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  به كار رفته است ؟ يمفهوم وجدان آدم ير در قرآن به جايز يك از واژه هايكدام. 1

  عقل .د  روح                           .ج  قلب                           .بنفس                            .الف  

  كدام است ؟ ياله يت نفس كليدو خاص) ع (  يدگاه حضرت عليطبق د .2

  ش و كاهش       يافزا .ب  رضا و غضب                          .فال  

  نزاهت و حكمت .د  حلم و كرم                                 .ج  

  است و چه نام دارد ؟ ينه نفس مربوط به چه كسين كتاب و اثر مدون در زميكهن تر.  3

  ن        ياءعلوم الدياح،  يغزال .ب  ما                       يارسطو ، آن .الف  

  تيافالطون ، جمهور .د  ، علم النفس                    يفاراب .ج  

  معتقد است ؟ "اخالص نفس  "ر به يلسوفان زيك از فيكدام. 4

  يغزال .د                           يكند .ج                       يفاراب .ب  نا   يابن س .الف  

  ؟ رديپذ ينمطون را در مورد نفس افال يكدام را يفاراب. 5

  رد يگ يم بدن، كمال خود را از  نفسنكه يا .الف  

  گرند يكدينكه نفس و بدن الزم و ملزوم يا .ب  

                 س از نظر بقا به بدن متعلق است نكه نفيا .ج  

  كند يش از بدن وجود دارد و بعدا در آن حلول مينكه نفس پيا  .د  

  داند ؟ ير ، علم را شامل علوم مكاشفه و علم معامله مياز دانشمندان زك يكدام. 6

  ارسطو .د                       يفاراب .ج  نا            يابن س .ب                    يغزال .الف  

  باشد ؟ يچه م "نفس  "از  يف فالسفه اسالميتعر.  7

  ات يح ي، بالقوه ذ يعين جسم طبيكمال نخست .الف  

  ن با جسم يو مبا يط روحانيجوهر مجرد بس .ب  

   ير ماديط و مجرد و غير بسيغ يموجود .ج  

  ط ير بسيو غ ير مجرد ، روحانيغ يموجود .د  

  جاد كند ، چه نام دارد ؟ياب ماده در ذهن ايات را در غيكه قادر است صور جزئ ي، قوه ا ياز نظر كند. 8

  قوه حاسه               .ب                    قوه مصوره                     .الف  

  قوه محركه .د  قوه عاقله                                              .ج  
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  كند ؟ يف ميعقل فعال را چگونه تعر يفاراب. 9

  كند  يت امور ، استمداد مياست در نفس كه از آن در امر انتزاع ماه ييروين .الف  

   مي باشدتوان ادراك صور مفارق از ماده  يرا درك كرده و دارا معقوالت مجرد .ب  

  وده است و نه در ماده خواهد بود است مفارق و مجرد از ماده كه اساسا نه در ماده ب يصورت .ج  

  رسد يت ميا ، از حالت امكان و استعداد به حالت ادراك و فعليه موجود در اشيق اتحادش با صور عقلياز طر .د  

  ست  ؟ين مرتبه عقل چينا  ، برترياز نظر ابن س. 10

      يعقل قدس .د  عقل بالقوه                 .ج               جزئيه عقل .بعقل بالملكه                .الف  

  ر ابعاد است ؟يك بعد با سايده دارد كه رابطه روح و بدن از نوع رابطه يلسوف  عقيكدام ف. 11

                  يد مطهريشه .ب              ييعالمه طباطبا  .الف  

   يانين آشتيد جالل الديس .د    مالصدرا                .ج  

  شنهاد كرد ؟يپ يل علميه مسايتوج يرا برا يصرف ، روش استقرائ يلسوف ضمن مخالفت با روش عقالنيكدام ف.12

  وميه .د             جان الك     .ج  ارسطو                     .ب  كن       يب .الف  

  ر درباره نفس چه نام دارد ؟يه زينظر. 13

  .       "برد  يط به كار ميط محيانطباق با شرا ياست كه موجود زنده آنرا برا يله اينفس آلت و وس "

  د         يه نمو زاينظر .ب  تن و روان            يه توازينظر .الف  

  تناسب هينظر .د                ياتيه حينظر .ج  

  داند ؟ يرا چه م يمنشاء و اساس احكام عقل "نوزا ياسپ " . 14

  ادراكات انسان          .ب  بودن انسان          ياجتماع .الف  

  يمنفعت و مصلحت آدم .د            يآدم يمعرفت حس .ج  

  ؟ ستياست از ك "شه يل و انديم "عقل ، ازدواج سعادتمندانه دو عنصر :  ن گفته كه يا . 15

  تزيپ نيال .د  انا                 يسانتا .ج  وم              يه .ب  كانت                   .الف  

  استوار شده است ؟ يزيه اخالق بر چه چيدگاه افالطون ، پايطبق د . 16

  اراده  .د  الت                      يتما .ج  معرفت                .ب  عدالت                .الف  

  كه استفاده از آنها واجب است ، چه نام دارد ؟ ييقت هاياز حق يريا و بهره گيق اشيعلم به حقا يدگاه كندياز د . 17

  حكمت .د  شجاعت                 .ج  عفت                     .ب  عدالت                   .الف  

  ن ينفس تدو يح و علميآن و بر اساس شناخت صح يواقعلسوف مسلمان ، علم اخالق و فلسفه آنرا به مفهوم يكدام ف . 18

  ؟كرده است

  يفاراب .د  نا                   يابن س .ج                     يكند .ب                    يغزال .الف  

  دارد ، چه نام دارد ؟ يوا م يكه موجود زنده را به نشاط و جنبش روان يهر امر . 19

  عاطفه .د  زه                      يانگ .ج  عادت                     .ب       جان            يه .الف  
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  رد ؟يگ يشكل م يعيو به طور طب يق موهبت الهيكدام اخالق از طر ياز نظر غزال. 20

                       ياكتساب .ب                       يطيمح .الف  

  يروان .د                      يفطر .ج  

  ن انفعاالت در انسان كدامند ؟ي، مهمتر يدگاه غزالياز د  .21

  ترس و غضب           .ب  ترس و اضطراب                .الف  

   يياضطراب و انتقام جو .د    نه و خشم                يك .ج  

  است ؟ يم ، معادل كدام واژه در روانشناسياصطالح شاكله در قرآن كر . 22

  تيشخص .د  عادت                      .ج  اراده           .ب           زه        يغر .الف  

  است ؟ يند توجه كردن ، معلول چه امريفرا . 23

  احساس  .د  ت                 يتقو .ج              يزش درونيانگ .ب                   يريادگي .الف  

  اشاره دارد ؟ يريادگي يك از جنبه هايبه كدام "ال يمكث و نزلناه تنز يه علوقرانا فرقنا "ه يآ . 24

        يريادگيت يتقو .ب             يريادگيع يتوز .الف  

  يريادگيل يتشك .د              يريادگيم يتعم .ج   

  اشاره به كدام بعد انسان دارد ؟ "م ياحسن تقو يلقد خلقنا االنسان ف "ه يآ . 25

  ياجتماع .د            يعاطف .ج             يمعنو .ب               يعقالن .الف  

  ست ؟يدر چ يگر موجودات جهان هستيبا د ين اختالف خلقت آدمي، مهمتر يبه اعتقاد فالسفه اسالم . 26

  ارياخت .د  هوش               .جبودن               ياجتماع .ب  زه      يغر .الف  

  ر دارد ؟ يز ينه هايك ازگزيدهد، داللت بر كدام يا به شخص خودش نسبت ماش ر يع احوال و آثار وجوديجم ينكه آدميا . 27

  ت واحد انسان   يهو .ب  رفتار انسان                         ياجتماع يريجهت گ .الف  

  تعقل و تفكر انسان .د  انسان                 يو عاطف يانفعال يها يريجهت گ . ج  

  ست ؟يعلم چ يژگين ويمهمتر . 28

  بودن يرفتار .د    بودن              يتجرب .جبودن               يتكامل  .ببودن                  يمعرفت .الف  

  در كدام جمله آمده است ؟ " يسئواالت انفس "مفهوم  . 29

  كند  يم يخارج يده هايت پديفيكه نفس از ك ييپرسش ها .الف  

  كند  يشتن ميكه نفس از خو ييپرسش ها .ب  

  كند  يم يكه نفس از مبداء هست ييپرسش ها .ج  

  كند  يه ميق عقليكه نفس از حقا ييپرسش ها .د  

  ر است ؟يك از موارد زيكدام يبررس) علم النفس (  ياسالم يروانشناس يموضوع اصل  . 30

  ن رفتار             ييتب .ب  شناخت خداوند            .الف  

  عقليمعرفت  .د    معرفت نفس                 .ج  
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