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 ۱۱سواالت تست درس 

 در بین گزاره ھای زیر چند مورد صحیح است؟  -۱

 داردارسطو شاگرد افالطون در باره معیار «فعل طبیعی»  نظری نزدیک بھ استاد خود  -

فیلسوفان طبیعت گرا و عموم کسانی کھ بُعد روحی روحی و معنوی را باور ندارند، ریشھ ھای فعل طبیعی را در  -
 اخالق انسان جست و جو می کنند

 کانت فیلسوف قرن شانزدھم آلمان عقیده دارد کھ معیار فعل اخالقی را باید در «وجدان اخالقی» جست و جو کرد -

 بھ چھار فضیلت حکمت، خویشتن داری، شجاعت و عدالت است، نیک بخت است  انسانی کھ آراستھ  -

 رسداز نظر افالطون اگر قوای وجودی در خط «اعتدال » باشد، انسان بھ سعادت می  -

۱- ۱          ۲-۴           ۳-۲            ۴-۳   

 

وه ی عقل، قوه ی شھوت و قوه ی غضب، بھ ترتیب کدام گزینھ با استناد بھ گفتھ افالطون و ارسطو در مورد ق  -۲
 صحیح می باشد؟

انسان  -کندانسان را در برابر خطر ھا و موانع دعوت بھ عکس العمل می  –سعادت واقعی را شناسایی می کند  -۱
 را بھ سوی امیال مختلف فرا می خواند

ر برابر خطر ھا وادار بھ عکس انسان را د -ھمواره در افراط و تفریط است -فضیلت واقعی را شناسایی می کند -۲
 العمل می کند

یط ھمواره در معرض افراط و تفر -انسان را بھ سوی لذایذ فرا می خواند -سعادت واقعی را شناسایی می کند -۳
 است 

انسان را در برابر لذایذ و امیال  –باعث اعتدال قوای عقل و غضب می گردد  -خوب و بد را تشخیص می دھد -۴
 گی می کنددعوت بھ ایستاد

 

 دو مورد از موارد کدام گزینھ صحیح می باشد؟ -۳

 فضیلت ھا می باشدعقل عملی عقلی است کھ رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دھد و تنھا منبع شناخت -الف 

 از نظر فالسفھ مسلمان، بھ سوی فضائل رفتن و عمل کردن بر اساس آنھا چندان سخت ھم نیست -ب

 سان قوی باشد، می تواند مانع رسیدن بھ فضیلت شونداگر تمایالت ان -ج

ل کسب فضیلت فالسفھ مسلمان معتقدنداینکھ انسان ھا فضائل را بشناسند خود بھ تنھایی نمی تواند باعث تمای -د
 شود

 پشتوانھ ای کھ از نظر فالسفھ مسلمان باعث می شود انسان فضایل را بر تمایالت ترجیح دھد، تفکر اوست -ه

 ب -ه -ج  -۴الف         -ب -ه -۳الف      -ه -ج-۲ه        -د -الف -۱
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 ؟نمی باشدکدام یک از پرسش ھای زیر از پرسش ھای اصلی فلسفھ در ارتباط با دو نوع فعل اخالقی و طبیعی -۴

 قواعد فعل اخالقی چگونھ مورد قبول عموم واقع می شوند؟ -۱

 ھنگ ھا و جوامع، متغیر و متفاوتند؟آیا اصول اخالقی بستھ بھ تحول و تفاوت فر -۲

 مطابق سلیقھ خود قاعده اخالقی وضع کند؟آیا ھر کسی می تواند  -۳

 آیا مردم برای پیروی کردن از اصول اخالقی از خود اختیار و اراده دارند؟ -۴

 

 ؟درست نیستکدام مورد در باره بُعد اخالقی وجود انسان  -۵

 اخالقی انجام می دھدانسان کارھایی را بر اساس اصول  -۱

 ن از حیوان استبُعد اخالقی یکی از نقاط تمایز انسا -۲

 انسان ھمواره تالش می کند تا بنیان اخالقی انسان را بشناسد -۳

 انسان موجودی است کھ ُحسن وقُبح را درک می کند -۴

 

 د.فعل طبیعی ...........انجام شده و فعل اخالقی موضوع............قرار می گیر -۶

 ستایش و سرزنش -زھابرای رفع نیا -۲اصول و ارزشھا       -برای موافقت طبع -۱

 سنجش و داوری -بطور غیر ارادی -۴پاداش الھی       -بر اساس قوانین طبیعی -۳

 

 سعادت انسان در نگاه افالطون در گرو چیست؟ -۷

 ھ گانھتعادل میان قوای س -۲عمل کردن بھ فرمان عقل                   -۱

 وای غضب و شھوتنابودی ق -۳خویشتن داری و آزادی از ھوای نفس      -۳

 

 نظریھ قوای سھ گانھ در افالطون بھ دنبال پاسخ بھ چھ پرسشی است؟  -۸

 سرچشمھ امیال مختلف در انسان چیست؟ -۱

 مبنای تشخیص اخالقی بودن عمل چیست؟  -۲

 چگونھ فضایل اخالقی را در خود تقویت کنیم؟ -۳

 چگونھ در راستای سعادت عمل کنیم؟ -۴

 

 ان عقل عمل کنند انسان بھ طور کلی دارای صفت........می شود.اگر ھمھ قوا تحت فرم -۹
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 سعادت  -۴عدالت        -۳فضیلت         -۲بصیرت       -۱

 

 معیارھای اخالقی کھ افالطون ارائھ می دھداز نظر او کدام ویژگی زیر را ندارد؟ -۱۰

 ناپذیرھمواره ثابت و تغییر  -۲میان تمام انسان ھا            مشترک -۱

 معتبر برای ھمھ زمان ھا  -۴ھمراستا با اقتضائات جامعھ            -۳

 

 ؟نیستاز نگاه ارسطو کدام مورد از شروط عقل برای ممانعت از افراط و تفریط  -۱۱

 مناسببرخورداری از معرفت  -۲رشد عقلی کافی                  -۱

 فراط و تفریطدوری از ا -۴تعادل با قوای دیگر               -۳

 

 از نظر ارسطو شرط رسیدن بھ سعادت چیست؟ -۱۲

 پذیرش درستی اعتدال -۲تقویت پیوند بین قوا                  -۱

 سیر قوا در خط اعتدال -۴برقراری سازش میان قوا            -۳

 

 قوه غضب و شھوت را نشان میدھد؟ کدام گزینھ حالت افراطی -۱۳

 خمودی -ترس -۴ترس        -خمودی -۳شره        -ھورت -۲تھور       -شره -۱

 

 از نظر کانت وجدان اخالقی چیست؟ -۱۴

 معیار فعل اخالقی حقیقی کھ انسان را بھ سوی عمل خیر دعوت می کند -۱

 ا ھماھنگ می کند معیار سعادت، قوه ای کھ ھدف و منافع شخصی و ھمگانی ر -۲

 وی عمل خیر دعوت می کندمعیار سعادت حقیقی کھ انسان را بھ س -۳

 معیار فعل اخالقی قوه ای کھ ھدف و منافع شخصی و ھمگانی را ھماھنگ می کند -۴

 

 ؟نیستکدام مورد از نتیج قانون اخالقی کانت  -۱۵

 در عمل اخالقی، تشخیص وجدان فردی موجب تشویق ھمگانی می شود -۱

 اخالقی بداندعملی اخالقی است کھ ھر کس در آن موقعیت آن را  -۲

 عمل اخالقی باید بر اساس یک قاعده انجام شود -۳
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 عملی اخالقی است کھ قاعده حاکم بر آن کلی و عمومی باشد -۴

 

مشابھ فیلسوفان طبیعت گرا ریشھ فعل اخالقی را در........دانستھ و نظرات آنھا در باره فضیلت اخالقی  -۱۶
 .......است. 

 داروینیست ھا -رفتار طبیعی انسان -۲اگزیستانسیالیست ھا          -منافع طبیعی -۱

 ماتریالیست ھا -رفتار طبیعی انسان -۴دکارتی ھا                     -منافع طبیعی -۳

 

 ....باز می گردد.از نظر فالسفھ ای کھ بُعد ......انسان را باور ندارند، خوب و بد اعمال بھ.... -۱۷

 نفع و ضرر -معنوی  -۲یگران                  پسند د -اخالقی -۱

 حق دیگران –روحی  -۴اقبال عمومی                -طبیعی -۳

 

این کھ گفتھ شود «ھر گاه انسانی بخواھد در برابر دیگران آزادی زیادی داشتھ باشد، باید بھ دیگران ھم حق  -۱۸
 کدام مورد زیراست؟بھ ھمان میزان آزد باشد» مطابق با  بدھد کھ در برابر او

 باید منفعت فرد را فدای منفعت کل کرد -۱

 ارزش حقیقی اعمال در مراعات حقوق دیگران است -۲

 نفع فرد در گرو نفع دیگران است  -۳

 فضایل اخالقی ضرورت زیست اجتماعی ھستند -۴

 

 یک است؟کدام مورد بھ تصور ابن سینا از فضیلت نزد – ۱۹

 می شوند کماالتی کھ باعث رشد روح -۱

 آنچھ تعادل میان رفتار ھا را موجب می شود  -۲

 آنچھ وجدان خداجوی انسان فرمان دھد -۳

 ایده ای عقلی کھ روح انسان را پرورش می دھند -۴

 

 از نظر فالسفھ مسلمان علت گرایش انسان بھ کسب فضایل چیست؟ -۲۰

 رضایت درونی     -۲ونی       کمال روح  برای رضایت در -۱

 رضایت درونی کھ سبب کمال روح می شود -۴حکم عقل                                -۳   
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 معتزلھ و اشاعره بھ ترتیب بھ چھ نوع ُحسن و قُبحی معتقدند؟ -فالسفھ -۲۱

 شرعی ذاتی -عقلی -۲شرعی               –عقلی  -ذاتی -۱

 عقلی  -ذاتی -شرعی -۴              شرعی   -ذاتی –عقلی  -۳

 

 از نظر فالسفھ مسلمان علت رویگردانی انسان از رذایل اخالقی چیست؟ -۲۲

 عذاب وجدان و احساس خسران از انجام اعمال مخالف عقل -۱

 پیروی از فرمان الھی مبنی بر رسمیت شناختن حقوق دیگران -۲

 سوی کمالجلوگیری از آسیب روحی و سد شدن سیر روح بھ  -۳

 مخالفت با حکم عقل عملی در کمالی بودن فضائلناتوانی در  -۴

 از نگاه ارسطو کدام مورد از شروط عقل برای ممانعت از افراط و تفریط قوا نیست؟ -۲۳

 برخورداری از معرفت مناسب -۲رشد عقلی کافی                        -۱

 تفریطوری از افراط و د -۴تعادل با قوای دیگر                    -۳

 کدام گزینھ می تواند بھ دیدگاه اخالقی کانت نزدیک باشد؟ -۲۴

 اسب دیگری را نمی دزدم زیرا می ترسم او تالفی کند-۱

 خیانت در امانت مانند نادیده گرفتن فرمان خداست-۲

 دروغ نمی گوییم چون دوست ندارم از کسی دروغ بشنوم -۳

 عادت می شودی است کھ موجب سامانت داری یکی از کار ھای -۴

 

 

 

 ۱۱درس 

 گزینھ چھار-۸ گزینھ یک-۷ گزینھ دو -۶  گزینھ سھ-۵ گزینھ چھار -۴گزینھ چھار -۳ گزینھ سھ-۲  گزینھ یک  -۱
 گزینھ دو-۱۶گزینھ یک-۱۵ گزینھ یک-۱۴  گزینھ دو-۱۳گزینھ چھار-۱۲ گزینھ سھ-۱۱گزینھ سھ-۱۰ گزینھ سھ-۹

  -۲۴گزینھ سھ   ۲۳گزینھ سھ -۲۲ گزینھ سھ-۲۱ گزینھ چھار -۲۰ گزینھ یک-۱۹ گزینھ سھ-۱۸ گزینھ دو-۱۷
 گزینھ سھ 
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