
دانشگاه فرهنگیان
پردیس شهید بهشتی مشهد)(برادرانپردیس شهید بهشتی خراسان رضوي

95- 96برگ آزمون نیمسال اول 
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نام ونام خانوادگی:
عیعلوم اجتمارشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

یزدان بخشنام استاد:
مبانی فلسفهنام درس:

دقیقه50:ه:                          وقتگرو

9/11/95شنبه روزآزمون: 
12ساعت آزمون:   

شماره صندلی:

4از 1ص هستند؟یچه کسانیورواقيلذت انگارسلک هايگذاران مانیبن-1
توس،افالطونیهراکل-4،زنون         کوروسیاپ-3کتتوسیارسطو،اپ-2پول         توس،سنیهراکل-1
ست؟نیونیرواقازعقایدنهیگزکدام -2
فقط دنبال لذت هستندخود واقعا یمردم در زندگ- 2داردنیشر به خود شخص بستگایریخ-1
عالم اساسا شر است-4ارزش استیو بیمصنوعیلذات حسيو همه نیو دیثروت شخصلیتمام ثمرات تمدن از قب-3
آمده است؟نهیدر کدام گزياخالق نظردگاهیاز دیحیرکن اخالق مسنیمهمتر-3
یحیاخالق مسیکالمریغهیتوج-2داشتن والزم االجرا بودن  تیحج-1
یاعتقاد به مقدر بودن حوادث اله-4عمل   کینادرست بودن ایدرست -3
ست؟یچافالطونيدر فلسفه یرکن اساسنیدوم-4
یبر وجود شناسیتنبرهان مب-4يانگارتیغا- 3يمطلق انگار-2جرا بودن      داشتن والزم االتیحج-1
ست؟یشود چیمادیمردم به عنوان خوب یکه در زندگیمشترکتیو خصوصستیاعتدال از کهینظر-5
سعادت–سقراط-4سعادت–ارسطو-3سخاوت–سقراط-2سخاوت–ارسطو -1
.....معتقد بوداواست، و ....اصوال شامل سکورویاپی: فلسفه اخالقدیمناسب پر کننهیرا با گزیخاليجا-6
لذت ، رنج به دنبال دارديجست و جو-معتدالنه ستنیزيامر و دستورات برا-1
لذت ، رنج به دنبال دارديجست و جو-معتدالنه ستنیزيپند و اندرز برا-2
اردسخت ، لذت به دنبال ديجست و جو-معتدالنه ستنیزيامر و دستورات برا-3
سخت لذت ، رنج به دنبال دارديجست و جو-معتدالنه ستنیزيپند و اندرز برا-4
باگزینه مناسب تکمیل کنید:–7
. »کنديخود جست و جو.....آن را در دیاست بايرستگاریدر عالم در پیاگر کسومعتقد بودند عالم اساسا . . . . . . استانیکلب«
بیرون-ریخ-4بیرون            –شر -3درون           –ریخ-2درون           –شر -1
است که:نیبود اافتهیکانت به پاسخ به آن اختصاص یاخالقهیکه نظریاصليمسئله -8
ر؟یمتغایت اخالق ثابت اس-4ست؟یچیامور اخالقتیذات و ماه- 3ست؟یاخالق چ-2دشوار است؟       یاخالقنییتبایآ-1
هینظرنیاز اياست که به واسطه آن انجام شده است؟و نمونه ايازهیعمل منوط به انگکیینادرستاییدرستهیبنابر کدام نظر-9

کدام است؟
اخالق کانت-یاصالت فعلیاخالقهینظر-2اخالق کانت  -زهیاصالت انگیاخالقهینظر-1
اخالق افالطون-یاصالت فعلیاخالقهینظر-4اخالق افالطون-زهیاصالت انگیاخالقهینظر-3
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4از 2ص آمده است؟یبه درستنهیکتاب در کدام گزنیکدام کتاب است؟ و انتقادات وارده بر انوزایشاهکار اسپ-10
وجود دارداریکه در جبر و اختیحل نکردن اختالف-فلسفه -1
انساناتیحيدرباره عیوجود دارد و اتخاذ نظر وساریکه درجبر و اختیحل نکردن اختالف-اخالق -2
انساناتیحيدرباره عیجامعه و اتخاذ نظر وسو شر مربوط بهریرفع مشکالت خ-اخالق -3
انساناتیحيدرباره عیوجود دارد و اتخاذ نظر وساریدرجبر و اختکه یحل نکردن اختالف-فلسفه -4

کدام گزینه به سعادتمندي انسان ازنظراسپینوزاداللت می کند؟–11
ث بکارببندد.هنگامی که آدمی بفهمد باید همیشه قدرت خودش رابرعلیه حواد-1
.استیالهبینظم و ترتيجهان داراهنگامی که آدمی بفهمد-2
هنگامی که آدمی بفهمدقدرت انسان راحدودي است وآنچه اتفاق می افتدبایدبالضروره اتفاق بیفتد.-3
هنگامی که آدمی بفهمدقدرت انسان نامحدود است.-4

ست؟یکند چیعلم رد منیکه کانت در اياست، و مسئله اموضوع فلسفه از نظر کانت . . . . . . نیمهمتر-12
کند.یخود عمل مالتیتماياز رویآدم-استیس-2کند.      یخود عمل مالتیتماياز رویآدم-اخالق -1
کند.یعمل مگرانیخواست دياز رویآدم-استیس-4کند.  یعمل مگرانیخواست دياز رویآدم-اخالق -3

در بایکدام مسئله تقردرباره توان شناخت؟ یمفیو تعارنیبا کدام عناوبیرا به ترتیاسیدر فلسفه سدیمتعارف و جديهاهینظر-13
متعارف بحث شده است؟اتینظريهمه 

حکومت کند؟دیبایچه کس-یفلسفلیجامعه فاضله / تحلکیبه لین-1
حکومت کند؟دیبایچه کس-جامعه فاضله کیبه لی/ نیفلسفلیتحل-2
ست؟یکلمه دولت چحیصحلیتحل-یفلسفلیجامعه فاضله / تحلکیبه لین-3
ست؟یکلمه دولت چحیصحلیتحل-جامعه فاضله کیبه لی/ نیفلسفلیتحل-4

جامعه  نییتبي. . . . را برا. هیاست که نظریاسیپردازان سهینظرنیاز مهمتریکی: (. . . . . دیمناسب پر کننهیرا با گزیخاليجا-14
است؟......هوا خواه يویاسیو بر اساس فلسفه سدر جامعه به کار برده استیآدمفیالزامات و تکالادیبن
تیحکومت اقل-یقرارداد اجتماع-دکارت -2حکومت پادشاه   -یقرارداد اجتماع-هابز -1
تیحکومت اقل-معارض لیدل-دکارت -4یدشاهحکومت پا-معارض لیدل-هابز -3

آمده است؟نهیدر کدام گزیمارکس به درستیاسیفلسفه سزیسه رکن متما-15
یاخالق-ياقتصاد-کیزیمتاف-2خداشناسی–ياقتصاد-عهیماوراالطب-1
یاخالق-یاجتماع-کیزیمتاف-4.  خداشناسی–یاجتماع-عهیماوراالطب-3

که مارکس معتقد بود چه نام داشت؟یخیتاریبود؟ و قانون کلیچه کسریمارکس تحت تاثکیزیمتاف-16
منشور حقوق-افالطون -4منشور حقوق       -هگل - 3کیالکتید–افالطون -2کیالکتدی–هگل -1

د؟یطون خودرا طرفدارکدام حکومت نامافال-17
فلسفی         -4یدمکراس-3یاشراف-2یسلطنت-1

؟ستینحیصحونانیعهیدر مورد فلسفه مابعدالطبنهیکدام گز-18
آن قوت داشت.ينظريکه جنبه تنسیآن ایاصلتیخصوص-1
کرده است.نیمعقایدقعتیطبنیرا قوانيمعتقد بودند هر رفتارانیرواق-2
.ستندیانسان ها مسئوول اعمال خود نارسطو معتقد بود-4است.عهیاز منکران بزرگ مابعدالطبیکی-3
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4از 3ص سعادت درست است؟يارسطو درباره دگاهیدرمورد دنهیکدام گز-19
.دیبه آن رستوانیمقیطریبا طاست که یسعادت هدف و مقصد ثابت-1
.دیآیبدست میروزانه زندگيتهایفعالقیو سفر انسان از طرریسانیسعادت در پا-2
است.ستایساکن و ايزیاو چدگاهیسعادت از د-4سعادتمندانه است.یانسان زندگيخوب برایزندگ-3

؟یستنگزینه صحیح کداميلذت انگارهینظردررابطه با -20
لذت بخش است.یمعتدالنه ولندگیزيبراییشامل پند و اندرزها-2خوب است.یزندگياز اجزایکیيلذت به نحو-1
.شهیمیخوب تلقزیچيلذت انگاردگاهیجنبش در دیلذات جنبان و لذات ب-4که خوب است لذت است.يزیتنها چ-3

دارد؟رتیمغاانیرواقدیعقادگاهیبا دنهیگزکدام-21
افتد.یاتفاق نمیتصادفایدر دنیاتفاقچیه-2دارد.یو شر به خود انسان بستگریخ-1
د.و شهوات آزاد سازالتیخود را از تماباید انسان-4گردد.یبد بودن هم به انسان و هم به جامعه بر مایخوب تیمسئول-3

کند؟یمانیرا بیو رواقیتفاوت مذهب کلبنهیکدام گز-22
دانستند.ینميرا ضرورایاز دنيریکناره گانیکلب-2از افعال آن.يریدر جلوگعدم قدرتلیبدلایاز دنانیرواقيریکناره گ-1
گردد نه به جامعه.یبد بودن به خود فرد برمایخوب تیبود که مسئولنیایعمده مذهب رواقجهینت-3
ندارد.یبیلذت بخش عیداشتن زندگيو گرفتار نشويدل نبندایمعتقد بودند اگر به دنانیکلب-4

؟نیستصحیح نهیگزکدام -23
است.یخیتاريطبقه بند،یاخالقاتینظريطبقه بندنیو روشن ترنیساده تر-1
.شدیاندیتر میوکله منظم شد،يبرخالف انسان عادلسوفیف-2
سعادتمندانه علم و معرفت است.یزندگلیافالطون معتقد نبوده است که شرط ن-3
است.یالهانیادمیمنطبق بر تعالیاخالقنیبرتابع بودن خداوند ازموازیافالطون مبندهیعق-4

؟ستیچیدرمذهب افالطونيمنظورازمطلق انگار-24
میریبگمین مسئله تصمآيدرباره میتوانیمشهیامور مربوط گرد امده باشد ما هميهمه یمطلب علمکیدریوقت-1
وجود داردیعملحیهمه افراد انسان فقط چند روش صحيبرا-2
است که شخص مسئول اعمال خود باشدنیمستلزم ایرفتار اخالق-3
وجود داردیلروش عمکیافراد انسان فقط يهمه يبرا-4

ست؟ینمربوط به اختالف نظر ارسطو با افالطونریاز موارد زکیکدام -25
کندیرفتار میعمل کند واقعا به نحو اخالقتیکامل وضع وموقعییاگر بدون شناسایدمآ-1
رهنمون خواهد شدلتیبالضروره به رفتار مقرون به فضریخییشناسا-2
کردیوضع مدیمقررات سخت و شدیها و شئون آنها در زندگيوخلق وخوالتیوجه به تمامردم بدون تياطاعت همه يبرا-3
کشور الزم استاییاسیجامعه سيبرايصفات معنو-4

است؟یاسینهاد سکیبه عنوان کیکدام مذهب متضمن حکومت دموکرات-26
عتیمذهب اصالت طب-4فهیمذهب اصالت وظ-3فعنمذهب اصالت -2مذهب اصالت لذت-1

؟است» شاخه اي ازفلسفه که تحلیل رادرباره درباره نظریه اخالقی به کارمی برد«تعریف عبارت نهیکدام گز-27
قیعلم کالم اخال-4فلسفه علم اخالق                   -3علم کالم کالسیک                  -2علم اخالق جدید-1
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4از 4ص ازدانشمندان بودند که.....یاخوان الصفا جماعت-28
کامل گرداندیروحانينعمت هالهیاست که بهره خود رابه وسیکسیقیمعتقد بودند که سعادتمندحق-1
همراه بود دست زدندیاسیکه بامرام سیدرفکراسالمیدررسائل خود به انقالب عقل-2
انسان وحدت استروصالحیخیعنیتیواخالق از جهت غانیدانیم-3
دهدیمزییو تمصیروشرتشخیخنیمعتقد بودند عقل ب-4

عادت؟ایالتیتمايانجام شود نه از روفیآن است که صرفا به حکم حس تکلیکدام دانشمندفعل اخالقيبه گفته -29
روسو-4کانت                -3الك-2هابز              -1

ظریه روان شناسی درباره طبیعت انسان ویک نظریه به صاحب مکتبی اشاره می کندکه افکارش مرکب است ازیک ننهیکدام گز-30
سیاسی راجع به اینکه چه کسی بایدبرجامعه حکومت کند؟

مارکس-4دکارت                 -3هابز-2اسپینوزا -1
پرسش هاي تشریحی

بنویسید.» عدل«نظرمعتزله واشاعره رادرباره-31
شته وبیان کنید مهم ترین کارفیلسوف چیست؟تعریف فلسفه رانو-32

3 2 1 شماره 4 3 2 1 شماره 4 3 2 1 شماره
* 21 * 11 * 1
* 22 * 12 * 2

* 23 * 13 * 3
* 24 * 14 * 4
* 25 * 15 * 5

* 26 * 16 * 6
* 27 * 17 * 7

* 28 * 18 * 8
* 29 * 19 * 9
* 30 * 20 * 10

نمره کل تحقیق عملی وکالسی نمره آزمون کتبی
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