ی کارگر -اکثریت -اقلیت
الف)اقلیت -اکثریت -اقلیت
د)اکثریت – اکثریت – اقلیت
ج) اکثریت -اقلیت – اکثریت
-921تبیین عقالنی حق حکومت و مشروعیت سیاسی جزء مباحث.........که در ان تالش میشود تا با توجه به
نظریات متفاوت درباره ی نظریه های سیاسی تبیین عقالنی شود.
ب) فلسفه علم سیاست – ماهیت حکومت و جامعه
الف)علم سیاست -ماهیت انسان وجامعه
ج)فلسفه علم سیاست – ماهیت انسان و جامعه
ج) علم سیاست -ماهیت حکومت وجامعه
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-929این مسئله که < حکومت بر مردم حق چه کسانی است و مردم باید از چه کسی یا چه کسانی اطاعت کنند > از
مسائل مهم کدام علم است؟
د) فلسفه
ج) علم سیاست
ب) جامعه شناسی
الف)فلسفه ی علم سیاست
-929بحث از خوبی ئبدی و باید ها و نباید های ارزشی به .........و بحث از نسبیت یا مطلق بودن ارزش های
اخالقی به  ..........مربوط میشود .
ب)علم اخالق – فلسفه ی علم اخالق
الف)علم اخالق – علم سیاست
د)علم اخالق – فلسفهی علم سیاست
ج)فلسفه ی علم اخالق – علم اخالق
-923وجه مشترک ارتباط <فلسفه و هنر > و <فلسفه و سیاست> را در چه چیزی میتوان یافت؟
د)ماهیت
ج)تبیین عقالنی
ب)پایبندی به اخالق
الف)وجود
-924تبیین عقالنی خوبی و بدی تبیین عقالنی اختصاص والیت به خدا به ترتیب بیانگر ارتباط فلسفه با ..........
و.........می باشد.
د)سیاست – جامعه شناسی
الف)سیاست -اخالق ب) اخالق – سیاست ج)اخالق – جامع شناسی
-925پاسخ سواالتی مانند <چرا دروغ و خیانت بد است .یا چرا ادمی باید به صورت مطلق راستگوو درستکارباشد
و  >.....در کدام دانش یافت میشود ؟
د)علم اخالق
ج) حقوق
ب) فلسفه ی علم اخالق
الف)فلسفه ی علم حقوق
-926پاسخ این سوال <ارزش های اخالقی مطلق یا نسبی واگر نسبی است تابع نفع فرد است یا جامعه ؟> در کجا
باید جستجو شود ؟
د)فلسفه ی علم سیاست
ج) فلسفه ی اخالق
ب) علم اخالق
الف)علم سیاست
-927بحث از حقیقت و ماهیت زیبایی در کدام یک از علومزیر مطرح میشود؟
د) فلسفه ی هنر
ج) فلسفه ی اخالق
ب)هنر)
الف)فلسفه ی حقوق
-928کدام یک از سواالت زیر در<فلسفه ی هنر>مطرح نیست ؟
ب)حقیقت و ماهیت زیبایی چیست؟
الف)چرا یک اهنگ گوشنواز و دلنشین است؟
ج) چرا یک گل در طبیعت زیبایت ؟
ج)گل سرخ در اثار کدام نقاش بیشتر به کار رفته است؟
-922تبیین عقالنی منشاء <خوب و بد >و حقیقت ماهیت و< زیبایی>به ترتیب به ........و.......مربوط می شود .
ب) علم اخالق – فلسفه س علم اخالق
الف)فلسفه ی علم اخالق – هنر
ج)فلسفه ی علم اخالق – فلسفه ی علم اخالق
ج)فلسفه ی علم اخالق – فلسفه ی هنر
-311مسئله ی < جرم چیست و چه کسی باید برای مجازات مجرمان قانون وضع کند ؟>از مسائل اساسی
.......است که تبیین عقالنی ارتباط ان با ازاد یا مجبور بودن انسان به  ......مربوط میشود.
ب)علم حقوق-علم حقوق
الف)فلسفه ی علم حقوق –فلفه ی علم حقوق
د)علم حقوق – فلسفه ی علم حقوق
ج)فلسفه ی علم حقوق –علم حقوق
-319چه کسانی در مواقعی مجرم و مقصر می دانند ؟
الف) فیلسوفانی که انسان را مجبور و تابع شرایط اقتصادی می دانند .
ب) فیلسوفانی که انسان را مجبور و تابع شرایطاجتماعی میدانند.
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ج)کسانی که انسان را مانند قطعهمومی می دانند .
د)فالسفه ای که انسان را دارای اراده ی ازاد می دانند
-319كدام یك از گزینه هاي زیر جزو مباني علوم انساني است؟
ب) بحث اصالت فرد یا جامعه
الف) شناخت یا معرفت
د) نسبیت یا مطلقیت اخالق
ج) دیدگاه عالمان در مورد ماهیت انسان
 -313كدام یك از مباحث زیر میان فلسفه و روانشناسي ارتباط برقرار مي كند؟
ج) رفتار و حاالت آدمي د) پایگاه طبقاتي انسان
ب) شناخت یا معرفت
الف) جبر و اختیار
 -314كدام گزینه بیانگر بحث شناخت یا معرفت در فلسفه است؟
ب) بحث از وجود مستقل فرد یا جامعه
الف) بحث از افعال و فرایندهاي رواني انسان
د) بحث از ماهیت انسان و ارتباط آن با جامعه
ج) بحث از حقیقت ذهن آدمي و قوائد آن در شناخت
 -315كدام یك از مباحث زیر میان فلسفه و جامعه شناسي ارتباط برقرار مي كند؟
ج) اصالت فرد و جامعه د) حقیقت زیبایي
ب) نسبیت اخالق
الف) شناخت یا معرفت
 -316كدام گزینه بیانگر ارتباط فلسفه با جامعه شناسي است؟
ب) ماهیت زیبایي ج) بحث معرفت د) انسان و پایگاه طبقاتي
الف) نسبیت اخالق
 -317در كدام مكتب انسان مانند مومي فرض شده است كه در دست شرایط اقتصادي و اجتماعي زمانه خود شكل
مي گیرد؟
د) لیبرالیسم
ج) استبدادي
ب) ماركسیسم
الف) فلسفه الهي
 -318این مسئله كه حكومت بر مردم حق چه كساني است به كدام یك از گزینه هاي زیر مربوط مي شود؟
د) فلسفه جامعه شناسي
ج) فلسفه علم سیاست
ب) علم حقوق
الف) علم سیاست
 -312از دیدگاه كدام مكتب حكومت حق طبقه پرولتاریا (طبقه كارگر است)؟
ج) جامعه شناسان غربي د)اسالم
ب) دیكتاتوري
الف) ماركسیسم
 -391در كدام نظریه سیاسي اقتدلر سیاسي از آن فرد دیكتاتور است؟
د) ماركسیسم
ج) استبدادي
ب) جامعه شناسان غربي
الف) اسالم
 -399كدام یك از اصول زیر به علم اخالق مربوط مي شود؟
ب) ارزش هاي اخالقي تابع سود جامعه است
الف) اخالق مطلق است یا نسبي
د) باید راستگو و درستكار بود
ج) چرا راستي و درستي خوب است
 -399كدام یك از گزینه هاي زیر به فلسفه علم اخالق مربوط مي شود؟
ب) چرا راستیگویي خوب است
الف) چرا درستي خوب است
د) نباید بي ادب و خائن بود
ج) ) چرا راستي و درستي خوب است
– 393بحث از حقیقت و ماهیت زیبایي به كدام یك از گزینه هاي زیر مربوط مي شود؟
د) هنر
ج) فلسفه هنر
ب) فلسفه علم اخالق
الف) فلسفه علم حقوق
 -394كدام یك ازپرسش هاي زیر به هنر مربوط مي شود؟
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ب) حقیقت و ماهیت زیبایي چیست؟
الف) چرا زیبا زیباست؟
د)چگونه مي توانم یك نقاش موفق بود؟
ج) زیبایي مطلق است
 -395این مسئله كه جرم چیست و چرا باید اشخاص مجرم مجازات شوند؟ به كدام یك از گزینه هاي زیر مربوط مي
شود؟
د) فلسفه علم حقوق
ج) علم حقوق
ب) فلسفه علم سیاست
الف) علم سیاست
 -396تبیین عقالني كدام یك از مسائل زیر ما را به فلسفه و علم حقوق مي كشاند؟
ب) اخالق مطلق است یا نسبي
الف) حكومت بر مردم حق چه كساني است؟
د) زیبایي مطلق است یا نسبي
ج) چه كسي باید براي مجازات مجرمان قانون وضع كند؟
 -397نام داستانهای فلسفی افالطون چیست؟
 )4ارسطو
 )3سقراط
 )9هراکلیتوس
)9امیدکلس
 -398افالطون در کدام رساله به تفصیل آراء نادرست درباره ی شناخت و معرفت را پیش می کشد و مورد انتقاد
قرار می دهد؟
 )4مهمانی
 )3پارمیندس
 )9جمهوری
 )9تئتتوس
 -392کتاب "جمهوری " مربوط به کدام فیلسوف است و بیش تر درباره کدام موضوع سخن گفته است؟
 )9افالطون -شناسایی
 )9ارسطو -هستی شناسی
 )4سقراط – جامعه شناسی
 )3سقراط – شناسایی
 -392افالطون در کدام رساله به بیان آرا خود درباره ی "شرایط شناسایی حقیقی" می پردازد؟
 )4پروتاگوراس
 )3مهمانی
)9تئتتوس
 )9جمهوری
 -391کتاب "تئتتوس " درباره چیست؟
)4بقای نفس
) 3شناسایی
)9عدالت
 )9سیاست
 -399سوفسطاییان با تکیه بر چه نوع ادراکی حقیقت را امری نسبی می پنداشتند؟
)4برهانی
)3حسی
)9عقلی
)9شهودی
 -399افالطون در کدام کتاب نظر سوفیست ها را که با تکیه بر ادراک حسی حقیقت را امری نسبی می پنداشتند رد
می کند؟
)4تیمایوس
)3تئتتوس
)9قوانین
)9جمهوری
 -393از عبارت "آدمی مقیاس همه چیز است .مقیاس هستی آن چه هست و این که چگونه است و مقیاس نیستی
آن چه نیست و چگونه نیست" کدام مطلب استفاده می شود ؟
 )9حقیقت امری مطلق است.
 )9حقیقت امری نسبی است.
 )4مالک شناسایی رسیدن به مثال است.
 )3ادراک عقلی معیار واقعیت است.
 -394نتیجه ای که افالطون از زبان سقراط در گفت گو با تئتتوس درباره شناخت به دست می آورد کدام است؟
 )9اعتقاد به اینکه تنها معیار شناسایی حقیقی عقل است بی پایه است )9 .اعتقاد به اینکه شناسایی حسی یقین
آور است بی پایه است.
 )4معیار بودن عقل انسان در تمام امور باطل است
 )3معیار بودن انسان در تمام امور باطل است .
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 -395به اعتقاد افالطون دستیابی به معرفت حقیقی منزه از شک و تردید باید چگونه باشد تادوام و صحت آن
تضمین گردد؟
 )9متعلق به امور پایدار و متصف به خطاناپذیری باشد.
 )9متصف به خطاناپذیری و مرتبط با عالم مثل و حقیقت باشد.
 )3متعلق به امور پایدار و مصون از توهمات عالم احساس باشد.
 )4متصف به خطاناپذیری و غیرواقعی دانستن وجودهای مثالی باشد.
 -396از دیدگاه افالطون مشخصه ی اول در معرفت حقیقی کدام است؟
)4قابل اثبات بودن
)3قابل تبیین بودن
 )9خطاناپذیری )9به امور پایدار تعلق داشتن
{ -397به نظر افالطون}کدام ویژگی ضامن صحت و درستی معرفت حقیقی است ؟
 )4خطاناپذیربودن
 )9به امور پایدار تعلق داشتن )9تجربی بودن )3حسی بودن
 -398افالطون "خطاناپذیر بودن " یک معرفت را ضامن چه امری می داند؟
)4دقیق و تجربی بودن
)3صحت و درستی
)9کلیت
)9دوام و ثبات
 -392مشخصه ی دوم " معرفت حقیقی " به نظر افالطون کدام است ؟
)4تعلق داشتن به امور پایدار
)3استداللی بودن
)9خطاناپذیر بودن
 )9شهودی بودن
 -331عبارت معروف " شما نمی توانید دوبار در یک رودخانه گام نهید زیرا آب های تازه است که همواره جریان
داردو بر شما می گذرد " از چه کسی است ؟
)4تعلق داشتن به امور پایدار
 )3ارسطو
 )9اقلیدس
 )9پارمیتیدس
 -339کدام عبارت بیانگر نظریه ی " مثل افالطونی " است ؟
 )9آنچه در این جهان است اصل و حقیقتش در جهان دیگر است.
 )9آنچه در این جهان است فقط سایه است و اصلی ندارد.
 )3افراد این جهان اصلی دارند که در درون غاری در تاریکی زندگی می کنند.
 )4افراد این جهان به منزله حقایقی هستند که سایه آنها در جهان دیگری است.
 -339نظریه" مثل " به منظور تامین کدام ویژگی " معرفت حقیقی " و به وسیله چه کسی ارائه شده است؟
 ) 9تعلق داشتن به امور پایدارـ افالطون
 )9تعلق داشتن به امور پایدارـ سقراط
 )4خطاناپذیر بودن ــ افالطون
 )3تبیین عقالنی ـ سقراط
 -333از دیدگاه افالطون " خطاناپذیری معرفت حقیقی " و نیز " دوام و ثبات آن " به ترتیب به وسیله کدام مورد
تامین می شود ؟
 )4عقل ـ مثل
 )3مثل ـ عقل
 )9حس ـ مثل
 )9حس ـ عقل
 -334در فلسفه افالطون " مرجع تصورات کلی " در کجا قرار دارند ؟
 )4عالم خیال
 )3عالم ذهن
 )9عالم مثل
 )9عالم طبیعت
 -335به نظر افالطون الفاظ و تصورات کلی مانند انسان عدالت زیبایی و  111به کدام مورد داللت می کنند و راه
ادراک آنها کدام است ؟
 )9موجودات عقلی در عالم ماده ـ سیر عقالنی
 )9موجودات عقلی در عالم ماده ـ حواس سالم
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 )4موجودات حقیقی در عالم مثل ـ سیر عقالنی
 )3موجودات حقیقی در عالم مثل ـ حواس سالم
 -336کدام یک از شخصیت های زیر جز طرفداران نظریه " مثل " در دوره صفوی می باشد ؟
 )4خواجه نصیرطوسی
 )3میرفندرسکی
 )9رازی
 )9فارابی
 -337بیت زیر بیانگر نظر کدام فیلسوف درباره ی " مثل " است ؟
بررود باال همی با اصل خود یکتاستی "
" صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
 )4میرفندرسکی
 )4میرداماد
 )9صدرالمتالهین
 )9شیخ اشراق
 -338افالطون در کدام کتاب و برای چه منظوری " تمثیل غار " را مطرح کرده است ؟
 )9تئتتوس ـ سیر حسی برای شناسایی مثل جزئی
 )9تئتتوس ـ سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی
 )4جمهوری ـ سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی
 )3جمهوری ـ سیر حسی برای شناسایی مثل جزئی
" – 332مثال نیک یا خیر یا زیبا " تعبیر افالطون از کدام موجود است؟
 )4عقل فعال
 )3خداوند متعال
 )9پیک ایزدی
 )9انسان کامل
 -341افالطون سیر عقالنی به سوی معرفت حقیقی یا شناسایی مثل را به کمک تمثیل غار در کدام کتاب بیان داشته
است ؟
 )4فیدون
 )3مهمانی
 )9جمهوری
 )9تئتتوس
 -349قهرمان داستانهای فلسفی افالطون که بود و سبک او در طرح مباحث فلسفی مشهور به چه بود و با چه
کسی در بیقراری جهان مادی هم اندیشه بود ؟
 )9سقراط ـ گفت و گو ـ پروتاگوراس
 )9سقراط ـ د یالکتیک ـ هراکلیتوس
 )4تئتتوس ـ گفت وگو ـ پروتاگوراس
 )3تئتتوس ـ دیالکتیک ـ هراکلیتوس
 -349اصرار افالطون بر اینکه ادراک حسی یک شناخت جزئی است و به خودی خود قادر نیست که ما را به
شناخت حقیقی برساند بر  ....................گفتار سوفسطاییان مهر  ...................زد .
 )4نادرستی ـ بطالن
 )3نادرستی ـ تایید
 )9درستی ـ بطالن
 )9درستی ـ تایید
 -343افالطون در کدام کتاب به رد آرا نادرست درباره ی شناخت می پردازد؟
 )4تئتتوس
 )3جمهوری
 )9فدون
 )9هیپیاس
 -344به اعتقاد افالطون اطالق الفاظ کلی بر موجودات حقیقی در عالم  ...........امکان پذیر است و ادراک آنها
چنان که هستند موکول به  ..............است.
 )9مثل ـ یک سیر عقالنی
 )9محسوسات ـ یک سیر عقالنی
 )3محسوسات ـ استمداد از ادراک حسی
 )3مثل ـ استمداد از ادراک حسی
 -345به اعتقاد افالطون راه دستیابی به شناخت و معرفت حقیقی کدام است و ناتوانی از گام نهادن دوبار در یک
رودخانه از کیست و نشان چیست؟
 )9استمداد از قوه ی عقل ـ هراکلیتوس ـ آمیختگی ثبات و حرکت
 )9استمداد از قوه عقل ـ هراکلیتوس ـ بی قراری جهان مادی
 )3استمداد از حواس منزه از خطا ـ افالطون ـ بی قراری جهان مادی
 )4استمداد از حواس منزه از خطا ـ افالطون ـ امیختگی ثبات و حرکت
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 -346کاربرد محمول واحد " انسان " برای حسن حسین محمد تقی و رضا .به اعتقاد افالطون یک کاربرد ........
و مرجع حقیقی آن  ............می باشد که فهم آن در گرو یک سیر  .................است.
 )9کلی ـ عالم محسوسات ـ حسی
 )9جزئی ـ عالم مثل ـ عقالنی
 )4جزئی ـ عالم محسوسات ـ حسی
 )3کلی ـ عالم مثل ـ عقالنی
 -347به اعتقاد افالطون هرگاه" دیدن "را برابر با" شناختن " بدانیم  ............که نشان آن  ............است.
 )9نباید بپذیریم که" ندیدن "همانند" نشناختن" نیست ـ خطاناپذیر بودن
 )9باید بپذیریم که" نشناختن "همانند "ندیدن" نیست ـ خطاناپذیر بودن
 )3نباید بپذیریم که" ندیدن "برابر با "نشناختن" است ـ دوباره به یاد آوردن
 )4باید بپذیریم که" نشناختن" برابر با "ندیدن "است ـ دوباره به یاد آوردن
 -348افالطون موجودات جهان ماورا طبیعت را چه می نامد و نسبت میان موجودات ماورا طبیعت و موجودات
جهان مادی را با چه تعبیری بیان می کند؟
 )9عقول ـ روح وجسم
 )9مثال ـ روح و جسم
 )4مثال ـ اصل و بدل
 )3عقول ـ اصل و بدل
 -342به نظر افالطون حس و تجربه چه چیزی را ادراک می کنند؟
 )9سایه های مثل در جهان طبیعت
 )9مفاهیم کلی
 )4مفاهیم متعلق به امور پایدار
 )3عالم ماوراالطبیعه
 -351بیت زیر از کدام فیلسوف و درباره ی چه موضوعی است؟
صورتی در زیر دارد آن چه در باالستی"
" چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی
 )9مالصدرا ـ علل اربعه
 )9میرفندرسکی ـ مثل
 )4میرفندرسکی ـ علل اربعه
 )3مالصدرا ـ مثل
 -359در کدام دو کتاب افالطون مخاطب سقراط به ترتیب "تئتتوس " و "گالوکن "است؟
 )9جمهوری ـ گرگیاس
 )9تئتتوس ـ جمهوری
 )4تئتتوس ـ گرگیاس
 )3جمهوری ـ تئتتوس
 -359افالطون در کتاب " جمهوری " به کمک "تمثیل غار "قصد نمایان ساختن چگونگی تاثیر چه امری را در
طبیعت انسان دارد؟
 )4تجر به
 )3تربیت
 )9معرفت
 )9عقل
 -353افالطون در" تمثیل غار " زندان غار و پرتو آتشی که به درون غار می آید" را به ترتیب با چه چیزهایی
تطبیق می کند؟
 )9عالم مثل ـ مثال خیر
 )9نیروی خورشید ـ عالم مثل
 )4عالم محسوسات ـ نیروی خورشیدی
 )3مثال خیر ـ عالم محسوسات
 -354افالطون در تمثیل غار" اشیاء بیرون و انسانهای در حال رفت و آمد "و "خارج شدن آدمی از غار و
تماشای اشیاء گوناگون در روی زمین " را به ترتیب با چه چیزهایی تطبیق می کند؟
 )9نیروی خورشید ـ عالم مثل
 )9عالم محسوسات ـ نیروی خورشید
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 )3عالم مثل ـ سیر و صعود روح به عالم شناسایی  )4سیر و صعود روح به عالم شناسایی عالم محسوسات
 -355به عقیده افالطون آنچه انسان در عالم معرفت حقیقی در پایان سیر و سلوک و پس از تحمل رنجهای طاقت
فرسا در می یابد چیست ؟
 )4شناخت جزئی اشیاء
 )3شهود حسی
 )9سایه های اشیاء )9مثال نیک
 -356به عقیده افالطون مبنی بر عدم ثبات و پایداری در عالم محسوسات تحت تاثیر و پیرو حقیقی کدام فیلسوف
است ؟
 )4زنون
 )3هراکلیتوس
 )9پارمنیدس
 )9تئتتوس
 -357سبک افالطون در مباحث فلسفی کدام است و آن را از چه کسی آموخته است ؟
 )9خطابی ـ طالس
 )9خطابی ـ سقراط
 )4دیالکتیک ـ سقراط
 )3دیالکتیک ـ طالس
 -358کدام یک از گزینه های زیر بیانگرنظر پروتاگوراس درباره شناخت حقیقی است؟
 )9شناخت حقیقی همان شناخت حسی است و حقیقت امری مطلق است.
 )9شناخت حقیقی همان شناخت عقلی است و حقیقت امری نسبی است.
 )3شناخت حقیقی همان شناخت حسی است و حقیقت امری نسبی است.
 )4شناخت حقیقی همان شناخت عقلی است و حقیقت امری مطلق است.
 -352از دید پروتاگوراس مقیاس هستی آن چه هست و نیستی آن چه نیست چه چیزی است؟
 ) 4انسان
 )3مابعدالطبیعه
 )9اخالق
 )9خداوند
 -361اگر شناخت حقیقی را طبق نظر پروتاگوراس شناخت حسی بدانیم کدام نتیجه بر ان مترتب نخواهدبود؟
 )9هیچ انسانی نمی تواند عاقل تر از انسان دیگر باشد.
 )9تعلیم حقیقت و در قبال آن مزد دریافت کردن کار غلطی می شود.
 )3همه بحثها و کاوشهای علمی و فلسفی بی معنا می گردد.
 )4دیگران بهترین داور برای احساسهایی که فرد بدست می آورد می شوند.
 -369به نظر افالطون انسان به چه وسیله ای می تواند به معرفت حقیقی دست پیدا کند؟
 )9با بکار بردن روش درست در اندیشیدن
 )9با تعریف ثابت از هر چیز
 ) 4با بکارگیری ادراک حسی
 )3بوسیله منطق ارسطویی
 -369از نظر افالطون کدام ویژه گی حواس باعث می شود تا نتوانیم از طریق آن به یقین دست پیدا کنیم؟
 )9خطاپذیری و ناپایداری ادراک حسی
 )9تعلق داشتن به امور پایدار
 )4ثبات و دوام ادراک حسی
 )3کلی بودن شناخت از طریق حواس
 -363نظریه ی مثل افالطون راه حلی برای رسیدن به چیست ؟
 )9کشف نارسایی حواس برای رسیدن به شناخت یقینی
 )9شناسایی یقینی و معرفت حقیقی
 )4شناخت کلی از عالم طبیعت و ماورا طبیعت
)3مبدا مثل یا مثال نیک
 -364به عقیده افالطون برای بدست آوردن معرفت حقیقی از چه ابزاری باید مدد جست ؟
 ) 4تزکیه نفس
 )3عقل
 )9حواس
 )9تجربه
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 -365به نظر افالطون کدام ادراک است که می توان ساحت آنرا از هرگونه خطایی پاک کرد ؟
 )4ادراک تجربی
 )3ادراک حسی
 )9ادراک خیالی
 )9ادراک عقالنی
 -366به عقیده افالطون انسان با چه وسیله ای می تواند حقایق عالم مثل را ادراک کند ؟
 )4وهم و خیال
 )3شهود عقالنی
 )9حس و تجربه
 )9شهود حسی
 -763لفظ فلسفه ریشه ی  .........دارد و مع ّرب کلمه ...........است.
یونانی ـ فیلوسوفوس  )9عربی ـ فیلو سوفیا
 )4عربی ـ فیلو سوفوس
 )3یونانی ـ فیلو سوفیا
 -317لفظ فیلو سوفوس به معنای  ........بوده و نخستین کسی که خود را به این نام خواند  .........بود
 )9دوستداری دانایی ـ فیثاغورث
 )9دوستداری دانایی ـ فیثاغورث
 )4دوستداری دانایی ـ سقراط
 )3دوستداری دانایی ـ سقراط
-368چه کسی اولین بار خود را «فیلو سوفوس» نامید و معنای آن کدام است؟
 )9سقراط ـ دوستدار دانایی
 )9سقراط ـ دانشمند
 )4فیثاغورث ـ دانشمند
 )3فیثاغورث ـ دوستداری دانایی
-362دو اصطالح «فیلوسوفوس» و «سوفیست» به ترتیب از سوی چه کسانی به کار رفت؟
 )9سقراط ـ سوفسطاییان
 )9سوفسطاییان ـ افالطون
 )4سوفسطاییان ـ فیثاغورث
 )3فیثاغورث ـ سوفسطاییان
-371چه کسی سقراط را فیلوسوفوس معرفی می کند و این کلمه ،در اصل به چه معنایی بوده است؟
 )9افالطون -دانشمند
 )9ارسطو ـ دانشمند
 )4افالطون ـ دوستدار دانایی
 )3ارسطو ـ دوستدار دانایی
-379کلمه ی فیلو سوفیا به چه معناست و نخستین بار چه کسی خود را فیلوسوفوس خواند؟
 )9دوستدار دانایی ـ سقراط
 )9دوستدار دانایی ـ فیثاغورث
 )4دوستدار دانایی ـ سقراط
 )3دوستدار دانایی ـ فیثاغورث
-379افالطون  .........را فیلوسوفوس می داند و قبل از سقراط گروهی پدید آمده بودند که خود را ...........
یعنی دانشمند می نامیدند.
 )9سقراط ـ فیلو سوفوس
 )9فیثاغورث ـ سوفیست
 )3فیثاغورث ـ فیلو سوفوس  )4سقراط ـ سوفیست
-373کسانی که در یونان باستان استدالل هایی به کار می بردند که ظاهراً درست به نظر می رسید اما در واقع
غلط بود  ...........نامیده شدند و نقطه ی مقابل آن ها جریان  ..........بود.
 )9فلسفه ـ سوفیست
 )9سوفیست ـ فلسفه
 )4فیلو سوفیا ـ سوفیست
 )3فیلو سوفوس ـ سوفیست
-374کلمه ی سفسطه در زبان عربی از لفظ  ........گرفته شده است و اکنون معنای رایج آن  ..........است.
 )9سوفیست ـ مغالطه کاری
 )9سوفیست ـ مغالطه کار
 )4فیلو سوفیا ـ مغالطه کاری
 )3فیلو سوفیا ـ مغالطه کار
-375رفته رفته کلمه فیلو سوفوس به مفهوم  .........ارتقاء پیدا کرد و کلمه ی فلسفه نیز مرادف با  .........شد.
 )9سوفیست ـ دانش
 )9دانش ـ دانشمند
 )4دانش ـ سوفیست
 )3دانشمند ـ دانش
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-371سقراط شاید برای هم ردیف نشدن با  .........مایل نبود او را سوفیست یا  .........بخوانند و از این رو خود
را به تبع  ..........فیلوسوفوس یعنی  ..........نامید.
)9سوفیست ها ـ دانشمند ـ افالطون ـ دوستدار دانش
)9سوفیست ها ـ دانشمند ـ فیثاغورث ـ دوستدار دانش
)3فیلسوف ها ـ دانشمند ـ افالطون ـ دوستدار دانش
)4فیلسوف ها ـ دانشمند ـ فیثاغورث ـ دوستدار دانش
-377معنای امروزی «سوفیست» کدام است و چه کسی به علت تواضع و فروتنی ،مایل نبود او را «سوفیست»
بخوانند؟
 )9سفسطه ـ فیثاغورث
 )9مغالطه کار ـ سقراط
 )4سفسطه ـ ارسطو
 )3مغالطه کار ـ افالطون
-378دل خوش نبودن سقراط ،به این کار او را  .........بخوانند ،قطعا ً معلول  .........بود.
 )9سوفیست ـ تواضع و فروتنی
 )9فیلوسوفوس ـ تواضع و فروتنی
 )3سوفیست ـ هم ردیف نشدن بامغالطه کاران  )4فیلوسوفوس ـ هم ردیف نشدن بامغالطه کاران
-94سوفیست ها ،معیار حقیقت و واقعیت را در چه چیزی می دانستند؟
 )4وجود مطلق
 )3موجود مجرد
 )9روح انسان
 )9ادراک انسان
ّ
-372کلمه ی «سوفیست» از دانشمند به مفهوم  ........تنزل و کلمه ی «فیلوسوفوس» به تدریج در مفهوم
 .........ارتقاء یافت.
 )9مغالطه کار ـ دوستدار دانایی
 )9دوستدار دانایی ـ مغالطه کار
 )4سوفسطایی ـ دوستدار دانایی
 )3مغالطه کار ـ دانشمند
-381معنای اولیه ی سوفیست چیست و افالطون ،سقراط را به چه نام معرفی کرده است؟
 )9دانشمند ـ فیلسوف
 )9دانشمند ـ فیلوسوفوس
 )4مغالطه کار ـ فیلسوف
 )3دوستدار دانایی ـ فیلوسوفوس
-389به ترتیب مفهوم اصلی و مفهوم فعلی سوفیست چیست؟
 )9دانشمند ـ مغالطه کاری
 )9مغالطه کار ـ مغالطه کاری
 )4دانشمند ـ مغالطه کار
 )3مغالطه کار ـ دانشمند
-389موارد زیر در باره ی سوفیست ها درست است به غیر از . .......
)9مقیاس حقیقت و واقعیت را ادراک انسان می دانستند.
)9در استدالل های خود مغالطه می کردند.
)3برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری جدا از ادراک آدمی قائل بودند.
)4معتقد بودند هر کس هر چه خودش بفهمد ،همان حقیقت و واقعیت است.
-383در حال حاضر ،معنای رایج «سفسطه» چیست و از کدام لفظ گرفته شده است؟
 )9مغالطه کاری ـ سوفیست
 )9دانشمند ـ سوفیا
 )4مغالطه کاری ـ فیلوسوفوس
 )3دوستدار دانایی ـ فیلسوف
-384در تغییر مفاهیم الفاظ ،به ترتیب کدام یک از الفاظ زیر ارتقای مفهومی و کدام یک تن ّزل مفهومی پیدا کرد؟
 )9فیلوسوفوس ـ سوفیست
 )9سوفیست ـ فیلوسوفوس
 )4سفسطه ـ فیلوسوفوس
 )3فلسفه ـ فیلوسوفوس
-385کدام گزینه در باره ی سوفیست ها نا درست است
)9سوفیست ها پیش از سقراط پدید آمدند.
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)9مقیاس حقیقت را ادراک آدمی می دانستند.
)3سوفیست ها در استدالل های خود مغالطه می کردند.
)4استدالل های سوفیست ها در ظاهر غلط ،اما در واقع درست بود.
-386از جریان های فکری یونان باستان کدام گروه «ادراک انسان را مقیاس حقیقت و واقعیت» می گرفتند؟
 )4مشائیّون
 )3افالطونیان
 )9نوافالطونیان
 )9سوفیست ها
-387در تاریخ فلسفه ،مفهوم کدام کلمه ،ارتقاء یافت و کدام گزینه در باره ی آن صحیح است؟
)9سوفیست ـ معنای اصلی آن «دانشمند» بوده است.
)9فیلوسوفوس ـ معنای اصلی آن دوستدار دانایی بوده است.
)3سفسطه ـ معنای اصلی آن «دانش» بوده است.
)4فیلسوف ـ معنای اصلی آن دانایی بوده است.
-388فلسفه در اصطالح رایج بین مردم به معنی . .........
 )9تبیین عقالنی زندگی است.
 )9تبیین عقالنی هستی است.
 )4تبیین عقالنی یک واقعه یا پدیده است.
 )3تبیین عقالنی علوم تجربی است.
-382از نظر ارسطو اعجاب و حیرت در برابر چه چیزی سبب گرایش نخستین اندیشمندان و هم چنین مردم
امروز به بحث های فلسفی شده است؟ حیرت در مقابل . .......
 )4عقاید سوفیست ها
 )9فهم خواص و ظواهر اشیا  )3عقل
 )9حوادث جهان
-321انسان با همه ی عظمت و جایگاه واالی خود در آفرینش،
سل به  .........از طریق
در برابر حوادث جهان دچار حیرت و سر در گمی می شود و برای زدودن آن حیرت ،متو ّ
 .......می شود که ارسطو در این باره گفته است. ....... :
)9فهم حقایق امور ـ فلسفه ـ اعجاب و حیرت عامل توجه به فلسفه می شود.
توجه به فلسفه می شود.
)9بر طرف کردن مجهوالت ـ فلسفه ـ اعجاب و حیرت عامل ّ
)3فهم حقایق امورـ علوم مختلف ـ شناخت علل اربعه پاسخ گوی نیازفکری انسان است.
)4بر طرف کردن مجهوالت ـ علوم مختلف ـ شناخت علل اربعه پاسخ گوی نیاز فکری انسان است.
-329به نظر کدام فیلسوف« ،اعجاب و حیرت است که نخستین اندیشمندان و هم چنین مردم امروز را به بحث
های فلسفی کشانیده است»؟
 )4پارمنیدس
 )9سقراط  )9ارسطو  )3هراکلیتوس
-329این که افراد نا کام در برابر مشکالت زندگی می گویند« :فلسفه ی زندگی چیست؟» فلسفه به چه معنایی
به کار رفته است؟
 )9تبیین عقالنی وقایع و پدیده ها
 )9به معنی دانش خاص
 )3تبیین عقالنی کل هستی  )4به معنی خدا شناسی
-323معنای عمومی فلسفه که از آن می توان بابی برای آشنایی با دانش فلسفه باز کرد چیست؟
 )4ریشه یابی
 )3تبیین عقالنی
 )9معرفت
 )9علیّت
-324مجموعه ی منظمی از نتایج تالش های تجربی انسان برای درک بهتر پدیده های طبیعت ،چه نام دارد؟
 )4منطق
 )3فلسفه
 )9علوم تجربی
 )9علوم انسانی
-325دانشمندان علوم تجربی قبول دارند که به  .......انسان می توان اعتماد کرد و  ......روشی مطمئن برای
کشف اسرار طبیعت است.
 )9حواس ـ تجربه و آزمایش
 )9حواس ـ تعقل و استدالل
 )4عقل ـ تخیل و انتزاع
 )3عقل ـ تعقل و استدالل
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-326همه ی قوانین علمی بر پایه ی کدام اصل بنا شده است؟
 )9علیت  )9سنخیت  )3یکنواخت عمل کردن طبیعت  )4ضرورت علّی ومعلولی
-327همه ی قوانین علمی بر پایه ی کدام اصل بنا شده است؟
 )4هوهویت
 )9علیت  )9یک سان عمل کردن طبیعت  )3واقعیت داشتن جهان
-327هر قانون بیانگر کدام رابطه است؟
 )4مساوات
 )3این همانی
 )9علیت
 )9مشابهت
-328کدام گزینه در رابطه با اصل علیّت صحیح نیست؟
)9تمام تحقیقات علمی با آن معنای می یابد.
)9امکان ندارد حادثه ای در جهان تصادفی اتفاق افتد.
)3گاهی ممکن است حادثه ای در جهان بدون علت اتفاق افتد
)4نزد همه ی اندیشمندان ،اصلی پذیرفته شده است.
-322کدام یک از اصول زیر جزء مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست؟
 )9اصل علیت )9یک سان عمل کردن طبیعت )3درستی روش تجربه )4پدیده دوپلر
-411اصولی که علوم تجربی بر آن ها متکی است ولی در هیچ علم تجربی قابل تحقیق نیست  ......نام دارند.
 )9فلسفه در اصطالح رایج بین مردم  )9مبانی علمی فلسفه
 )4قوانین علمی تجربی
 )3مبانی فلسفی علوم طبیعی
-419مراد از مبانی فلسفی علوم طبیعی کدام است؟
ً
)9مبانی ای که علوم تجربی بر آن ها متکی است و در هر کدام از شاخه های علوم تجربی اختصاصا قابل تحقیق
هستند.
صحت و درستی روش تجربه است و در حیطه ی علوم تجربی مورد مطالعه قرار می
)9مبانی ای که متض ّمن ّ
گیرند.
)3اصولی که علوم تجربی بر آن ها متکی است ولی در خود علوم تجربی این اصول غیر قابل تحقیق هستند.
)4اصولی که علوم تجربی بر آن ها متکی است و در خود علوم تجربی هم آن ها مورد بررسی قرار می گیرند.
-419اصل « قابل شناخت بودن طبیعت» ،از مبانی . .........
)9تجربی علوم طبیعی است اما داخل در مسائل علوم طبیعی است
)9تجربی علوم طبیعی است که داخل در مسائل علوم طبیعی است.
)3فلسفه علوم طبیعی است در حالی که در هیچ علم تجربی قابل تحقیق نیست.
)4فلسفه علوم طبیعی است که در تک تک علوم تجربی قابل بررسی است.
-413عهده دار تحقیق در مبانی و اصول و تکیه گاه های علوم و ایجاد شالوده های مطمئن .... ،است تا گرد
ابهام از رخسار پدیده ها زدوده شود و راه تبیین  ......گشوده بماند.
 )9فلسفه ـ علمی
 )9فلسفه ـ عقالنی
 )4تجربه و آزمایش ـ عقالنی
 )3تجربه و آزمایش ـ علمی
-414از مفهوم یک نواخت عمل کردن طبیعت که در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست می آید ،مبتنی بودن
طبیعت را بر قوانین  ........که نمود غیر قابل انکارش در قانون  ......نهفته است ،مستفاد می گردد.
 )9تکوینی ـ نظم
 )9قراردادی ـ علیّت
 )4قراردادی ـ نظم
 )3تکوینی ـ علیّت
-415سؤال از «چیستی و چرایی» چگونه سؤالی است و محافظ ستون های تناور خیمه ی دانش بشری،
چیست؟
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 )9فلسفی ـ فلسفه
 )9فلسفی ـ تحقیق
 )4علمی ـ تحقیق
 )3علمی ـ فلسفه
-416اگر کسی بپرسد« :چرا طبیعت قابل شناخت است؟» کدام مورد می تواند پاسخ درستی برای این سؤال
باشد؟
)9زیرا «شناخت» از ویژگی های فطرت آدمی است.
)9زیرا امری مستقل از ذهن است و می توان آن را شناخت.
)3چون مبادی و نقاط اتکای آن در خور بررسی و تبیین عقالنی است.
)4چون طبیعت یک واقعیت است و این واقعیت قابل شناخت است.
-417کدام مورد از موارد زیر در حیطه ی تحقیق علوم تجربی قرار نمی گیرد؟
)9درستی روش تجربه
)9محلول تورنسل در مجاورت باز به رنگ آبی در می آید.
)3اگر چشمه صوت در حال نزدیک شدن باشد ،طول موج صوت کوتاه تر می شود.
)4پدیده ی دو پلر
-418ایجاد شالوده های مطمئن برای علوم از وظایف کدام دانش است؟
 )9علوم تجربی  )9فلسفه  )3فیزیک و شیمی  )4منطق
-412این سؤال مربوط به قلمرو کدام دانش است؟ «چرا با این که حواس خطا می کنند باز می توان به آن ها
اعتماد کرد؟»
 )4علوم تجربی
 )9فیزیک  )9منطق  )3فلسفه
-491کدام گزینه جزء لنگرها و ستون های محکم و محافظ علوم طبیعی نیست؟
 )9اصل وحدت و کثرت
 )9یکسان عمل کردن طبیعت
 )4درستی روش تجربه و آزمایش
 )3قابل شناخت بودن طبیعت
-499کدام مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی نیست؟
 )9واقعیت داشتن جهان
 )9درستی روش تجربه
 )4آزاد بودن انسان
 )3یک سان عمل کردن طبیعت
-499معنای مشترکی که بین کار برد فلسفه در گفت و گوهای روز مره و کار برد آن به شکل یک دانش خاص
وجود دارد ،کدام است؟
 )9بحث از مبدأ و معاد عالم  )9بحث کلی در باره ی عالم ما بعد الطبیعه
 )4توجیه و تبیین نظری ماوراء الطبیعه
 )3توجیه و تبیین عقالنی
-493فلسفه آن گاه که در باره ی مبانی و اصول غیر تجربی علوم بحث و تحقیق می کند در واقع در پی دست
یافتن به یک  ..........است.
 )9تبیین علمی از هستی
 )9تبیین عقالنی از هستی
 )4تبیین عقالنی از علوم تجربی
 )3تبیین علمی از علوم تجربی
-494هر گاه ما یک موضوع جدی را مقابل دیدگان عقل قرار دادیم و با روش عقلی و منطقی و سؤال از ........
سعی در شناخت ابعاد آن نمودیم ،کاری  .........کرده ایم.
 )9چگونگی ـ علمی  )9چرایی ـ فلسفی  )3چگونگی ـ فلسفی  )4چرایی ـ علمی
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