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افالطون در تمثیل غار چه چیزی را نشان می دهد و شناخت مناسب چه زمانی برای انسان زندانی شده در غار حاصل می شود؟ 1

چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند. _ در خود روشنایی بنگرد.1)

چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند. _ به تدریج با روشنایی خو بگیرد.2)

انسان چگونه می تواند به شناخت برسد. _ به تدریج با روشنایی خو بگیرد.3)

انسان چگونه می تواند به شناخت واقعی برسد. _ در خود روشنایی بنگرد.4)

یکی از فواید آموختن منطق … است تا فالسفه … 2

از بین  بردن همة مغالطه ها و دستیابی به حقایق هستی _ برخی مغالطه های فلسفی را جهت عبرت دیگران بیان کنند.1)

بیان بدون مغالطة  باورهای درست فلسفی _ با کاستن از مغالطه ها به فهم درستی از حقایق هستی دست یابند.2)

توانایی تشخیص و خارج کردن مغالطه  از باورها _ برخی مغالطه های فلسفی را جهت عبرت دیگران بیان کنند.3)

کمک به فالسفه در تشخیص مغالطه های فلسفی _ با کاستن از مغالطه ها به فهم درستی از حقایق هستی دست یابند.4)

مفهوم کدام عبارت نادرست است؟ 3

اعمال ما معلول تصمیم گیری های ماست که براساس باورهای ما شکل می گیرند.1)

همة باورهای انسان دارای دلیل هستند و می توان دربارة ریشة  فکری آنها تفکر کرد.2)

با توجه به گفتار و رفتار افراد می توان برخی ریشه های فکری آنها را کشف کرد.3)

هدف از تفکر در باورها، رسیدن به ریشه های آنها و مرور چرایی قبول آنهاست.4)

کدام یک از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی هم ناظر بر فهم عقاید و هم بیان و انتقال آن هاست؟ 4

استقالل در اندیشه2)دوری از مغالطه ها1)

سنجشگری در تفکر منطقی4)رهایی از عادت های غیر منطقی3)

کدام گزینه دربارۀ نخستین فیلسوفان یونان صحیح نیست؟ 5

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)

کدام گزینه درباره بیانیه فلسفی سقراط درست است؟ 6

سقراط خورشید را کره خاکی و ماه را سنگ می دانست.1)

مفهوم خدا نزد سقراط و آتنیان متفاوت بود.2)

دانش دروغین انسان موجب ترس او از مرگ می شود.3)

سقراط مرگ را انتقال به جهانی نظیر جهان مادی می دانست.4)

کدام گزینه در ارتباط با سقراط نادرست است؟ 7

ثروت فضیلت نمی آورد، بلکه از فضیلت است که ثروت و هر چه که برای فرد و جامعه سودمند است،  به دست می آید.1)

رسالت سقراط از طریق نداهای غیبی و در بیداری برعهده او نهاده شده است.2)

گریز از مرگ دشوار نیست، بلکه گریز از بدی دشوار است.3)

از نظر سیسرون، سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد.4)



«همه چیز در سیالن و حرکت است و هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد.»، این گزاره، اندیشه کدام فیلسوف است؟ 8

فیثاغورس4)هراکلیتوس  3)پارمنیدس 2)تالس1)

کدام گزینه از فواید تفکر فلسفی نیست؟ 9

نقد و ارزیابی افکاری که به صورت عادت درآمده و بدون دلیل پذیرفته شده است.1)

توجیه و تأ�د عقایدی که نسل به نسل منتقل شده و به صورت عادت درآمده است.2)

تبعیت از برهان و استدالل و نه تبعیت از افراد و اشخاص.3)

تالش برای یافتن مغالطات و دوری از آنها4)

زادگاه فلسفه یونانی کدام یک از گزینه های زیر است؟ 10

ترکیه بخشی از یونان2)ایونیا بخشی از سرزمین روسیه 1)

روسیه بخشی از سرزمین یونان4) ایونیا بخشی از ترکیه کنونی3)

کدام گزینه نادرست  است؟ 11

2)پارمنیدس فلسفه خود را به صورت شعر بیان کرد.1)
سقراط برای اولین بار به مفهوم «بودن» و «شدن» توجه دقیق

کرد.

 فیثاغورس پایه گذار ریاضی و هندسه است.4) سوفیست ها منادی بی اعتباری علم و اندیشه شدند.3)

کدام گزینه درباره سقراط درست می باشد؟ 12

سقراط ابتدا متأثر از اندیشه های سوفسطائیان و مایل به آنها بود و سپس به مقابله با ایشان پرداخت.1)

سقراط مبارزه خود با مغالطه گران و سوفیست ها را در کتب خود به تصویر کشیده است.2)

 سقراط برای بحث درباره مسائل اصلی خداشناسی، اخالق و سیاست، روش های متغیری داشت.  3)

سقراط با انتخاب مفهومی حیاتی و پرسش درباره آن، حقیقت را از زبان مخاطب به دست می آورد.4)

پروانه و دوستش درباره موضوعی با هم گفت و گو می کنند. پروانه به دوستش می گوید من برخالف ارسطو معتقدم انسان یعنی موجود

اخالقی موضوع این سخن پروانه و دوستش، کدام است؟
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حقیقت انسان4)موجودیت انسان3)فلسفه اخالق2)مسائل اخالقی1)

طبق گفته سقراط چه کسی هرگز نباید از خطر هراسی به دل راه دهد؟ 14

کسی که در جست وجوی دانش است و آن را به دیگران نیز می آموزد.1)

کسی که عدالت فوق بشری را قبول داشته و هرگز وجود خدا را انکار نمی کند.2)

کسی که به نادانی خود معترف باشد و تنها خدا را دارای حقیقت بداند.3)

کسی که راه درست را بیابد و آن را در پیش بگیرد.4)

در کدام گزینه، به جهل ساده اشاره شده است؟ انسان … 15

به دانایی خویش آگاهی ندارد.2)نسبت به هیچ امری آگاهی ندارد.1)

نادانی خود را تکذیب می کند.4)نسبت به نادانی خود آگاه است.3)



کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را به درستی بیان می کند؟

الف) برای دانش فلسفه نمی توان از نظر زمانی و مکانی مرزی تع�ن کرد و این سخن درباره دانش های دیگر صدق نمی کند.

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

ج) سقراط چندین کتاب گران بها نوشته است و سراسر حیاتش را با فلسفه سپری کرده است.

د) دفاعیه سقراط بیانیه ای فلسفی بود که بخشی از زندگی وی را دربرمی گرفت.
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از چهار بیت زیر، کدام بیت درباره سقراط درست است؟ 17

آن کس که بداند و بداند که بداند / اسب خرد از گنبد گردون بجهاند1)

آن کس که بداند و نداند که بداند / آگاه نما�د که بس خفته نماند2)

آن کس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به منزل برساند3)

آن کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابد الدهر بماند4)

کدام عبارت درباره سقراط دقیق و صحیح بیان نشده است؟ 18

هیچکدام از آثار سقراط باقی نمانده است.2)او با همه اقشار از فقیر تا غنی صحبت می کرد.1)

مسیر او مقابل کم رنگ شدن اخالق و فضیلت بود.4)زندگی وی حکایت واقعی فلسفه است.3)

دلیل سوفیست ها برای بی اعتبار خواندن علم و اندیشه چه بود و چه کسی مبارزه سقراط با آن ها را در آثارش نمایان کرد؟ 19

متضاد بودن سخنان اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر _ فیثاغورث1)

متضاد بودن سخنان اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر _ افالطون2)

هدف آن ها به جای رسیدن به حقیقت پیروزی بر حریف بود. _ ملتوس3)

هدف آن ها به جای رسیدن به حقیقت پیروزی بر حریف بود. _ افالطون4)

به ترتیب هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام فیلسوف است؟

_ فلسفه خود را به صورت شعر عرضه می کرد.

_ جهان دائمًا در حال تغ�ر و تحول است.

_ آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزها است.
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پارمنیدس _ هراکلیتوس _ تالس2)تالس _  هراکلیتوس _ فیثاغورث1)

فیثاغورث _ افالطون _ تالس4)پارمنیدس _ فیثاغورث _ هراکلیتوس3)

کدام یک از موارد زیر دائمًا برای هر انسانی در رابطه با عقاید و باورهایش مطرح است؟ 21

کاوش دالیل و ریشه های عقاید2)تفکر فلسفی درباره باورها1)

کنار گذاشتن باورهای غلط4)جنبه کارکردی باورها و عقاید3)


