
طبق نظریۀ اخالقی افالطون، انسان نیکبخت کسی است که ..................  1

از میان قواي خود، تنها به قوة عقل که عالی ترین قوه است، توجه کند. 

به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داري، شجاعت و عدالت آراسته گردد. 

از امیال و افعال طبیعی دوري کرده و یکسره به انجام فضیلت ها بپردازد. 

عقل او در مقابل قواي شهوت و غضب ایستادگی کرده و ادارة بدن را به عهده بگیرد. 

کانت می گوید «برطبق قاعده اي عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعدة مزبور قانون .................. و .................. شود.»  2

عمومی - خصوصی  کلی - متغیر  عمومی - ثابت  کلی - عمومی 

کانت فیلسوف قرن .................. از کشور .................. عقیده دارد که معیار فعل اخالقی را باید در .................. جست وجو کرد.  3

نوزدهم - فرانسه - عقل گرایی هجدهم - آلمان - وجدان اخالقی  نوزدهم - آلمان - عقل گرایی  هجدهم - فرانسه - وجدان اخالقی 

«هرگاه انسانی بخواهد در برابر دیگران آزادي زیادي داشته باشد، باید به دیگران هم حق بدهد که در برابر او به همان میزان آزاد باشند.» با کدام  4
مورد زیر تطابق دارد؟

منفعت فرد را باید فداي منفعت جمع کرد.  منفعت جمع را باید فداي منفعت خود کرد. 

رعایت حقوق دیگران ارزش حقیقی اعمال است.  فضایل اخالقی ضرورتی اجتماعی است. 

با توجه به دیدگاه ارسطو کدام قوه همواره در معرض افراط و تفریط نیست؟  5

وهم  عقل ادراك شهوت

دیدگاه ارسطو در مورد قوة عقل کدام عبارت است؟  6

عمل انسان درصورتی در جهت سعادت است که بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد. 

اگر عقل حاکم باشد، قوة شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند.

عقل هر انسانی اعتدال را درك می کند و آن را به عنوان امري درست می پذیرد.

عقل به صفت حکمت می رسد و برقراري عدالت میان قواي عقل و شهوت و غضب در سراسر شخصیت انسان هاست.

براساس نظر افالطون معیار اخالقی بودن یک عمل چیست؟  7

سعادت و شقاوت  مصلحت عمومی  فضیلت و رذیلت  کمال انسانی 

اگر خداوند ما را به کسب فضائل .................. و از رذائل .................. نماید و براي آن ها پاداش و مجازات معین فرماید، میل به .................. در  8
انسان .................. می شود.

تشویق - منع - رذائل - تضعیف  ترغیب - منع - فضائل - تقویت  تشویق - دور - فضائل - تقویت  ترغیب - دور - رذائل - تضعیف 

دیدگاه ابن سینا دربارة اخالق شباهت بسیاري با دیدگاه کدام فیلسوفان دارد؟  9

ارسطو - دکارت  ارسطو - کانت  ارسطو - افالطون  افالطون - دکارت 

همۀ گزینه ها به جز .................. دیدگاه ابن سینا و دیگر فالسفۀ مسلمان است.  10

عقل عملی یعنی اینکه انسان رفتار خوب و بد را تشخیص دهد.  عقل منبع شناخت فضیلت ها و رذیلت ها است. 

رفتن به سوي فضایل و عمل براساس آن ها آسان است.  انسان با کسب فضایل احساس نشاط و لذت می کند و به رضایت درونی می رسد.
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همۀ گزینه ها به جز .................. از دیدگاه هاي کانت می باشد.  11

کاري که در آن هیچ گونه هدف و منفعت شخصی نباشد، خیر اخالقی است. 

کاري که انسان فقط به جهت آنکه وجدان بدان دعوت می کند، انجام می دهد، فضیلت شمرده می شود.

عمل هر انسانی باید به گونه اي باشد که دیگران هم همان کار را در مورد وي انجام دهند. 

یک چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد و آن آسمانی ست که باالي سر ماست. 

هرکاري که انسان آن را صرفًا براي اطاعت از وجدان خود انجام می دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نباشد، .................. شمرده  12
می شود.

ُحسن اخالقی  افعال اخالقی  خیر اخالقی  فعل اخالقی 

چهار عاملی که باعث نیک بختی انسان می شود چیست؟  13

حکمت - فضیلت - شجاعت - خویشتن داري حکمت - خویشتن داري - شجاعت - عدالت 

خویشتن داري - حکمت - خودشناسی - شجاعت  حکمت - خویشتن داري - عقل - عدالت 

از دید ارسطو قوة غضب در سه حالت «افراط، تفریط و حد وسط» به ترتیب چه نام دارد؟  14

ترس - تهّور - شجاعت  تهّور - ترس - شجاعت  شجاعت - تهّور - ترس  تهّور - شجاعت - ترس 

کدام یک از عبارات زیر طبق نظر ارسطو در مورد فعل اخالقی نادرست است؟  15

اگر عقل بر قواي دیگر حاکم شود، انسان به اعتدال در میان قوا می رسد. دربارة معیار فعل اخالقی نظري نزدیک به استاد خود داشت. 

شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط نیستند.  اعتدال عامل سعادت و نیک بختی انسان است. 

از دید افالطون سه قوة اصلی فعال انسان چیست و به چه صفاتی متصف می شوند؟  16

قوة عقل، قوة غضب، قوة شهوت، حکمت - شجاعت - خوشتن داري قوة عقل، قوة عضب، قوة وهمیه، حکمت - خویشتن داري - شجاعت 

قوة ادراکی، قوة غضبیه، قوة وهمیه، حکمت - خویشتن داري، شجاعت  قوة ادراکی، قوة غضبیه، قوة وهمیه، حکمت - شجاعت - خویشتن داري

انسانی که آراسته به چهار فضیلت ..................،  ..................، .................. و .................. است، نیکبخت است. این معیار میان همۀ انسان ها  17
.................. و .................. و با گذشت زمان تغییر .................. .

حکمت - خویشتن داري - عقل گرایی - شهوت کم - مشترك - متغیر - نمی کند حکمت - خویشتن داري - شجاعت - عدالت - مشترك - متغیر - می کند

حکمت - خویشتن داري - عقل گرایی - شهوت گرایی - مشترك - ثابت - می کند حکمت - خویشتن داري - شجاعت - عدالت - مشترك - ثابت - نمی کند

کدام عبارت از دید افالطون در مورد فعل اخالقی درست نیست؟  18

انسانی که آراسته به چهار فضیلت اخالقی باشد، نیکبخت است.  اگر عقل حاکم باشد، قوة شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند.

قوة عقل خوب را از بد تشخیص می دهد و سعادت واقعی را شناسایی می کند. اگر عقل حاکم باشد، قوة حکمت متصف به شجاعت می شود.

بنابر نظر افالطون در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است؟  19

هرگاه به احساس نشاط و لذت و رضایت درونی برسد.  هرگاه دریابد که نفع او در گرو نفع دیگري است. 

هرگاه بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.  اگر معیار فعل اخالقی وجدان انسان باشد. 

کدام نظر دربارة فعل اخالقی، با نظرات کانت ناسازگار است؟  20

احساسات در آن دخالتی ندارد.  در جهت میل به سعادت است.  براساس حکم وجدان است.  قابل تعمیم است. 
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افالطون معتقد است اگر عقل که از فضیلت حکمت برخوردار است، حاکم باشد، قوة شهوت «خویشتن داري» پیش می گیرد و قوة غضب متصف به «شجاعت»  1
می شود و نتیجۀ این امر، برقرارِي «عدالت» میان قواي عقل، شهوت و غضب است.

رد سایر گزینه ها:   2

) ثابت غلط است.  گزینۀ 

) متغیر غلط است.  گزینۀ 

) خصوصی غلط است.  گزینۀ 

قرن  در کشور آلمان کانت است که عقیده دارد که معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جست وجو کرد.   3

انسان از زمانی که دریافته نفع او در گرو نفع دیگران است، قواعد اخالقی را ابداع کرده است.   4

» استثناء شده » هم در معرض این لغزش وجود دارند؛ اما گزینۀ « » و « به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند و گزینه هاي «  5
و عقل می تواند مانع این افراط و تفریط شود. 

» اشاره به دیدگاه ارسطو دارد.  » جمالت افالطون است و گزینۀ « » و « » ،« گزینۀ «  6

فعل اخالقی اگر در جهت سعادت حقیقی باشد، فضیلت محسوب می گردد.  7

 8

ابن سینا و دیگر فالسفۀ مسلمان دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو دارند.   9

فالسفۀ مسلمان می گویند که اگرچه بشر به فضیلت ها عالقه مند است و عقل او آن ها را زیبا و خوب می داند، اما رفتن به سوي این فضایل و عمل براساس آن ها  10
چندان هم آسان نیست. 

دو چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد: یکی آسمانی که باالي سر ماست و دیگري وجدانی که در درون ما قرار دارد.   11

هرکاري که انسان آن را صرفًا براي اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعتی شخصی در آن نباشد، خیر اخالقی شمرده می شود.  12

انسانی که آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داري، شجاعت و عدالت باشد، نیک بخت است. این معیار میان همۀ انسان ها مشترك و ثابت است.   13

تهّور، ترس و شجاعت به ترتیب حالت افراط، تفریط و حد وسط را شامل می شود.  14

به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند، اما عقل می تواند مانع این افراط و تفریط شود.   15

سه قوة اصلی قوة عقل، قوة غضب، قوة شهوت است و صفاتی که انسان به آن آراسته می شود، حکمت، شجاعت و خویشتن داري خواهد بود.   16

انسانی که آراسته به چهار فضیلت حکمت، خویشتن داري، شجاعت و عدالت است، نیکبخت است. این معیار میان همۀ انسان ها مشترك و ثابت است و با گذشت  17
زمان تغیر نمی کند.

اگر عقل حاکم باشد، قوة غضب متصف به شجاعت می شود.  18

عمل انسان درصورتی در جهت سعادت است که بنابر فرمان و راهنمایی عقل انجام پذیرد.   19

از نظر کانت، مثًال اگر انسان عدل را نه به خاطر تشویق و تمجید و نه حتی براي رسیدن به سعادت، بلکه تنها از آن جهت که وجدان به آن دعوت می کند، انجام  20
دهد، عملش فضیلت شمرده می شود.
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