


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمره »سؤاالت«     رديف
تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام يك غلط است؟ )الف

)كتاب درسي 6ي  متن صفحه( .كند در پرتو قاعده مهم عليت تمام تحقيقات علمي معنا پيدا مي .1
و اعتبار هر تحقق . كنند اگر مباني فلسفي علوم براي علوم در نظر گرفته نشود علوم موجوديت پيدا نمي  .2

 )كتاب درسي 9ي  متن صفحه(  .علمي به وجود اين اصول و مباني وابسته است
اي  از آثار مثبت سوفسطائيان در تاريخ فلسفه اين است كه مباني علم و حقيقت را متزلزل كرده و زمينه .3

 )كتاب درسي 38ي  متن صفحه( .هاي استداللي فراهم نمودند براي گسترش بحث
شناسي و درس آگاه شدن از گوهر تابناك انسانيت است كه در  ط در واقع آواي خويشتندانم سقرا نمي  .4

 )كتاب درسي 58ي  متن صفحه(  .باشد درون هر انسان نهفته مي
آورد و  فضيلت به بار ميثروت هدف سقراط از گشت و گذار در شهر اين بود كه به افراد يادآوري كند كه   .5

 )كتاب درسي 43ي  متن صفحه( .س ترجيح دادنبايد جسم و مال را بر كمال نف
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 . جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد )ب
 .به دست آيد …، … طبيعت در شرايطدر فهماند كه انتظار داريم  به ما مي يقانون ره .6

 )كتاب درسي 6ي  متن صفحه(
عقلي و منطقي سعي در شناخت ابعاد با روش مقابل ديدگان عقل قرار داديم و را جدي هر گاه يك موضوع  .7

 )كتاب درسي 8ي  متن صفحه( .ايم انجام داده …آن داشته باشيم كاري 
)كتاب درسي 51ي  متن صفحه(  . …از نظر سقراط در انجام كارها مهم اين است كه بفهميم اين كار  .8
 .ردندرا ترويج ك …سوفسطائيان عقيده و آموزش معيني نداشتند و آموزش علوم سياست و  .9

 )كتاب درسي 36ي  متن صفحه( 
 .دانند مي … شناسان غربي آن را حق داند و بسياري از جامعه مي …ماركسيسم حكومت را حق  .10

 )كتاب درسي 18ي  متن صفحه(

3 

 . به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد )پ

)رسيكتاب د 14ي  متن صفحه(  ؟شناسي رفتارگرا انسان چگونه ماشيني است در ديدگاه روان .11
 ؟آيد اي كه ارزش اخالقي وابسته به منافع فردي يا عمومي است اخالق به چه وضعي در مي در فلسفه .12

)كتاب درسي 19ي  متن صفحه(
 )كتاب درسي 30و  29ي  متن صفحه( وجه مشترك همه اشياء و امور چيست؟ .13
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 .)ورد اضافه استيك م. (سمت راست با كدام مورد در سمت چپ مرتبط استهر يك از موارد .14 )ت

 )تركيبي( 
 گرگياس. 1 .انسان معيار همه چيز است) الف
 تأمل در خويشتن. 2 .توان رسيد مي... به نظر سقراط به مدد قوه تعقل به معرفت، يقين و ) ب
 پروتاگوراس. 3 .به علت تواضع و فروتني مايل نبود او را سوفيست بخوانند) ج
 سقراط. 4 .سقراط انسان ها را به آن دعوت مي كرد) د

 فضايل اخالقي. 5 
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 صحيح .1

-------------------------------------------- 

 صحيح .2

-------------------------------------------- 

ها  از آثار منفي آن غلط ـ متزلزل ساختن مباني علم و حقيقت .3
 .رود شمار مي به

-------------------------------------------- 

 صحيح .4

-------------------------------------------- 

آورد و اين فضيلت  غلط ـ از نظر سقراط ثروت، فضيلت به بار نمي .5
 .آورد است كه ثروت و ديگر چيزهاي سودمند را با خود به همراه مي

-------------------------------------------- 

 نتايج مشابه ،مشابه .6

-------------------------------------------- 

 فلسفي .7

-------------------------------------------- 

 درست است يا نادرست .8

-------------------------------------------- 

 سخنوري .9

-------------------------------------------- 

 اكثريت ـطبقه كارگر  .10

-------------------------------------------- 

 مركب از رفتارهاي معين .11

-------------------------------------------- 

 .كنند هاي اخالقي به پايين ترين سطح خود تنزل مي ارزش .12

-------------------------------------------- 

 وجود .13

-------------------------------------------- 

 2) ، د4) ، ج5) ، ب3) الف .14

-------------------------------------------- 

 .صحيح است» 1« ي گزينه .15

-------------------------------------------- 

 .صحيح است» 1« ي گزينه .16

-------------------------------------------- 

 ،و اشياء ساخته و پرداخته خياالت ذهني فرد نيستند ها پديده .17
 .بلكه آنها در طبيعت اموري واقعي هستند

-------------------------------------------- 

 .علم به احوال موجودات از جهت وجود داشتن آنها .18

 مابعدالطبيعه .19

-------------------------------------------- 
 شناسي جامعه فلسفه .20

-------------------------------------------- 
 هنر فلسفه .21

-------------------------------------------- 
ي و وظيفه قاضي تشخيص حق از وظيفه سقراط راستگوي) الف .22

 باطل

دانند و از مرگ  گويد مردم درباره مرگ چيزي نمي سقراط مي) ب
با ديگران در اين است من گويد تفاوت  هراسند در حالي كه مي مي

كه از چيزي كه نشناسم و ندانم براي آدمي سودمند است يا 
سقراط درباره جهان ديگر و . مده ي به دل راه نميآور خوف زيان

دهد و به نظر او در اين نكته  داند و خود را فريب نمي مرگ هيچ نمي
تواند ادعا كند مرگ امري سهمگين  نمي كهاز ديگران داناتر است 

خبر  شايد مرگ براي انسان نعمت بزرگي باشد و ما از آن بي .است
 .باشيم

-------------------------------------------- 
سخن به ) بايدها و نبايدهاي اخالقي(در علم اخالق از خوبي و بدي  .23

آيد مانند اينكه بگوييم وفاي به عهد خوب است و بايد از  ميان مي
آيد كه چرا  حال اين سؤال پيش مي. ادبي و تكبر دوري جست بي

ادبي و تكبر بد؟ آيا آدمي هميشه  راستي و درستي خوب است و بي
كردار باشد؟ يا  مطلق بايد راستگو و درست و همه جا به صورت

اند تابع چه چيز  هاي اخالقي نسبي هستند؟ اگر نسبي اينكه ارزش
هستند نفع فرد يا نفع جامعه؟ پاسخ اين نوع سؤاالت را در خود 

رفت » فلسفه علم اخالق«توان يافت و بايد به سراغ  علم اخالق نمي
و بر اساس آن بتوان احكام  اي عقالني پيدا كرد تا يك مبنا و شالوده

 .و قواعد علم اخالق را تبيين عقالني كرد
-------------------------------------------- 

گرگياس از سوفسطائياني است كه شهرت فراواني دارد او در يكي  .24
 كند ميافكار خود را چنين بيان » درباره طبيعت«از آثار خود به نام 

ارد، ثانياً به فرض وجود، براي انسان اوالً هيچ چيز وجود ند«كه 
شناختني نيست، ثالثاً اگر براي انسان شناختني باشد، آن را به 

 .»...توان تعليم داد  ديگران نمي
-------------------------------------------- 

طور كه گفته  همان. اي ميان فلسفه اولي و فلسفه وجود دارد رابطه .25
ها تا  ها و مبادي پديده شناختن پايه شد فلسفه كوششي است براي

وجه مشترك همه . ها را به نحو عقالني تبيين كنيم بتوانيم پديده
رار دارند قموجودات نيز اين است كه همه موجودات در دامن هستي 

ها به  ترين مبنايي است كه خصوصيات اشياء و پديده و هستي اصلي
مطلق وجود است گردد و مابعدالطبيعه شناخت احكام  آن باز مي

 .ترين و بارزترين مصداق فلسفه است پس فلسفه اولي مهم
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