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 سواالت تست درس سوم 

 نیست؟کدام گزینھ جز آثار زندگی بر پایھ فھم فلسفی  -۱

 عادات غیر منطقیرھایی از  -۲دوری از مغالطھ                            -۱

 الل در اندیشھاستق -۳رسیدن بھ فھم درستی از حقایق            -۳

 نیست؟گزینھ لزوما از نشانھ ھای اھل فلسفھ م کدا -۲

 تعیین اھداف درست در زندگی -۲عقالنی کردن بنیان ھای فکری             ۱

 ریشھ باورھاتفکر در باره  -۴جستجوی دلیل پذیرش باورھا              -۳

 در تمثیل غار افالطون فلسفھ چھ چیزی را نشان می دھد؟ -۳

 انسان در حال حرکت بھ سمت آزادی حقیقی است -۱

 انسان در حال آموختن چرایی مسئلھ ھاست -۲

 انسان در حال آموختن درستی یا نادرستی باور ھای خویش است  -۳

 ھیچکدام -۴

 اب ھای زیر آمده است؟تمثیل غار افالطون در کدام یک از کت -۴

 مھیچکدا -۴تئاتت      -۳ھوری    جم -۲قانون     -۱

 تفاوت فیلسوف و مردم عادی در مواجھ با مسائل بنیادی چیست؟-۵

 ریشھ یابی باورھا -دوری از مغالطھ -۲روش درست                      -تفکر جدی-۱

 نقد خرافات -زه با عاداتمبار -۴آزاد اندیشی            -تصمیم گیری با دقت -۳

 شی بھ شمار نمی رود؟کدام گزینھ از ویژگی ھای مرتبط با آزاد اندی-۶

 مخالفت با باور ھای عموم مردم -۲جست و جوی دلیل درستی باورھا                     -۱

 تبعیت از برھان و استدالل -۴داشتن شخصیتی مستقل و متفکر                      -۳

 ف واقعی چگونھ بھ استقالل در اندیشھ می رسد؟فیلسو -۷

 یل نمی پذیرداو ھیچ سخنی را بدون دل -۱

 او در باره استدالل ھا می اندیشد و اگر بھ درستی شان پی ببرد آن ھا را می پذیرد -۲

 عقیده اش بر پایھ توھم و تخیل و تبلیغات بنا نمی کند -۳

 ھمھ موارد -۴

 توان با کدام یک از ویژگی ھای زیر توصیف کرد؟فرد آزاد اندیش را می -۸

 منطق دانان -۴     در فطرت اول -۳متافیزیک       متخصص -۲در فطرت ثانی       -۱
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 از..............  اندیشھ فیلسوفانھ عبارت است -۹

 داشتن باور ھای درست -۲کشف معنای زندگی                          -۱

 داشتن ھدف در زندگی -۴نادرست                       نداشتن عقاید  -۳

ای فلسفی صحیح از غلط و ھموار ساختن راه .....بھ دنبال تشخیص اندیشھ ھفلسفھ با کمک گرفتن از .. -۱۰
 رسیدن بھ اعتقادات درست است.

 توانایی عمل کردن بر مبنای باور درست -۱

 توانایی فھم درست حقایق -۲

 مغالطھ ھا و خارج کردن آن از باورھاتوانایی تشخیص  -۳

 توانایی تصمیم و عمل بر اساس حق -۴

ون در کدام کتاب آمده است و مقصود افالطون از آوردن تمثیل چیست و زندانی رھا شده از غار  افالطتمثیل  -۱۱
 غار پس از بازگشت بھ جایگاه قبلی اش بھ اطرافیانش چھ می گوید؟

 این سایھ ھا حقیقی نیستند -ھ چگونھ فلسفھ انسان را بھ آزادی حقیقی ھدایت می کندنشان دادن این ک -جمھوری -۱

 این سایھ ھا حقیقی ھستند -نشان دادن اینکھ او بزرگ ترین فیلسوف تاریخ است –طبیعت  -۲

 این سایھ ھا حقیقی نیستند -نشان دادن حقیقت کھ مردم از طریق باور خود بھ دست می آورند -جمھوری -۳

ین سایھ ھا حقیقی ا -نشان دادن این کھ چگونھ فلسفھ انسان را بھ سمت آزادی حقیقی ھدایت می کند -طبیعت -۴
 ھستند

 

 در پاسخ بھ این سوال کھ فھم فلسفی بھ دنبال چیست؟ کدام گزینھ را نمی توان پذیرفت؟ -۱۲

 استفاده از ظرفیت عقالنی برای بھتر زیستن -۱

 ھ ی عادات درست استوار کردن زندگی بر پای -۲

 بر پا کردن زندگی بر پایھ ی حقیقت -۳

 تمطابق با واقعی باور ھای درست ورسیدن بھ  -۴

 ؟نیستکدام گزینھ از عوامل رسیدن بھ آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل  -۱۳

 و تعمق در باور ھای مربوط بھ زندگی تأمل -۱

 تعصبات شخصیساختن بنیان ھای فکری بر اساس عادت ھا و  -۲

 آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی و نادرستی باور ھا -۳

 ت و کنار گذاشتن باور ھای نادرسترسپذیرفتن باورھای د -۴

 الزمھ اجتناب و دوری از گرفتاری در زنجیرعادت ھا و تعصب ھای نا بخردانھ  چیست؟ -۱۴

https://konkur.info



 مقاومت در برابر پذیرش سخن دیگران -۱

 سخنی اگر چھ آن را حق نداندپذیرفتن ھر  -۲

 آموختن فلسفھ برای رسیدن بھ تفکر فلسفی -۳

 و نظم منطقیدست یافتن بھ انضباط  -۴ 

 می توان گفت فیلسوف تابع.................است نھ.................  -۱۵

 باور ھای درست -عقاید درست -۲دارای عقیقده و باور           -عقل و برھان -۱

 علم و دانش -فلسفھ و برھان -۴افراد و اشخاص              -استداللبرھان و -۳

 ن در باره مسائل بنیادی چیست؟فرق تفکر فیلسوف با دیگرا -۱۶

 بی تعصبی و جامعیت      -۲پیوستگی و دقت          -۱

 جدی بودن و روشمندی  -۴وضوح و استدالل        -۳

 مالک حقیقی بودن یک باور چیست؟ -۱۷

 دلیل و استدالل داشتن -۲طابقت با واقعیت                          م -۱

 پیوستگی داشتننظم و  -۴                  متعصبانھ بودن            -۳

 

در عبارت «زندگی برخی فیلسوفان نشان می دھد کھ آن ھا سر گرم بحث ھای انتزاعی خود بوده اند و کاری  -۱۸
 تھ اند»، چھ مغالطھ ای وجود دارد؟بھ زندگی واقعی مردم نداش

 تعمیم شتاب زده -۴شی  شم پوابل چاستثنای ق  -۳توسل بھ احساسات     -۲مسموم کردن چاه    -۱

 تمثیل غار افالطون نشانگر چیست؟-۱۹

 یکی بودن سایھ ھا و تعصبات -۲نقش خورشید در ھدایت انسان                   -۱

 گرفتار شدن انسان ھا در عادت ھا -۴جویی در غار            بی نتیجھ بودن حقیقت  -۳

 ی می داند؟افالطون ریشھ تفکر فلسفی را در چھ چیز -۲۰

 جست و جوی حقیقت -۴عظمت پرسش    -۳ژرف نگری     -۲حیرت    -۱

 

 کدام گزینھ را می توان از آثار ضروری تفکر فلسفی دانست؟ -۲۱

 دف درست زندگیھ -آزاد اندیشی -معنای زندگی -۱

 بی تفاوتی بھ اشتغاالت روزانھ  -استقالل در اندیشھ -۲

 معنای زندگی -غالطاتدوری از م -استقالتل در اندیشھ -۳
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 بی تفاوتی بھ اشتغاالت روزانھ -رھایی از عادت ھای غیر منطقی -۴

 ...........عامل شناخت اشیا طبیعی است.تمثیل غار افالطون در کتاب ......آمده و در آن  -۲۲

 خروج از غار -جمھوری -۴خورشی   -تئاتت -۳خورشید    -جمھوری -۲خروج از غار  -تئاتت -۱

 فیلسوف با دیگران در باره مسائل بنیادی چیست؟ ق تفکرفر -۲۳

 بی تعصبی و جامعیت  -۲پیوستگی و دقت                     -۱

 روشمندیجدی بودن و  -۴              وضوح و استدالل     -۳

 فلسفھ چھ توصیھ ای برای بھتر زیستن دارد؟ -۲۴

 در باره غایت ھستی تفکر -۲عشق بھ خردمندی                       -۱

 بیشترین استفاده از ظرفیت عقالنی -۴مشخص کردن ھدف از زندگی          -۳

 است؟  نادرستو باور ھای مربوط بھ زندگی کدام گزینھ در باره رابطھ ی تفکر فلسفی  -۲۵

 در باور ھای مربوط بھ زندگی است تأملتفکر فلسفی  -۱

 نادرستی باورھا آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا -۲

 فھم عقاید و باور ھای خود در خالل مشغلھ ھای زندگی -۳

 راه پذیرفتن باور ھای درست و کنار گذاشتن باور ھای نادرست -۴

 

 عامل تعیین کننده اھداف فرد در زندگی چیست؟ -۲۶

 شیآزاد اندی -۴دوری از مغالطھ ھا       -۳باور ھای فرد         -۲حقیقت انسان        -۱

 

 ؟نیستکدام مورد از عناصر زندگی بر پایھ فھم فلسفی  -۲۷

 استقالل در اندیشھ   -۴دوری از مغالطھ ھا    -۳رھایی از عادات     -۲حیرت فلسفی    -۱

 نشان دادن کدام مطلب است؟ منظور اصلی افالسون از آوردن تمثیل غار، -۲۸

 اثبات اینکھ عالم ما، یک عالم غیر واقعی است -۱

 اینکھ انسان معموالً بھ دنبال تغییر وضع خود نیست ثباتا -۲

 شان دادن اھمیت فلسفھ در ھدایت انسانن -۳

 نشان رنج ناشی از درک حقیقت -۴

یکی از معیار ھای تشخیص فیلسوف داشتن باور ھای منظم و پیوستھ است، این نکتھ با کدام یک از آثار  -۲۹
 زندگی بر پایھ فھم فلسفی منطبق است؟ 
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 قالل در اندیشھاست -۲دوری از مغالطھ ھا                                  -۱

 ھیچ کدام -۴رھایی از عادات غیر منطقی                        -۳

 نتیجھ نھایی تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانھ برای ما چیست؟ -۳۰

 تأمل در باور ھای مربوط بھ زندگی -۱

 درستی عقایدیافتن دالیل درستی و نا -۲

 نادرستپذیرفتن باور ھای درست و رد باور ھای  -۳

 ساختن بنیان ھای فکری و رسیدن بھ آزاد اندیشی و کسب شخصیت مستقل -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳ درس

گزینھ یک   -۸گزینھ چھار  -۷گزینھ دو  -۶گزینھ یک   -۵گزینھ دو  -۴گزینھ یک   -۳گزینھ دو  -۲گزینھ سھ   -۱
گزینھ سھ    -۱۵گزینھ چھار -۱۴گزینھ دو   -۱۳گزینھ دو   -۱۲گزینھ یک   -۱۱گزینھ سھ   -۱۰گزینھ یک   -۹

گزینھ   -۲۲گزینھ سھ   -۲۱گزینھ یک   -۲۰ر چھاگزینھ  -۱۹گزینھ چھار   -۱۸گزینھ یک   -۱۷گزینھ یک   -۱۶
گزینھ    -۲۹گزینھ  سھ   -۲۸گزینھ یک   -۲۷گزینھ دو   -۲۶سھ   -۲۵گزینھ چھار   -۲۴گزینھ چھار   -۲۳دو  
 گزینھ چھار -۳۰دو  
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