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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»

افالطون در این تمثیل می خواهد نشان دهد که «چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.»

اگر به تدریج چشمان وی با روشنایی خو بگیرد، پس از مدتی آن انسان ها و حیوانات و اشیاء واقعی را خواهد شناخت.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

از فواید آموختن منطق، توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آنها از باورهاست. فالسفه با استفاده از این توانایی منطقی: 1) با کاستن از

مغالطه ها به فهم درستی از حقایق هستی دست می یابند. 2) باورهای درست را با گفتار خالی از مغالطه بیان می کنند. 3) برخی مغالطه های

فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران نشان می دهند.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»

«برخی» از باورهای انسان دارای دلیل هستند و برای برخی باورها هیچ دلیلی نداریم و صرفا از روی عادت آنها را انجام می دهیم.

سوال 4

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادی زندگی، ارائه دهند (دستیابی به

فهم و ادراک درست) و آن را با گفتار مناسبی که خالی از مغالطه باشد، بیان کنند (بیان و انتقال آن معرفت).



سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

از نظر هراکلیتوس همه چیز در سیالن و حرکت است و شدن (حرکت) را ذات هستی می دانست. او در عین حال معتقد بود که وجود اضداد

است که جهان را می سازد.

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

تحلیل موارد نادرست:

گزینه «1»: سقراط ماه را کره خاکی و خورشید را سنگ می دانست.

گزینه «2»: مفهوم خدا نزد آن ها یکسان بود، اما مصداق خدا نزد آن ها متفاوت بود.

گزینه «4»: سقراط مرگ را انتقال به جهانی غیرمادی می دانست.

سوال 7

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»  

سقراط در سخنان خود می گوید: «من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینی می کنم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند …

این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در «رؤیاها» برعهده من نهاده است».

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

یکی از اندیشه های مشهور «هراکلیتوس» تغ�ر و تحول دائمی جهان است. او می گفت «همه چیز در سیالن و حرکت است.» هیچ چیز ثابتی

در این جهان وجود ندارد.



سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2» 

تفکر فلسفی باعث می شود که فرد از عادات غیرمنطقی رها شود؛ لذا او به صورت مطلق عقایدی که به صورت عادت درآمده را توجیه و تأ�د

نمی کند، بلکه به ارزیابی آنها می پردازد.

سوال 10

گزینه 3 پاسخ:

زادگاه فلسفه یونانی بخشی بود از سرزمین  یونان باستان واقع در غرب آسیای صغیر (کشور ترکیه کنونی) که ایونیا نامیده می شد.

سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

«پارمنیدس» برای نخستین بار به مفهوم «بودن» و «شدن» توجه دقیق کرد و تفاوت آن دو را ذکر کرده است.

سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

این روش، به عنوان روش سقراطی شناخته می شود و تنها روشی است که سقراط در طرح مسائل اساسی داشت.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: سقراط از دیدگاه های سوفسطائیان متأثر نبود، بلکه جامعه آتن در زمان سقراط از اندیشه های سوفسطائیان متأثر بود.

گزینه «2»: سقراط هیچ کتابی ننوشته است. شاگرد او، افالطون، مبارزات سقراط را در آثار خود به تصویر کشیده است.

گزینه «3»: سقراط در طرح مسائل، یک روش ثابت داشته است که در گزینه چهارم، آن روش مطرح شده است.

سوال 13

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ۴

یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه تاکنون مسئله «حقیقت انسان» بوده است. آنها در این مورد نظرات مختلف و

گاه متضادی بیان کرده اند.



سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

گزینه«4»

سقراط در دفاعیه خود خطاب به حاضران گفت: «ای مردم! کسی که راه درست را یافت و آن را در پیش گرفت، هرگز نباید از خطر، هراسی به

دل راه دهد.

سوال 15

گزینه 3 پاسخ:

گزینه«3»

جهل ساده: انسان اموری را نمی داند و «نسبت به نادانی خود آگاه است.»

سوال 16

گزینه 1 پاسخ:

گزینه«1»

تشریح گزینه های نادرست:

الف) برای دانش فلسفه نمی توان  از نظر زمانی آغازی تع�ن کرد، همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است.

البته این سخن درباره همه  دانش ها صدق می کند.

ب) پارمنیدس برای اولین بار به مفهوم بودن و شدن که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند توجه دقیقی کرده است.

ج) سقراط هیچ کتابی ننوشت، اما سراسر حیاتش را با فلسفه سپری کرد و زندگی وی حکایت واقعی فلسفه است.

د) دفاعیه سقراط بیانیه ای فلسفی بود که همه اصول زندگی وی را در بر می گرفت.

سوال 17

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

سقراط مدعی جهل بسیط است،  یعنی دانایی به نادانی،  نداند و بداند که نداند.



سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

سقراط هیچ کتابی ننوشت، اما سراسر حیاتش را با فلسفه سپری کرد (نه اینکه نوشته باشد اما از بین رفته باشد).

سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

آشفتگی فکری و تضاد سخن دانشمندان و جهان شناسان باعث شد گروهی منادی بی اعتباری علم و اندیشه را سر بدهند. سقراط با این گروه

مبارزه کرد که مبارزه او در آثار شاگردش «افالطون» نمایان شد.

سوال 20

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

«پارمنیدس» فلسفه خود را به صورت شعر عرضه می کرد.

«هراکلیتوس» معتقد به تغ�ر دائمی جهان بود.

«تالس» معتقد بود آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست.

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

هر یک از ما باورهایی دربارۀ جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن داریم که گاه با باورهای دیگران یکسان است و گاهی هم متفاوت

و مختلف. ما با همین باورها زندگی می کنیم و براساس آن ها تصمیم می گیریم و عمل می نما�م.


