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  --    

  

 ؟داشتندم حاكميت در مربه چه شيوه اي باستان بحكومت هاي يونان  .1

 راليسمبلي- اليگارشي .ب    اليگارشي-موكراسيد. الف 

 راليسمبلي-موكراسيد. د آريستوكراسي- راليسمبلي. ج 

 چيست؟ ده حقيقت علمش خوانبانايي كه مي توان دگاه سقراط تنها ديد از .2

 انش د .ب    شربهل جه بعلم  .الف 

   دخر. د    ست اولداطالعات . ج 

 ه چه معناست؟باستان بر منظر يونانيان دالت دع 03

  رستكاريداري و دخويشتن. الف 

 يطرفيبرسي و دادفضيلت . ب 

 تماعيجرستكاري شخصي و تقواي اد. ج 

 امنيدپاكپرهيزگاري و . د 

 ؟ده مي شودناميم از نظر افالطون چه ناميب بما كسي ، چيزي يا شي را خو داعث مي شوبصفت يا خصيصه اي كه 04

 يعيبعلو ط. ب    ات انسانيدمعتق. الف 

 فضائل انساني. د    اصول اخالقي. ج 

 ؟در اساس چه ويژگي شكل مي گيربقه باز نظر افالطون ط05

 دهي هستنباراي وضع مشادي دلحاظ اقتصام كه از دگروهي از مر. الف 

 داراي منزلت يكساني هستندتماعي جم كه از لحاظ ادگروهي از مر. ب 

 داشنبيگر ديك در و هماننبرابگاه فضيلت انساني ديدم كه از دگروهي از مر. ج 

 دهي هستنباراي وضعيت مشادتماعي جي و ادم كه از لحاظ توليدگروهي از مر. د 

 ه است؟دوب داميك از اصول زير معتقده كبر شهر كامل دافالطون  06

 م تساويداصل ع. ب    اصل مساوات. الف 

 التداصل ع. د    داداصل تساوي استع. ج 

 ؟داشبه ماترياليست مي ب داميك از فالسفه زير معتقدك 07

  ارسطو. د    افالطون. ج  اپيكور. ب  يوژند. الف 

 .داشبي نياز بكامالً  دايبحكيم  دمر"ر اين اساس استوار است كه بزير  باميك از مكاتدتماعي كجاساس فلسفه ا 08

 اپيكوري. د    رواقيون. ج  يونبكل. ب  شكاكيان. الف 

 "؟نيستو ميانشان هيچگونه امتياز فطري  ده طور يكسان كمال پذيرنبميان دهمه آ"زير  باميك از مكاتده كده عقيب 09

  يونبكل. د      اپيكوريان. ج  شكاكيان. ب  رواقيون. الف 
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 5555ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

  

 اميك از نيروهاي زير است؟دك بل حاصل تناسده نظر افالطون عب 010

 علو فضيلت،پرهيزگاري و عقل. ب رستكاري و پرهيزگاريدعلو فضيلت،. الف  

  بعقل،شهوت و غض. د بعقل،علو فضيلت و غض. ج  

 نظر آگوستين چيست؟بنگ جف از ده011

 يهابدن دربين باز . ب    صلح. الف  

 هانشهريج داجاي. د    ين الهيدگسترش . ج  

 ؟دا ايمان كوشيبر سازش عقل داميك از فيلسوفان زير دك012

 سقراط. د  يسدآگوستين ق. ج  آكويناس. ب  افالطون. الف  

 ه است؟دوبنظر آكويناس  داميك از قوانين موردا معرف كدر ذهن خد دوجمو عقل013

 يعيبط. د    شريب. ج  انيديز. ب  ازلي. الف  

 ؟داشبوره رنسانس مي در اوائل درت حكومتهاي سلطنتي اروپايي در افزايش قداعث تسريع بريانات زير جاميك از دك014

 رت علمده علوم وافزايش قبه جتو. الف  

 يبرات فرق مذهجرفورماسيون و مشا. ب  

 شاهاندط كليسا و پابتقويت روا. ج  

 مدر ميان مردي بمذه دتقويت عقاي. د  

 گي چيست؟در زنده دگاه ماكياولي خط مشي عمديد از015

 ندنيكي كر. ب    ندوبخشن . الف  

 روغ و حيلهد. د    ندوبافع ستمگران ندم. ج  

 زير است؟ داميك از مواردك دارندي انسان قرار دت مادنظر ماكياولي ارزشهايي كه ماوراء سعا به 016

 رت،شهرتدق عظمت،. ب  عظمت الهي، بقر رستگاري،. الف  

 رستگاري ه كمال،بن درسي عظمت،. د  الهي بقر ه كمال،بن درسي رستگاري،. ج  

 ؟داشبولت مي دان زير كشورگشايي از عالئم سالمت ديشمنداميك از اندك به نظر 017

  ارسطو. د  زبها. ج  افالطون. ب  ماكياول. الف  

018ب؟دمي كن داميك از نظم هاي زير را ردن كد 

 گاندنبر ب بابارنظم . ب    ر زنبنظم شوهر . الف  

 ماندر خابوم دنظم مخ. د    اندر فرزنبر دنظم پ. ج  

 ؟دوب الفا حكومت مختلط مخبان زير ديشمنداميك از فالسفه و اندك019

  سيسرون. د  هوتمان . ج  ندب. ب  افالطون. الف  
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 5555ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

 

 

 :از دارتنبكه ع دهدام مي جش را انبنجو انگيزه كار و ده بز انسان حيواني است كه فقط به نظر توماس هاب020

 شخصي دترس و سو. ب  معي و عقالنيتج دسو. الف  

  ترس و عقالنيت. د  ي و عقالنيتبانگيزه هاي مذه. ج  

 ولت چيست؟دز انگيزه تشكيل به نظر لوياتان هاب021

 حفظ نظم. ب  يديهاي فردحفظ حقوق و آزا. الف  

 حفظ كرامت انساني. د    صيانت نفس. ج  

 ؟داشبا جداز هم  دايبرت سياسي درت روحاني و قدزير ق داميك از افراده نظر كب022

 زبها. د  سيسرون. ج  آكويناس. ب  سنكا. الف  

 ع قانون اخالقي است؟بان زير انسان عضوي از يك نظام اخالقي و تاديشمنداميك از انده نظر كب023

 زبتوماس ها. د  نبدژان . ج  ان الكج. ب  توماس مور. الف  

 زير است؟ داميك از مواردي اش كدتشكيالت سياسي پيشنهاراي بفرضيات الك 024

 نظريه الهي-نظام اخالقي. ب  نظريه الهي- تماعيجا دادقرار. الف  

 تماعيجا دادقرار–يعي بوضع ط. د  نظام اخالقي-يعيبوضع ط. ج  

 تماع شرارت است؟جو ذات ا باميك از متفكران زير، ذات انسان خوده نظر كب025

 هگل. د  زبها. ج  روسو. ب  منتسكيو. الف  

زرگترين برگزينيم كه بآن امكان را  دايب،دارد دوجر ما وبرابر د در هر مورداز ميان امكانات مختلفي كه "ق اين اصل بط026

 دكن داجاي داكثر افرادراي حبزرگترين لذت را بيعني (تدسعا

 يباصل منفعت طل. د    يدمنداصل سو. ج  اصل لذت خواهي. ب  اصل اصالح. الف  

 اميك از عوامل زير است؟ده كجوامع نتيجيني و سياسي دتماعي ،قضايي،جه نظر ماركس ساختمان اب027

  عامل فرهنگي. د  ئولوژيدعامل اي. ج  يدعامل اقتصا. ب  يبعامل مذه. الف  

 د،قسمتي از آن مزدهره سرمايه منفعتي حاصل مي كنبه اوليه و داخت قيمت مادكارفرما اگر پس از پر"ق اين نظريه ماركس بط. 28

 اميك از اصول اوست؟ده كدهندنشان"داو تعلق گير ده خوب دايبر حقيقت دكارگر است كه 

 ارزش نهايي. د    يدمنداصل سو. ج  ارزش اضافي. ب  هدارزش افزو. الف  

 ا ماركس است؟بزءتفاوتهاي فلسفه هگل جزير  داميك از مواردك. 29

 دارده جه منافع شخصي توبولي فلسفه ماركس  ديداري متوسل گرده اصل وفابفلسفه هگل . الف  

 فلسفه هگل فلسفه عملي است ولي فلسفه ماركس نظري است. ب  

ه هاي شخصي در اراباشته ولي فلسفه ماركس ده هاي شخصي را موقوف دكه هوسها و ارا دم مي خواهدفلسفه هگل از مر. ج  

  داردتمركز   

 ر ماركس نيروي ه نظباما  ر حال نمو و تكامل استد دي خودخوبق فلسفه هگل نيروي محركه يك اصل روحي است كه بط .د  

  .محركه سيستم نيروي توليدي است  
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  ه داز نظر ماركس چه نامي دمي آي دوجوبيگر دقه بر طبقه بقه محكوم و چيرگي يك طبقه حاكم و طبامعه اي كه از كشمكش طج030

 ؟دمي شو

 تز. د  آنتي تز. ج  دهمنها. ب  دنها. الف  

امعه سياسي جراي اعضاي بر عاليترين صور آن دزرگترين خيرها بارت است از تحصيل بامعه سياسي عجولت يا دغرض "031

 اميك از فالسفه است؟دمله نظر كجاين  "است

 زبتوماس ها. د  ارسطو. ج  افالطون. ب  ماركس. الف  

 :ارت است از بولت عده نظر ارسطو مهمترين وظيفه ب032

 دنديگر گرده يكبت بعمل خالف نس باع كشور مرتكبات دنگذار. الف  

 ه آنهابان و تلقين فضائل اخالقي داخالقي شهرون باصالح عيو. ب  

 دندنببا هم ب دخو جو رفع مايحتا دو ست دادراي تسهيل بپيمان هاي . ج  

 داوز نماينجيگر تدقلمرو مشروح همه ب دافرا دهدازه نجا. د  

 ؟دارده ده عهبان را ديت شهرونبائمي است كه تعليم و تردولت نوعي آموزشگاه داميك از فالسفه  زير داز نظر ك033

 الك. د  سقراط. ج  ارسطو. ب  ماركس. الف  

 ه است؟جف مودام هده كبن دراي رسيبگي دنبيه جاره توبردنظريه ارسطو 034

 هدنبفضائل انساني توسط  بكس. ب  ن اوقات فراغت دست آوربد. الف  

  افزايش ثروت. د    رتدافزايش ق. ج  

 چيست؟ دارده مقام فرمانروايي الزم براي نيل به نظر افالطون و ارسطو تنها شرطي كه انسان ب035

 اعتجش. ب    فضيلت. الف  

 معنويت. د  ر هوس ها و شهوت هابتسلط . ج  

 ؟ده مي شودران چه ناميبپيغمه ب دون اعتقابداپرستي دخ036

 كمونيسم. د  ماترياليسم. ج  آتئيسم. ب  ئيسمد. الف  

 ولت چگونه است؟دو  بطه مذهباز نظر آكويناس را037

    داردرتري بولت ده ب بمذه. الف  

 داردرتري ب بر مذهبولت د. ب  

    دولت مكمل هم هستندو  بمذه. ج  

 دندر تضادا هم ب بولت و مذهد. د  

 توماس مور چيست؟ بر كتادزيره اتوپي جاساسي ترين قانون 038

 الغاي مالكيت. ب  ه دخانوا دول نهابم قدع. الف  

  هاي خصوصيدادپول و قرار دوجو. د    مصرف گرايي. ج  
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 ؟دار توسط چه كسي مطرح شبتماعي اولين جا دادنظريه قرار039

 گروسيوس. د  هگل. ج  روسو. ب  سيسرون. الف  

 زير است؟ باميك از مكاتدگاه كديد" دن منافع عمومي حاصل مي شودوسيله فراموش كربارضاء شخصي "ه كه داين عقي040

  اپيكوريان. د  رواقيون. ج  شكاكين. ب  يونبكل. الف  
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