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 ۹درس سواالت تست  

 منظور ارسطو از قوه نطق چیست؟-۱

 وجھ غیر مادی انسان کھ بی ارتباط بھ بدن است -۱

 قوه تفکر کھ وجھ تمایز انسان است -۲

 قوه اندیشھ ورزی کھ جنس انسان است  -۳

 قوه تکلم کھ ابزار مراوده علمی است -۴

 

 پایھ..............نتیجھ گرفتن  کھ انسان چیزی  نیست جز............ داروینیست ھا بر  -۲

 ماشین پیچیده -پیدایش انسان از حیوان -۲ھویت دوگانھ                -تحول تدریجی موجودات زنده -۱

 ححیوان دارای رو -پیدایش انسان از حیوان -۴حیوان                       -تدریجی موجودات زنده تحول -۳

 

 ؟نمی کندکدام گزینھ نظر داروینیست ھا و ماتریالیست ھا در باره اخالق را بھ درستی بیان  -۳

 آنھا منشأ فضیلت گرایی را نھاد و فطرت انسان نمی دانند -۱

 انگارانھ بھ انسان نمی توانند اخالق را بھ امری غیر عادی نسبت دھندآنھا با نگاه ماشین  -۲

 اه اراده آزاد است کھ می تواند اصول اخالقی را بھ مغز دیکتھ کنددر نگاه آنھا ذھن جایگ -۳

 آنھا اصول اخالقی را ابداع ناگزیر انسان برای زیست اجتماعی می داند -۴

 

 طون کدام است؟دو کارکرد اصلی نفس در ارسطو و افال -۴

 آزادی -تفکر -۴    فعلیت   -سخن گفتن -۳عقل            -حیات -۲فنا ناپذیری              -تکلم -۱

 

 کدام فالسفھ زیر اختیار و اراده آزاد رات از ویژگی ھای اصلی نفس می دانستند؟ -۵

 دکارت -سقراط -۴ھابز       -افالطون -۳ارسطو      -مارکس -۲دکارت     –کانت  -۱

 

 کدام گزینھ ویژگی ھای نفس در افالطون را بیان می کند؟ -۶

 دارای ثبات -تعقل -دارای وحدت -۲                 زیبا  -دارای حیات -بالفعل -۱

 فضیلت گرا -مادی -سخن گفتن -۴نامرئی            -فنا ناپذیر -دارای حیات -۳
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 و از نظر ارسطو.............است. بدن جدا از نفس از نظر دکارت .............. -۷

 موجود مرده -یجسم فیزیک -۲حیوان نامرئی                -ماشین مکانیکی -۱

 حیوان غیر ناطق -موجود بی اختیار  -۴ماشین زنده                        -حیوان مرده -۳

 

 طبق نظر ارسطو نفس چگونھ بھ فعلیت می رسد؟   -۸

 با بھ دست آوردن آزادی و اختیار -۲انسانی                    با کسب فضایل اخالقی و  -۱

 با استدالل و تفکر فلسفی -۴                       با تکامل در علم و احساس    -۳

 

 آن ھا کھ انسان را تک بُعدی می دانند، چھ دیدگاھی راجع بھ نفس دارند؟ -۹

 ر بدن تلقی می کنندیا منکر نفس ھستند و یا آن را از لوازم و ابزا -۱

 یا نفس را ھمان بدن می دانند و یا انسان را یک ماشین پیچیده می دانند -۲

 یا انسان را موجودی مادی می دانند و یا آن را دارای اراده آزاد می دانند -۳

 یا انسان را ھمانند رایانھ می دانند و یا بدن را یک ماشین مکانیکی می دانند -۴

 

 فاوت ھای انسان شناسی دکارت و ارسطو است؟ کدام مورد از ت -۱۰

 ارتباطی بین آن ھا نیستدر دکارت روح از بدن استفاده می کند و در ارسطو  -۱

 ارسطو بر خالف دکارت انسان دو بُعدی را بھ دو جز مادی و غیر مادی تقسیم می کند -۲

 نفس ارسطویی در حال تکامل است اما نفس دکارتی این گونھ نیست -۳

 ر ارسطو حیات بھ نفس ربط دارد اما در دکارت بدن بدون روح بھ طور خود کار فعالیت می کندد -۴

 

 کدام مورد می تواند تعریف انسان شناسی فلسفی باشد؟ -۱۱

 ویژگی ھای متمایز انسان -۲مسائل مھم ھمھ انسان ھا           -۱

 انسانتفکر فلسفی در باره  -۴جایگاه انسان در جھان              -۳

 

معنای.............باشد، بھ حوزه تربیت مربوط بوده و اگر بھ در اصطالح «خود شناسی» اگر «خود» بھ  -۱۲
 معنای .................باشد معادل انسان شناسی است.

 انسان نوعی -انسان کامل -۲انسان کامل                     -انسان نوعی -۱
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 خصلت ھای فردی -حقیقت انسانی -۴         حقیقت انسانی  -خصلت ھای فردی -۳

 

 و کارکرد اصلی نفس در ارسطو و افالطون کدام است؟د -۱۳

 عقل –حیات  -۲فنا ناپذیری                            -تکلم -۱

 آزادی -فکر -۴فعلیت                            -سخن گفتن -۳

 

 

 

 ۹درس 

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