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کدام عبارت، دربارة فیلسوفان و تفکر فلسفی درست است؟ 1

رسیدن به شناخت درستی از واقعیت، مستلزم پرهیز از مغالطه است؛ از این رو، فیلسوفان با مغالطه ها سروکار دارند.1)

فیلسوف می خواهد خود را از بند عادات نابخردانه، پیش داوری و تعصب برهاند و هدف او از کشف حقیقت، همین است.2)

انسان موجودی کنجکاو و متفکر است؛ کسانی که سؤاالت و کنجکاوی های خود را به نحو جدی پیگیری می کنند، اهل تفکر فلسفی اند.3)

فیلسوف کسی است که در موقعیت های گوناگون زندگی می اندیشد و باورهای منظم و پیوسته دارد، هرچند استداللی نداشته باشد.4)

… واسطة رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها است. 2

مطالعه و تحقیق2)حل مسئله1)

مشورت کردن4)تفکر3)

کدام گزینه دربارة مراتب تفکر در انسان نادرست است؟ 3

با خروج از وادی اول انسان به طور جدی به مسائل فلسفی می پردازد.1)

فلسفه به نیازهایی غیر از نیازهای معمولی و روزمره می پردازد.2)

به فردی که وارد مرتبة دوم شده است می توان لفظ فیلسوف اطالق کرد.3)

در هر دو وادی انسان برای یافتن پاسخ های مسائل خود تالش پیوسته دارد.4)

کدام عبارت دربارة واژة فلسفه نادرست است؟ 4

فیلوسوفیا واژه ای یونانی به معنای دوستدار دانایی است.1)

لفظ سوفیست به علت استفادة آنان از مغالطات تنّزل معنایی یافت.2)

رفته رفته فلسفه مرادف با دانش و فیلسوف مرادف با دانشمند شد.3)

سقراط نخستین کسی نبود که خود را فیلسوف نامید.4)

مسائل فلسفی از چه جهت منحصرًا شبیه به مسائل ریاضی هستند؟ 5

حل هر دوی آن ها پاسخ های قانونمند می خواهد.2)حل هر دوی آن ها غالبًا فعالیت فکری را طلب می کند.1)

حل هر دوی آن ها باعث زدودن حیرت می شود.4)حل هر دوی آن ها تنها با عملیات فکری امکان پذیر است.3)

کدام گزینه دربارة بخش اصلی فلسفه نادرست است؟ 6

فیلسوفان قوانین مربوط به خود هستی را بررسی می کنند نه موجودات خاص را.1)

هستی شناسی دربارۀ قوانین خاص حاکم بر هستی و وجود بحث می کند.2)

معرفت به وجود، فرع بر امکان شناختش است و معرفت ذیل هستی شناسی قرار می گیرد.3)

معرفت شناسی توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.4)

کدام سؤال در بخش اصلی و ریشه ای فلسفه مطرح می شود؟ 7

آیا غایتی را می توان در جهان جست وجو کرد؟2)ریشة ارزش های اخالقی به چه چیزی باز می گردد؟1)

دیدگاه هر هنرمند ناشی از چه مواردی است؟4)دلیل شکل گیری اجتماعات بشری چه چیزی است؟3)

همة گزینه ها از اوصاف خاص تفکر فلسفی هستند، به جز … 8

پرداختن به اصل حقیقت وجود و هستی2)توجه به ریشه ای ترین مسائل در هر موضوعی1)

فارغ شدن از نیازهای روزمره و پرداختن به سؤاالتی اساس ی تر4)رسیدن به پاسخ ها با استدالل های عقلی محض3)

به ترتیب، سقراط کدام واژه را بر سر زبان ها انداخت و در کدام گزینه، به معنای اولیة سوفیست و فیلسوف اشاره شده است؟ 9

فلسفه _ مغالطه کار _ دانشمند2)فیلوسوفیا _ دانشمند _ دوستدار دانش1)

فلسفه _ دانشمند _ دوستدار دانش4)فیلوسوفیا _ مغالطه کار _ دوستدار دانش3)
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در کدام گزینه به ویژگی های پرسش فلسفی اشاره نشده است؟ 10

در طول زمان و به تدریج، اهمیت این قبیل پرسش ها برای همة افراد روشن شد.1)

دانش فلسفه عهده دار این قبیل پرسش ها است که باید به طور قانونمند بررسی شوند.2)

این پرسش ها به موضوعات اساسی و بنیادین مربوط می شود و با سؤاالت روزمره متفاوت است.3)

ناتوانی در پاسخ دادن به این پرسش ها مانع تصمیم گیری های روشن و مثمرثمر خواهد شد.4)

سؤال هایی از قبیل «چرا درد و رنج هست؟» و «سرانجام ما انسان ها چه می شود؟» کدام یک از ویژگی های زیر را ندارند؟ 11

ما را به تفکر وا می دارند.2)گاه  و بی گاه خودنمایی می کنند.1)

در میان انبوه افکار و اندیشه های روزانه ظاهر می شوند.4)همة آنها ساعاتی کوتاه ما را به خود مشغول می سازند.3)

کدام گزینه بیانگر مراحل اندیشه ورزی انسان است؟ 12

روبه رو شدن با مسئله _ طرح سؤال _ تفکر در اندوخته ها _ رسیدن به پاسخ1)

روبه رو شدن با مسئله _ طرح سؤال _ پرسش از دیگران _ رسیدن به پاسخ2)

روبه رو شدن با مسئله _ درون نگری _ تفکر در پاسخ _ رسیدن به پاسخ3)

روبه رو شدن با مسئله _ تهذیب نفس _ درون نگری _ رسیدن به پاسخ4)

کدام گزینه دربارة تفکر فلسفی و غیر فلسفی نادرست است؟ 13

مالصدرا ورود به پرسش های اساسی و تفکر دربارة آنها را فطرت دوم می نامد.1)

تفکر فلسفی روبه رو شدن با هرگونه مجهول و طرح پرسش  است.2)

تفکر دربارة منابع مالی کشور و نحوة گسترش آنها، تفکری غیر فلسفی به حساب می آید.3)

مالصدرا از انسان ها می خواهد که به فطرت ثانی که مرحله ای برتر و عالی تر است، برسند.4)

فردی بیش تر اهل تفکر فلسفی است که … 14

آراء و نظرات مختلف فلسفی را مطالعه و تابع فیلسوف خاصی باشد.1)

آراء فالسفه بزرگ را خوانده و به درستی توضیح  دهد.2)

در آراء فیلسوفان اندیشیده و نظر خود را با دلیل بیان  کند.3)

به سؤاالت اساسی پرداخته و نیازی به تفکر در حوزة فطرت اول ندارد.4)

رابطة میان … و … از نسبت های چهارگانه، رابطة … نیست. 15

فلسفه _ فطرت اول _ عموم و خصوص من وجه2)تفکر _ فطرت ثانی _ عموم و خصوص مطلق1)

تفکر فلسفی _ تفکر _ عموم و خصوص مطلق4)فطرت اول _ فطرت ثانی _ تباین3)

هر دانش از جهت … و … از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود. 16

روش _ شاخه های علم2)روش _ پیشینة علم1)

پیشینة علم _ موضوع4)موضوع _ روش3)

علم فلسفه به بررسی چه چیزی می پردازد؟ 17

علوم دیگر4)طبیعت3)حیات2)اصل وجود1)

کدام یک از گزینه های زیر، دربارة روش حل مسائل فلسفی نادرست است؟ 18

مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل ریاضی هستند.1)

برای کسب دانش در علم اقتصاد از روش های تجربی استفاده می کنیم.2)

در فلسفه با تفکر و استدالل به حل مسئله مجهول نزدیک می شویم.3)

در حل مسائل فلسفی می توان از آزمایش و استدالل استفاده کرد.4)
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نمی توان گفت که شکل گیری فلسفة اخالق نشانگر … 19

تأمل فيلسوفانه دربارة اخالق است.2)ارتباط فلسفه با علم اخالق است.1)

وجود موضوعات مهم و ريشه اي دربارة اخالق است.4)پرداختن فیلسوفان به مباحث علم اخالق است.3)

نگرش سیاسی معتقدان اصالت فرد کدام است و بر چه مبنایی است؟ 20

لیبرالیسم _ به منافع جمعی بیشتر توجه می کنند.1)

سوسیالیسم _ به بازار آزاد و رقابت فردی معتقدند.2)

لیبرالیسم _ آزادی های فردی را در اولویت قرار می دهند.3)

سوسیالیسم _ به برنامه هایی که سمت و سوی اجتماعی دارند، می پردازند.4)

کدام گزینه دربارۀ نخستین فیلسوفان یونان صحیح نیست؟ 21

توهم دانستن تغ�ر و منکر وجود آن شدن در کنار اعتقاد به ثابت بودن هستی یادآور اندیشه های پارمنیدس است.1)

(2
نخستین فیلسوف شناخته شده که هم چون سقراط نوشته ای از او در دست نیست به این پرسش که منشأ اولیۀ جهان چیست؛ پاسخ داده

است.

فیلسوفی که شدن را ذات طبیعت می داند نمی تواند در عین حال به این معتقد باشد که تمامِی چیزها از اضداد تشکیل شده اند.3)

کسی که واژۀ کیهان را برای جهان نخستین بار استفاده کرد معتقد به صادق بودن اصول ریاضی دربارۀ همۀ موجودات بود.4)


