
https://konkur.info

www.konkur.info


 استاد طاهره بوسعید

 10 سواالت تست درس

 باره نظر ابن سینا در باره روح نادرست است؟  کدام مورد در- 1

 جنبه مجرد وجود انسان که استعداد کسب علم را دارد  - 1

 تولد از سوي خدا به بدن مادي اعطا می شودروح در بدو    - 2

 جنین انسان ابتدا موجودي تک ساحتی بوده سپس دو ساحتی می شود  - 3

 که روح آن ها را پدید می آورد  اخالق و معنویت اموري هستند - 4

 سهروردي هستی را ..............دانسته و...............را در رأس آن قرار می دهد.- 2

 انسان  -نور و ظلمت - 2نور االنوار                   - نور محض  - 1

 مشرق عالم - مغرب عالم  -3خدا                            - مراتب نور - 3

 روح ............و بدن..............است.در نظر سهروردي    - 3

 عدم  –هستی    -2مادي                       - غیر مادي - 1

 ظاهر   -باطن  - 4          ظلمت                      -نور  - 3

 در نظر سهروردي کسب نور موجب .............و...............می شود.   - 4

 رسیدن به مغرب عالم  -رشد فضایل اخالقی  - 1

 کامل شدن   - رشد توان عقلی  - 2

 رهایی از ماده -زیبایی و آراستگی نفس  - 3

 رسیدن به کمال  -رؤیت حقایق هستی  - 4

 ندارد؟از هستی که بین نور و ظلمیت قرار می گیرند، چه ویژگی اي   از نظر سهروردي مراتبی  - 5

 با اختیار خود از تحقق استعدادها  غفلت کرده ان  - 1

 االنوار می گیرندهستی خود را از نور   - 2

 ترکیبی از نور و ظلمت هستند  - 3
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 مشتاق رسیدن به مشرق عالم هستند - 4

 نسان باور دارند؟کدام یک از فالسفه زیر به تکامل روحانی ا  - 6

 ارسطو  - مالصدرا  -ابن سینا - 2افالطون                     -ابن سینا - کانت  - 1

 کانت       - دکارت  –هروردي  س  -4مالصدرا                 -سهروردي  - دکارت  - 3

 کدام مورد از تبعات این نظر مال صدرا است که روح باطن بدن و بدن ظاهر روح است؟   - 7

 اتفاقی که در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود و بر عکسهر    - 1

 بدن و روح دو جنبه جداگانه حقیقت انسان هستند  - 2

 بدن و روح به خوبی به هم ضمیمه شده اند- 3

 جریان تکامل نهایتًا باطن بر ظاهر غلبه می کنددر    - 4

 کدام فالسفه بدن را در تکامل دخالت می دهند؟  - 8

 داروین  –مالصدرا    - 2ارسطو                    –کانت    - 1

 ابن سینا - دکارت  - 4هابز                    - افالطون - 3

 ست؟ادرست انکدام  گزینه با توجه به نظرات دکارت در باره چیستی انسان    - 9

 منظور از من همان ذهن است و منظور از ذهن مرکز اندیشه ها و افکار ماست - 1

 ود تأثیر و تأثر به طور کامل مجزا هستند و اشتراکی ندارندذهن و بدن با وج  - 2

 روابط متقابلی بین ذهن و بدن وجود دارد ، مثًال  بدن از ذهن استفاده می کند  - 3

 در بند خیلی  از قوانین است، در حالی که ذهن آزاد است بدن انسان محدود است و  - 4

 ؟بررسی نمی شودفی»  کدام یک از پرسش هاي زیر در «انسان شناسی فلس  - 10

 آینده راستین چیست و انسان به کدام سوي می رود؟ - 1

 آیا ویژگی ناطق بودن می تواند به خوبی تمایز بخش انسان و سایر جانداران باشد  - 2

 ن خلیفه خداوند در زمین است، یا در تصرف در مواهب زمین محدودیتی نداردآیا انسا - 3

 تجربی به حقایق نادیدنی اشیا پی ببرد؟بر شناخت  آیا انسان می تواند صرفًا بنا   - 4
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 کدام گزینه بیانگر تفاوت نظر مال صدرا با نظر دکارت در انسان شناسی فلسفی است؟  -11

 روح چیزي ضمیمه شده به بدن نیست  - 2          روح و بدن وحدتی حقیقی دارند  - 1

 اتفاقی که در روح یا بدن بیفتد، بر دیگري تأثیر داردهر   -4ظرفیت روح انسانی پایانی ندارد          - 3

 اینکه روح «باطن بدن » است و «ذهن از بدن استفاده می کند» ، به ترتیب توسط چه کسانی بیان شده است؟  - 12

 دکارت  - ابن سینا  -2ت                             دکار  –مالصدرا   - 1

 ارسطو - ابن سینا - 4      ارسطو                         - مالصدرا - 3

 ؟نادرست استکدام گزینه در باره نظرات ماتریالیست ها پیرامون چیستی انسان    -13

 همه چیز از جمله انسان از نوعی ماده ساخته شده است  - 1

 رساخته از سلول هاي فیزیکی بدن است که وجود خارجی نداردذهن تنها یک ب  - 2

 تفاوتشان در میزان پیچیدگی شان استانسان همانند ماشین است و   - 3

 ارزش هاي اخالقی بر امري قدسی و فضیلت استوار نیستند بلکه بر اساس منفعت هستند - 4

 ؟نادرست استسان  کدام گزینه با توجه به نظرات داروینیست ها پیرامون ماهیت ان  -14

 نظرات فلسفی آن ها بر پایه یک تحلیل زیستی و طبیعی پیدا شده است- 1

 انسان یک نوع حیوان مستوي القامه است و تفاوت واقعی با سایر حیوانات ندارد  - 2

 زیست اجتماعی انسان را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آن ها کرده است  - 3

 رین حیوان، واجد ارزش ویژه اي در هرم جانداران استانسان به عنوان پیچیده ت - 4

 اخالق ، سیر زندگی انسان چگونه است؟طبق نظر داروینیست ها در باره    - 15

رعایت اصول ←احترام به دیگر انسان ها←جمع شدن در کنار دیگر انسان ها←- فطرت جویاي فضیلت انسان- 1

 اخالقی

مع شدن در کنار دیگر  ←به وجود آمدن تفاهم در جوامع←ها  احترام به دیگر انسان←رعایت اصول اخالقی  - 2

 انسان ها

رعایت اصول ←وادار شدن به ایجاد اخالقیات←افتادن در جریان زیست شناسی←اجتماعجبر براي ورود به    - 3

 اخالقی
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قوام یافتن ←رعایت اصول اخالقی←برخورد با دیگر انسان ها  ←باالجبار    ورود به جریان زیست اجتماعی - 4

 جتماعا

 ؟نادرست است  پیرامون ماهیت انسان  کدام گزینه با توجه به نظرات ابن سینا   -16

 روح انسان استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد  - 1

 روح و بدن وحدتی حقیقی دارند و هر اتفاقی که در روح بیفتد در بدن ظاهر می شود  - 2

 د پدید می آورداین روح است که با درك و دریافت پرستش را در خو - 3

 در نظرات او مورد استفاده قرار گرفته استبرخی از آموزه هاي عرفا    - 4

کدام مورد به ترتیب بیانگر اشتراك و شباهت نظر ابن سینا با ارسطو و با عارفان پیرامون چیستی انسان   - 17

 است؟

 گرددطایر روح روزي به سر منزل نخستین باز می    - وجود بُعد غیر مادي در انسان - 1

 ددطایر روح روزي به سر منزل نخستین باز می گر  –حیات حقیقی از آن نفس آدمی است    - 2

 انسان خلق شده تا مظهر خداوند در خلقت باشد   - وجود ُبعد غیر مادي در انسان  - 3

 انسان خلق شده است تا مظهر خداوند در خلقت باشد - حیات حقیقی از آنِ نفس آدمی است  - 4

 ؟ن سینا در باره شناسایی خویش با نظریه دکارت در این باره چیستتفاوت نظر اب  - 18

 ه انسان با واسطه به وجود خویش پی می بردولی ابن سینا آن را بی واسطه می داندک  دکارت معتقد است  - 1

 دکارت در این زمینه با دید حسی نظر خود را می دهد ولی ابن سینا با دید عقلی  - 2

 شکوك است ولی ابن سینا به نظریه خویش در این باره یقین دارد دکارت به نظریه خویش م  - 3

رسیدن به وجودي مستقل از بشر است ولی ابن سینا به دنبال اثبات وجود خود انسان نتیجه استدالل دکارت    - 4

 است

 کدام عبارت جمله زیر را به درستی کامل می کند؟  - 19

 ...»« از نظر حکمت متعالیه روح انسانی...............

 حتما به مراحل تکاملی خود خواهد رسید   - 1

 هم قرار گرفته اندبه بدن ضمیمه شده و این دو کنار    - 2
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 آخرین مرحله تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند - 3

 براي برگزیدن مسیر دیگري غیر از مسیر تکاملی مختار نیست  - 4

 اره نفس درست نیست؟کدام گزینه پیرامون نظریه ارسطو در ب  - 20

 در جنس با سایر حیوانات مشترك است انسان از لحاظ منطقی   - 1

 انسان داراي ویژگی هاي حیوانات نیز هست  - 2

 انسان نطق خود را از طریق تفکر و استدالل به دیگران منتقل می کند - 3

 نطق مربوط به بُعد غیر مادي وجود انسان است  - 4
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