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و سواالت تکمییل  پاسخنامه سواالت آزمون )خرداد ـ شهریور ـ دی( و سواالت کنکور رسارسی   
  اول در فلسفه" ـ قسمت  عقل "            2فلسفه هفتم درس  

تهیه و تنظیم:لیالشادمهری                                                                                                                                          

 
،اون شخیص هست که تو دیروز بودی...   تنها شخیص که باید تالش کنی ازش بهتر باشی

 
99ـ دی   99شهریوربنویسید. دو کاربرد عقل را   

  99. دی دو مصداق عقل نزد فالسفه مسلمان را بنویسید

ـ عقل به عنوان یک موجود متعالی و برتر از ماده 2ـ عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدالل 1  

1 

ص   044شهریوریکی از کاربردهای عقل در فلسفه،همان توانمندی است که به کمک ان استدالل می کنیم .ص/غ   

 

2 

 فیلسوفان از طریق.......................وجود عالم عقول را اثبات می کنند.

ب:دلیل و برهان*الف: شهود                    

 

3 

044خردادچهار مورد از ویژگی های موجودات عالم عقول از نظر فالسفه الهی را بنویسید.   

ـ در افعال خود به ابزار مادی نیاز ندارند 3ـ در قید زمان و مکان نیستند         2ـاز ماده و جسم مجردند    1  

ـ وجودشان با دلیل و برهان اثبات می شود.6ـ همان فرشتگان هستند 5:علم انها شهودی است 0  

4 

044دی :استدالل عقلی( است 2*      :شهود1علم موجودات عالم عقول یا همان فرشتگان به حقایق اشیا از طریق )  5 

ص   99دی از نظر هراکلیتوس اشیای عالم همان کلمات عقل هستند که حقیقت برتر است.ص/غ     6 

  044ر و دی شهریوهم به معنای عقل به عنوان حقیقتی متعالی و برتر است و هم به معنای نطق کردن.  از نظر هراکلیتوس.......

لوگوس                                

7 

ارسطو  99خرداد اولین فیلسوفی که عقل را به نظری و عملی تقسیم کرد که بود؟   8 

044ـ خرداد 99دی ارسطو بر چه مبنایی عقل را به نظری و عملی تقسیم کرد؟   

هد بر اساس کاری که انجام می د  

9 

  044دی   044شهریورعقل نظری و عقل عملی را از نظر ارسطو با ذکر مثال تعریف کنید. 

عقل ،از ان جهت که درباره اشیا و موجودات و چگونگی انها بحث می کند ،مانند بحث درباره خدا،کهکشان ،و درجه حرارت آب،عقل 

ی نام داردو دانشی که از این جهت به دست می اید،علم نظرنظری نامیده می شود   

ید اما عقل از ان جهت که درباره رفتارهای اختیاری انسان و بایدها و نبایدهای او مانند باید راست بگوید،باید قانون را رعایت کند و نبا

.دروغ بگوید و نباید ظالم باشد بحث می کند ،عقل عملی نامیده می شود و دانشی که از این جهت به دست می اید علم عملی نام دارد  

11 

99شهریورارسطو بر اساس تقسیم عقل ،علم و دانش را به دو دسته تقسیم می کند،آنها را نام ببرید.   

 علم نظری و علم عملی 

11 

99دیعقل نظری را از نظر ارسطو تعریف کنید.   
خدا،کهکشان ،و درجه حرارت آب،عقل عقل ،از ان جهت که درباره اشیا و موجودات و چگونگی انها بحث می کند ،مانند بحث درباره 

 نظری نامیده می شود

12 

  99شهریور در دوره اول حاکمیت کلیسا در اروپا عقل چه جایگاهی داشت؟ توضیح دهید. 

برخی از بزرگان کلیسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند و در برابر استدالل های عقلی می 

گفتند ایمان قوی از ان ِ کسی است که در برابر چون و چراهای عقل بایستند و در ایمان خود استوار بماند. ایستادند و می  

13 

99دی حدود قرن سوم تا نهم میالدی کدام گروه عقل را امری شیطانی می دانستند؟      

ند و در برابر استدالل های عقلیبرخی از بزرگان کلیسا دخالت و چون و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانست  

.می ایستادند و می گفتند ایمان قوی از ان ِ کسی است که در برابر چون و چراهای عقل بایستند و در ایمان خود استوار بماند   

14 

044شهریوردر دوره دوم حاکمیت کلیسا،حکمای مسیحی تحت تاثیر کدام عامل ،به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی اوردند؟  

به چه دلیل در دوره دوم حاکمیت کلیسا در اروپا حکمای مسیحی به تبیین عقالنی مسائل دینی روی اوردند و نتیجه ان چه بود؟ 
99خرداد  

در دوره دوم حاکمیت کلیسا،یعنی در قرن های دهم تا سیزدهم،فیلسوفان و حکمای مسیحی تحت تاثیر مطالعه کتاب های ابن 

سایر فیلسوفان مسلمان که به زبان اروپایی ترجمه شده بود ،به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی  سینا و ابن رشد و

این توجه و روی آوری ، به ، اوردند،اما از آنجا که توجه به عقل و عقالنیت با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت

ینی انجامید تا اینکه در این دوران عقل جای دین را گرفت و دین تدریج به گسترش عقل گرایی و عقب نشینی اندیشه های د

 مسیحیت را به گوشه ای اززندگی اروپائیان برد و در حاشیه قرار داد.

15 

99دی هر کدام از گزینه ها عقیده کدام شخصیت درباره عقل می باشد.   

ارسطو  ←ـ عقل ذاتی انسان است و همان نطق است   

بزرگان کلیسا←ان است.ـ عقل عامل تضعیف ایم  

 

16 

https://konkur.info



99دی توجه فالسفه مسیحی در دوره حاکمیت کلیسا به تبیین مسائل دینی به روش عقالنی چه نتیجه مهمی به دنبال داشت؟   

این توجه و روی آوری ، به تدریج به ، از آنجا که توجه به عقل و عقالنیت با مبانی اولیه کلیسای کاتولیک سازگاری نداشت

گرایی و عقب نشینی اندیشه های دینی انجامید تا اینکه در این دوران عقل جای دین را گرفت و دین مسیحیت را گسترش عقل 

 به گوشه ای اززندگی اروپائیان برد و در حاشیه قرار داد.

17 

  044خردادچه چیز ان است؟   دکارت عقل را در کدام معنا به کار برد و حدود و توانایی و جایگاه عقل نزد او 

044نظر دکارت در مورد عقل و جایگاه آن را توضیح دهید. دی   
دکارت به همه توانایی های عقل مانند بدیهیات عقلی،استدالل عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت او معتقد بود که عقل می 

قت)عالم(برتر و متعالی در جهان تواند وجود خدا ،نفس مجرد و اختیار او را اثبات کند او دیگر به عقل به عنوان یک حقی

عقل را صرفا همان دستگاه تفکر و استدالل به حساب می اورد که می تواند ابزار شناخت انسان قرار عقیده ای نداشت و

 بگیرد.

18 

044شهریوراز نظر اوگوست کنت اعتبار عقل فلسفی و جایگاه آن در تاسیس فلسفه چیست؟   

به طور کلی عقل فلسفی و کار عقل در تاسیس فلسفه را کامال ذهنی خواند و گفت  19قرن اوگوست کنت،فیلسوف تجربه گرای 

 که نگاه فیلسوفان به جهان و هستی ،ناظر بر واقعیت نبوده بلکه ساخته ذهن انها و حاصل تامالت ذهنی آنان بوده است.

19 
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"اول در فلسفه قسمت عقل "                2فلسفه هفتم درس سواالت تکمیلی پاسخنامه   

 

 

 کدام گزینه از دریافت های عقلی نیست؟

د:سردبودن هوا*الف: وجود و عدم امور                ب:خوبی و بدی رفتارها            ج:درستی یا نادرستی سخنان               

استدالل نباشد،عقل در ان دخالت نمی کندسرد بودن هوا با حس درک می شود و تا زمانی که مقدمه یک   

1 

 فیلسوفان الهی عالم عقل را که همان عالم ........................است با .......................شناخته اند

ب:مجردات ـ معرفت شهودی        الف: فرشتگان ـ شهود عقلی                                          

د: فرشتگان ـ شهود قلبی                                         *استدالل و برهانج:فرشتگان  ـ   

2 

نظر فیلسوفان الهی،فرشتگان حقایق را از طریق .............درک می کنند و به ......................نیازی ندارند. از  

ب:معرفت عقلی ـ استدالل عقلی         الف:معرفت شهودی ـ تجربه و استدالل                              

د:شهود عقلی ـ شناخت                                           *ج:شهود عقالنی ـ استدالل مفهومی  

درک می کنند و به استدالل مفهومی  )نه قلبی و معرفت شهودی(از نظر فالسفه الهی،فرشتگان حقایق را از طریق شهودعقالنی

 نیاز ندارند.

3 

 "علم مصادیق وجودی عقل" و "علم به مصادیق وجودی عقل" به ترتیب چگونه است؟

 الف:استداللی ـ برهانی                                                         ب:شهودی ـ کشفی               

*با دلیل ـ :بی نیاز از استدالل مفهومی ج:بی نیاز از مفاهیم ـ شهودی ـ شهودی                                   د   

علم عقول مجرد که همان مصادیق وجودی عقل هستند ،از طریق استدالل و کنار هم گذاشتن مفاهیم نیست ،بلکه حقایق اشیا را 

 شهود می کنند ،ولی فیلسوفان به خود این عقول از طریق دلیل و برهان پی می برند.

0 

ه نادرست است؟کدام گزینه طبق دیدگاه فالسف  

عقول از قید زمان و مکان خارج هستن بنابراین نمی توان گفت عقول در مکانی قرار دارند* الف:عقول در مکانی غیر از عالم طبیعت زندگی می کنند  

 ب: عالوه بر عالم ماده ،نه تنها عالم دیگر بلکه عوالم دیگرهست

مجرد باشدج:روح می تواند به مرتبه ای برسد که کامال از جسم   

 د: فالسفه با برهان،عقول را اثبات می کنند و عقول با شهود درک می کنند

5 

99کانون فرهنگی اموزشواژه "لوگوس" در فلسفه هراکلیتوس به کدام گزاره اشاره ندارد؟   

*و سخن ظهور می یابدب:عقل تنها در قالب کلمات الف: اشیای جهان همان کلمات عقل هستند                                    

 ج:این واژه به هر دو معنای عقل اشاره دارد                                د:عقل و نطق هر دو مصداق لوگوس هستند

عقل نزد هراکلیتوس همان حقیقت و وجود برتری است که جهان و اشیا ظهور او هستند ،همان طور که سخن و کلمه بیانگر 

ان استافکار و اندیشه های انس  

6 

 عقل عملی درباره ......................بحث می کند و عقل نظری درباره .........................

* ب:باید و نباید ـ هست و نیستالف:هست و نیست ـ باید و نباید                                               

7 

99کانون فرهنگی اموزش کدام گزینه درباره عقل نزد ارسطو نادرست است؟   

 الف: قوه عقل بر اساس کاربرد آن به عقل عملی و نظری تقسیم می شود

بی در حیطه عقل عملی جای می گیرد*ب: استدالل تجر  

 ج:ارسطو عقل را ذاتی انسان می  دانست

 د: ارسطو استدالل تجربی را از استدالل عقلی محض جدا کرد.

انسان و بایدها و نبایدهای او سخن می گوید،اما استدالل تجربی در حیطه عقل نظری عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری 

 است زیرا درباره اشیا و موجودات و چگونگی انها بحث می کند.

9 

 کدام دانش در حیطه عقل نظری جای نمی گیرد؟

*د:اخالقالف: زیست شناسی                               ب:ریاضیات                      ج:فلسفه                                    

 

9 

 میان مصادیق عقل نظری و علوم تجربی کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

د:عموم و خصوص من وجه                 ج:عموم و خصوص مطلق*          الف:تساوی                   ب:تباین                 

عقل نظری تمامی علوم عقلی )ریاضی .فلسفه( و علوم تجربی را شامل می شود پس دایره مصادیق عقل نظری عام تر ز علوم 

نبایدها.پس تمامی این ه بایدها و تجربی است از طرفی دیگر تمام علوم تجربی در حیطه آنچه هست و آنچه نیست قرار می گیرد ن

 علوم در حیطه کاربرد عقل نظری هستند نه عملی لذا نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است.

14 

 کسی که می کوشد وجود اختیار را برای انسان اثبات کند در حیطه عقل ......است ؛زیرا.......

 الف: نظری ـ اختیار در حیطه اخالق و عقل نظری معنا دارد

ب: عملی ـ اراده و اختیار پشتوانه عمل انسان محسوب می شود   

*ج: نظری ـ اثبات هست و نیست اشیا در حیطه عقل نظری است  

د:عملی ـ عقل عملی در حیطه کارهای اختیاری وارد می شود.   
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 لفظ "باید" در کدام حیطه به عقل عملی ربطی ندارد؟

ی کلی استفاده کنیم*باید از قضایاالف: برای ساخت استدالل   

ب:برای رعایت حال دیگران باید اخالقی عمل کنیم   

 ج:انسان باید از افراط و تفریط پرهیز کند و میانه رو باشد

 ج:باید به ازادی و حقوق دیگران احترام گذاشت

اختیاری انسان ندارد بلکه به معنای یک ضرورت علمی است و در واقع می گوید لفظ باید در گزینه الف ربطی به کارهای 

 استدالل  بدون وجود قضیه ای کلی ساخته نمی شود

12 

 کدام اقدامات ارسطو تصویر روشن تری از عقل عرضه کرد؟

 الف:تعریف منطقی انسان ـ معرفی انواع عقل بشری 

معنای لوگوسب:تقسیم دانش بشری بر مبنای عقل ـ تبیین   

   :تدوین انواع استدالل و بیان کاربردشان ـ ذاتی دانستن عقل برای انسان * ج

13 

 عمده تطورات عقل در دوره جدید اروپا مربوط به چیست؟

ج: کاربردهای عقل                             *ب:قلمرو عقل             بی اعتباری عقل الف:  

عمده تطورات عقل در این دوره مربوط به محدوده و یا حدود توانایی های عقل است که به آن قلمرو عقل هم می گویند یعنی 

 چیزهایی که عقل می تواند بشناسد.                   

10 

  99کانون فرهنگی آموزششود؟ کدام عبارت توصیفی از "دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا" در ارتباط با "عقل و ایمان" محسوب می 

بزرگان کلیسا استدالل عقلی را برای تقویت ایمان الزم می دانستند الف:  

 ب: فیلسوفان دوره اول حاکمیت مسیحیت،عقل و ایمان را توام با هم می دانستند.

را عامل تضعیف ایمان می دانستند* ج: بزرگان کلیسا در برابر استدالل های عقلی می ایستادند و ان  

 د: فیلسوفان مسیحی تحت تاثیر ابن سینا ،به عقل و تبیین عقالنی مسائل دینی روی اوردند.

15 

 علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل چه بود؟

*اعتقادی آن هاب:غیر عقالنی بودن برخی امور        الف: تضاد ذاتی میان عقل و ایمان مسیحی                     

 ج: ناممکن بودن اثبات وجود خدا توسط عقل                        د:بی دینی و کفر گویی حامیان عقل و عقالنیت.

16 

با وجود تالش های برخی فیلسوفان مسیحی در دوره حاکمیت کلیسا برای سازگاری میان عقل و مسیحیت،این اتفاق رخ چرا 

 نداد؟

توانایی اثبات وجود خداست                       ب:چون فیلسوفان مسیحی با کلیسا مخالف بودندالف: زیرا عقل فاقد   

مبانی اولیه کلیسا سازگاری نداشت*د:چون عقل با ج:زیرا فلسفه انان با تجربه گرایی مبتنی بود                              

17 

ره عقل چیست؟تفاوت نظر بسیاری از فالسفه مسلمان با دکارت دربا  

ب:باور به مصادیق وجودی عقل*الف: عقل را دستگاه منطقی استدالل دانستن                                

 ج: توجه به جایگاه عقل در مقابل تجربه                                   د: توجه داشتن به بدیهیات عقلی 

باوردارند ولی دکارت چنین موجوداتی را قبول ندارد.فالسفه اسالمی به مصادیق وجودی عقل)عالم عقول(  

19 

 ذهنی خواندن کار عقل در فلسفه و شیطانی دانستن آن به ترتیب اعتقاد....................و.................................بود

ب:فرانسیس بیکن ـ بزرگان دوره اول کلیسا*                                         الف:اوگوست کنت ـ بزرگان دوره اول کلیسا  

 ج: اوگوست کنت ـ بزرگان دوره دوم کلیسا                                            ج:فرانسیس بیکن ـ بزرگان دوره دوم  کلیسا

19 

99کانون فرهنگی اموزشفلسفه ناظر بر واقعیت نیست؟  اوگوست کنتچرا در نگاه   

*ب: عقل فلسفی کارکرد کامال ذهنی داردالف: واقعیت جهان وابسته به نظرگاه فلسفی انسان هاست                                

د:آمیخته با روش تجربی و حسی است.      ج:حاصل تامالت ذهنی و عینی است                                                     

وفان به جهان و هستی را ناظر بر واقعیت نمی دانست ،زیرا به طور کلی کار عقل فلسفی و کار عقل اوگوست کنت نگاه فیلس

 در تاسیس فلسفه را کامال ذهنی می دانست.

24 
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"اول قسمت    ـ در فلسفه عقل "                                  2فلسفه  هفتم درس        اسخنامه سواالت کنکورپ   

خارج از کشور 99سراسری کدام عبارت بیانگر عقل نزد هراکلیتوس است   

 الف: اولین موجودی است که خدا افرید

 ب:اندیشه ای است که جهان و موجودات آن را افریده است.

ان و موجودات عالم ظهور او هستند*حقیقتی است که جهج:  

شود.د:حقیقتی است که قوه عقل در اتصال با او قادر به درک می   

عقیده هراکلیتوس ،موجودات عالم،کلمات و ظهور لوگوس)عقل( هستندطبق   

1 

044خارج از کشورکدام عبارت عقل عملی را به درستی و با دقت بیشتری توضیح می دهد؟   

 الف: آن عقلی که به علوم عملی ،یعنی بایدها و نبایدها،مهارت و فنون اختصاص دارد.

مورد بررسی و شناخت قرار می دهد* و نبایدها راب:جنبه ای از عقل که باید ها   

 ج:آن بعد از وجود انسان که به انجام بایدها و پرهیز از نبایدها مبادرت می ورزد

 د:نوعی از عقل که به رفتارهای اختیاری و بایدها و نبایدها او اختصاص دارد.

دانشی است که از این فعالیت عقل به دست می اید )حذف  عقل عملی به بایدها و نبایدها می پردازد و نه علم عملی و علم عملی

 الف(

ج( یدها می پردازد عقل عملی است نه اینکه به انجامشان مبادرت ورزد)حذفاعقل وقتی به بررسی و شناخت بایدها و نب  

اشته باشد)حذف د(عقل عملی بایدها و نبایدها را مورد ارزیابی و شناخت قرار می دهد نه اینکه اختصاص با این رفتارها د  

 

2 

044سراسری کدام عبارت بیانگر نظر اگوست کنت است؟  

*الف:نهایت تالش عقل در شناخت واقعیات،استفاده از مشاهدات برای دستیابی به دانش های تجربی و پیشرفت در ان است  

فیلسوفان است.ب:شناخت واقعیت کار حواس است و ان چه نقش عقل در علم تجربی پنداشته می شود برساخته   

 ج:روش معتبر در شناخت واقعیت،تجربه علمی است و عقل که به امور انتزاعی اختصاص دارد،دخالتی در ان ندارد.

رائه می دهند،اصول عقلی را با ساخته های ذهن خود ارائه می دهند.اد:در دستگاهی که فیلسوفان از جهان از  

ر علوم تجربی سخن گفته اند)حذف ب(اگوست کنت نگفته که فیلسوفان درباره نقش عقل د  

 اگوست کنت درک عقل جدا از حس را اصال قبول نداشت نه اینکه عقل را در امور انتزاعی معتبر بداند )حذف ج(

اگوست کنت تمام دستگاه فلسغی فیلسوفان را ساخته ذهنشان می دانست نه اینکه بگوید در دستگاه ارائه شده فیلسوفان،اصول 

شود.)حذف د( عقلی ارائه می  

3 

                                                      

با آرزوی توفیقات روز افزون برای شما عزیزان                                                                          
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