
دوگانگی نفس و بدن نظر کدام فیلسوف است؟  1

الیب نیتس  توماس هابز  کانت دکارت

کدام گزینه دربارة دیدگاه دکارت غلط است؟  2

روح یا نفس چیزي غیر از «من» است.  بدن ماشینی پیچیده است که خودکار فعالیت می کند.

روح از قوانین فیزیکی آزاد است.  روح مرکز اندیشه هاي ما است. 

ترتیب کدام گزینه بیانگر تالزم موجود در برهان اثبات وجود خداي کانت است؟  3

زندگی جمعی   اخالق   اختیار   روح   وجود ماوراءالطبیعه   خدا  زندگی جمعی  سعادت   اخالق   روح   وجود ماواءالطبیعه   خدا 

زندگی جمعی   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   اختیار   روح   خدا  زندگی جمعی   سعادت   اخالق   وجود ماوراءالطبیعه   روح   خدا 

←←←←←←←←←←

←←←←←←←←←←

کدام عبارت با نظریۀ داروینیسم ها در مورد انسان سازگار است؟  4

تفاوتی واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد. نمی توان براي انسان ارزش ویژه اي قائل شد. 

اگر انسان به اخالق و فضایل اخالقی توجه نکرده، به این دلیل است که فضیلت گرایی در نهاد و فطرت او وجود دارد. 

این نظریه که زیست اجتماعی انسان را وادار به کشف اصول اخالقی و رعایت آنها کرده، درست است. 

هرچند فضیلت گرایی در نهاد انسان است، اما وي ناچار آن را وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی نکرده است. 

معناي «خودشناسی» و «خود» و معادل «انسان شناسی» چیست؟  5

شناخت هرکس از استعدادهایش - حقیقت زندگی - خداشناسی  شناخت هرکس از خود و ویژگی هایش - حقیقت انسانی - خودشناسی 

شناخت هرکس از خود و ویژگی هایش - حقیقت زندگی - خداشناسی  شناخت هرکس از استعدادهایش - حقیقت انسانی - خودشناسی 

در کدام گزینه هر دو مورد درست است؟  6

افالطون معتقد بود که نفس، انسان را از حیوانات متمایز می کند - دکارت انسان را ماشین پیچیده اي می دانست که نفس ندارد. 

ماتریالیست ها انسان را چیزي به جز ماشین پیچیده نمی دانستند - ارسطو معتقد بود که بدن بدون نفس موجودي مرده است. 

نفس در نظر ارسطو ابتدا حالت بالقوه دارد و یکباره بالفعل می شود - در نظر دکارت روح پایبند قوانین فیزیکی است. 

کانت وجدان اخالقی را بدون اراده آزاد ممکن می داند - از نظر داروینیست ها انسان حیوانی راست قامت است.

کدام گزینه در خصوص دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها صحیح است؟  7

توماس هابز ذهن انسان را ماشین پیچیده اي می دانست که روح دارد.  در نظر مارکس انسان نیازهاي غیرمادي هم دارد. 

تنها تفاوت انسان با حیوانات پیچیدگی بیشتر انسان است.  انسان از نظر مادي حیوان راست قامت است، ولی روح دارد. 

کدام گزینه دربارة دیدگاه افالطون و ارسطو دربارة انسان نادرست است؟  8

از نظر ارسطو نفس در هنگام تولد حالت بالقوه دارد. از نظر افالطون نفس قابل رؤیت نیست.

نفس جزء غیرعقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند. منظور از ناطق بودن در دیدگاه ارسطو، صرفًا سخن گفتن نیست.

این دیدگاه که انسان به علت زیست اجتماعی مجبور به ابداع اصول اخالقی شده  است، متعلق به کدام گروه می باشد؟  9

دکارت فیلسوفان مسلمان  پیروان کانت  داروینیست ها
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از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها، انسان به چه علت به فضایل توجه می کند؟  10

براي اثبات ارادة آزاد به فضایل اخالقی توجه می کنند. باور به فضیلت مندي در روح و فطرت انسان است. 

زیست اجتماعی انسان ها را مجبور کرده تا اصول اخالقی را ابداع کنند.  به علت زیست اجتماعی این اصول را کشف کرده اند.

کدام گزینه در خصوص دیدگاه ماتریالیست ها غلط است؟  11

ذهن چیزي جز مغز و سلسله اعصاب نیست.  انسان فقط یک بعد دارد که همان بعد مادي است. 

توماس هابز از ماتریالیست ها است.  انسان موجودي فراتر از ماشین پیچیده است. 

کدام یک از گزینه ها از فیلسوفانی که به وجود نفس باور دارد نیست؟  12

توماس هابز  افالطون دکارت کانت

در نظر کانت کدام یک بدون اراده آزاد بی معنا است؟  13

وجود نفس  اختیار اجبار وجدان اخالقی 

کدام گزینه مطابق نظر دکارت صحیح است؟  14

بدن و روح از قوانین فیزیکی تبعیت می کنند. روح و بدن از هم مجزا نیستند. 

روح استدالل می کند، می پذیرد یا رد می کند. بدن مرکز اندیشه ها است. 

کدام گزینه دربارة نفس غلط است؟  15

در نظر افالطون نفس  جزء عقالنی انسان است که او را از حیوانات متمایز می کند. در نظر ارسطو نفس در هنگام تولد حالت بالقوه دارد. 

ارسطو معتقد است که نفس بدون بدن موجودي مرده است.  افالطون نفس را نامرئی می داند.

منظور ارسطو از قوه نطق چیست؟  16

حالت بالقوه نفس  انتقال محتواي استدالل  قوه تفکر و تعقل  سخن گفتن 

نظر داروینیست ها و ماتریالیست ها در کدام عبارت نادرست است؟  17

انسان ماشین و رایانه اي پیچیده است.  انسان حیوانی پیچیده است و روح ندارد. 

انسان متشکل از بدن و نفس است.  انسان روح ندارد و بلکه ذهنی تکامل یافته دارد. 

عبارت «انسان چیزي نیست جز یک حیوان راست قامت» نگاه و دیدگاه کدام مکتب فلسفی است؟  18

اگزیستانسیالیسم  داروینیسم دکارتیسم ماتریالیسم 

کدام گزینه درمورد انسان شناسی ماتریالیست ها درست نیست؟  19

انسان نهایتًا مانند یک ماشین بسیار پیچیده است.  ذهن تنها مجموعه اي از سلول هاي مغزي است که افکار را جمع وجور می کند.

تفاوت انسان و رایانه در میزان پیچیدگی شان است.  میان انسان و رایانه تفاوتی حقیقی وجود دارد. 

همۀ گزینه ها از مباحث مهم مربوط به فلسفه است که زیرمجموعۀ فلسفه هاي مضاف قرار می گیرد به جز .................. .  20

فلسفۀ جامعه شناسی حقیقت انسانی  فلسفۀ روان شناسی انسان شناسی فلسفی 
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دکارت قائل بر دوگانگی نفس و بدن است.   1

از نظر دکارت، «من» همان روح یا نفس انسان است.   2

- زندگی جمعی انسان بدون اخالق امکان پذیر نیست.   3
- اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده ببیند. 

- اختیار ویژگی نفس غیرمادي است. 
- روح براي سعادت خود نیازمند دنیایی ماوراء دنیاي ما است. 

- چنین جهانی مشروط به وجود خدایی جاودان و نامتناهی است. 

رد سایر گزینه ها:   4

) توجه انسان به اصول اخالقی و فضائل ناشی از نهادمندي آن ها در فطرت او نیست؛ بلکه براي منظم ساختن زیست اجتماعی خود اقدام به وضع این اصول کرده است.  گزینۀ 

) از نظر داروینیست ها اصول اخالقی ابداع شده اند نه کشف.  گزینۀ 

) فضیلت گرایی در نهاد انسان است و وارد زندگی اجتماعی نشده است.  گزینۀ 

خودشناسی گاه به معنی شناخت هرکس از خود و ویژگی ها و خصلت هاي خودش به کار می رود. مقصود از خود همان حقیقت انسانی است و خودشناسی معادل  5
همان انسان شناسی خواهد بود. 

تشریح سایر موارد:   6

) صحیح - دکارت انسان را ماشین بسیار پیچیده اي می دانست که خودکار فعالیت می کند، اما قائل به نفس بود که کامًال مجزا از بدن است. 

) ارسطو معتقد بود که نفس ابتدا حالت بالقوه دارد و به تدریج بالفعل می شود - دکارت روح را پایبند قوانین فیزیکی نمی داند. 

) کانت معتقد است که وجدان اخالقی بدون اراده آزاد و اختیار ممکن نیست - صحیح. 

اصالح سایر موارد:   7

) مارکس انسان را فقط یک موجود مادي می دانست که نیازهاي اصلی او را نیازهاي مادي تشکیل می دهد. 

) توماس هابز ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادي تلقی کرده و همچون دیگر ماتریالیست ها قائل به روح براي انسان نبود. 

) از دیدگاه داروینیست ها انسان را فقط یک حیوان راست قامت می دانند و قائل به روح نیستند. 

از نظر ارسطو نفس جزء عقالنی انسان است.  8

داروینیست ها معتقدند که انسان به علت زیست اجتماعی مجبور به ابداع اصول اخالقی شده  است.   9

تشریح سایر موارد:   10
الف) نظر افالطون است. 

ب) به دیدگاه کانت نزدیک است. 
ج) از نظر آنها انسان اصول اخالقی را کشف نکرده است، بلکه به ابداع آن می پردازد.

از نظر ماتریالیست ها انسان هم چون یک ماشین مادي بسیار پیچیده است، نه چیزي فراتر از آن.   11

توماس هابز از جمله فیلسوفانی است که به وجود نفس باور ندارد.   12

انسان یک موجود اخالقی و برخوردار از وجدان اخالقی است و یک چنین ویژگی بدون وجود اختیار و اراده آزاد معنا ندارد.   13

تشریح سایر گزینه ها:   14

) روح و بدن کامًال از هم مجزا هستند. 

) روح از قوانی فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و آزاد نیست. 

) روح یا نفس مرکز اندیشه ها است. 

ارسطو بدن را بدون نفس موجودي مرده می داند.  15

از نظر ارسطو ناطق بودن و قوة نطق انسان به معنی سخن گفتن او نیست، بلکه مقصود اصلی همانا قوة تفکر و تعقل اوست.   16

اشاره به دیدگاه ارسطو دارد.   17

) نظر داروینیست ها است.  گزینۀ 

) نظر ماتریالیست ها است.  گزینۀ 

) دیدگاه داروینیست ها است.  گزینۀ 

این جمله متعلق به دیدگاه مکتب داروینیسم است.   18

» متن کتاب بوده و دیدگاه انسان شناسی ماتریالیست ها می باشد. » و « » ،« میان انسان و رایانه تفاوت حقیقی وجود ندارد. گزینه هاي «  19

» موضوعی متفرقه و فرعی است که در فلسفۀ مضاف » می باشد. اما گزینۀ « » و « » ،« تفکر فلسفی که زیرمجموعۀ فلسفه هاي مضاف قرار می گیرد، گزینه هاي «  20
مطرح نشده است. 
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