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        ....شرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژادشرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژاد: : ..عع((عليعليامام امام 

  

  سقراط به چه جرمي در هفتاد سالگي در دادگاه محاكمه شد؟ .1

  ابداع خدايان جديد .ب  انكار خدايان رسمي كشور  .الف  

  فاسد كردن جوانان  .د     نوشتن كتاب جمهوريت .ج  

  كداميك از موارد زير است؟ دركتاب جمهوريت، سرآغاز گفتار افالطون .2

  عدل .د  اخالق .ج  فضيلت .ب  شجاعت .الف  

  از ديدگاه افالطون، مجموعه صفاتي كه سازنده فضيلت انسان هستند كدام است؟  .3

  اخالق .اعتدال .خرد .تقوي .ب  عدالت –اعتدال  –شجاعت  –خرد  .الف  

  گاريپرهيز .عدالت .علم .شجاعت .د  عدالت .شجاعت .علم .اخالق .ج  

  :از ديدگاه افالطون فيلسوف كسي است كه .4

  داراي دانايي و معرفت خالص باشد .الف  

  داراي قدرت انديشه علمي باشد .ب  

  مثل يعني حقايق كلي را بشناسد و بجاي گمان از معرفت برخوردار باشد .ج  

  بتواند دانسته هاي خود را با دليل و برهان ثابت كند .د  

  سوم زندگي ارسطو بنيان نهاده شد چه نام گرفت؟مكتبي كه در دوره  .5

  مكتب .د  ليسيوم .ج  خالسيس .ب  مدرسه  .الف  

  هدف و مقصد نهايي دولت از ديدگاه ارسطو كدام مورد زير است؟ .6

  و خود دولت تامين سعادت و رفاه براي شهروندان .ب  و خود دولت ايجاد رفاه براي مردم .الف  

  و خود دولت تامين زندگي براي مردم .د  و خود دولت هروندانتامين زندگي خوب براي ش .ج  

  :شهروند از ديدگاه ارسطو كسي است كه .7

  برتري از حيث فضيلت داشته باشد .ب  مطيع و فرمانبردار حكومت باشد .الف  

  وظايف دادرسي و احراز مناصب را دارا باشده حق اشتغال ب .د  فضيلت و صفات اخالقي ويژه داشته باشد .ج  

  حكومت آريستوكراسي در شكل منحرف خود چه نام دارد؟ .8 

  ستمگر يا توراني .د  جمهوري .ج  اليگارشي .ب  دموكراسي  .الف  

  از ديدگاه ارسطو، تقسيم بندي زندگي فعال آدمي كداميك از موارد زير است؟ .9

  كار و فراغت .ب    كار، سرگرمي، فراغت .الف  

  و سرگرمي فراغت .د    كار، فعاليت، سرگرمي .ج  

  ديوژن از پيشوايان برجسته كداميك از اقوام زير است؟ .10

  اپيكوريان .د  شكاكين .ج  كلبيون .ب  رواقيون .الف  
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  تعليمات شكاكين بيشتر خطاب به كداميك از طبقات جامعه بوده است؟ .11

  كشاورزان .د  صنعتگران .ج  اغنياء .ب  فقرا .الف  

از » در زيستن به سازگاري با طبيعت است و هرچه با طبيعت سازگار باشد خردمندانـه نيـز هسـت    سعادت انسان«اين مطلب كه  .12

  نظريات كداميك از مكاتب زير است؟

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

دگاه كـداميك از فالسـفه زيـر    اين كه همگان بايد به فرمان شهرياران گردن نهند زيرا هيچ قدرتي نيست كه از خدا آغاز نشـود ديـ   .13

  است؟

  سيسرون .د  اپيكور .ج  زنون .ب  پولس قديس  .الف  

  دولت ها به عقيده اپيكور به چه منظور بوجود آمده اند؟ .14

  اجراي قانون .د  تامين امنيت .ج  ايجاد شغل .ب  تامين معيشت  .الف  

  ست؟يككتاب معروف شهر خدا اثر  .15

  سيسرون .د  لس قديسپو .ج  آگوستين .ب  ديوژن  .الف  

  در حقوق بين الملل، اصطالح جنگ دادگرانه به كداميك از فالسفه زير نسبت داده شده است؟ .16

  آگوستين .د  افالطون .ج  زنون .ب  سيسرون .الف  

  انديشه صلح جهاني اولين بار بوسيله كدام فيلسوف مطرح شده است؟ .17

  زنون .د  ارسطو .ج  ديوژن .ب  آگوستين .الف  

  زرگترين فيلسوف مسيحيت از نظر صاحب نظران اروپايي كداميك از فالسفه زير است؟ب .18

  افالطون  .د  آكوئيناس .ج  آگوستين .ب  ارسطو .الف  

  ؟.......كرداري را ماكياولي ماب مي ناميم كه اين كردار  .19

  عادالنه باشد .ب    خودخواهانه باشد .الف   

  گرانه و فاقد هرگونه توجيه اخالقي باشد خودخواهانه، حيله .د    منصفانه باشد .ج  

  :از از ديدگاه ماكياول نيروهايي كه بر حيات بشري حكومت مي كنند عبارتند .20

  عظمت و قدرت .د  قدرت و شهرت .ج  بخت و فضيلت .ب  ازلي و دروني  .الف  

دولتي كه در آن حكام و فرمانروايان به زور بر اتباع كشور تحميل مي شود و به پيكري بيمار مانند است كه اعضاي آن از انجام  .21

  وظيفه طبيعي خود به نحو آزاد عاجزند، از نظر ماكياول چه نام دارد؟ 

  جمهوري .د  دموكراسي .ج  دولت آزاد .ب  دولت مقيد .الف  

  اثر كداميك از فالسفه زير است؟» اتوپي«كتاب معروف  .22

  آكوئيناس .د  توماس مور .ج  آگوستين .ب  مونتسكيو .الف  

  اساسي ترين قانون جزيره پيشنهادي توماس مور كداميك از موارد زير است؟ .23

  الغاي مالكيت خصوصي .ب    مالكيت اشتراكي .الف  

  حكومت مرد .د    ايجاد تشكيالت اشتراكي  .ج  
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  توماس هابز كه در آن دولت را به غول بزرگ دريايي تشبيه مي كند چه نام دارد؟ اثر معروف .24

  لوياتان .د  اتوپي  .ج  قرار داد اجتماعي  .ب  جمهور .الف  

  توماس هابز در بحث دولت ها معتقد است كه از دو راه مي توان به قدرت حاكمه رسيد، اين دو راه كدامند؟ .25

  دولت قانوني و شرعي  .ب    قدرت عرفي و شرعي  .الف  

  دولت اكتسابي و دولت تاسيسي .د  قدرت طبيعي و قدرت اكثريت  .ج  

  تشكيالت سياسي پيشنهادي جان الك بر اساس كداميك از فرضيه هاي زير قرار بنا شده است؟ .26

  نظام الهي و قرارداد اجتماعي   .ب    وضع طبيعي و عدالت  .الف  

  وضع طبيعي و قرارداد اجتماعي .د  ي نظام اخالقي و قرارداد اجتماع .ج  

  كتاب معروف نامه هاي ايراني اثر برجسته كداميك از فالسفه زير است؟ .27

  جان الك .د  آگوستين .ج  مونتسكيو .ب  روسو .الف  

  بوسيله كداميك از فالسفه زير اصل تفكيك قوا و در چه كتابي پيشنهاد شده است؟ .28

  لوياتان -هابز .ب    اتوپي -توماس مور .الف  

  مقاله درباره حكومت -الك .د    روح القوانين -مونتسكيو .ج  

  اين نظر كه انسانها خوب بدنيا مي آيند ليكن جامعه آنها را شرور مي سازد از جانب كداميك از فالسفه زير بيان شده است؟ .29

  روسو .د  مونتسكيو .ج  هابز .ب  اپيكور .الف  

  جامعه كداميك از موارد زير است؟ مهمترين اثر روسو در زمينه مسائل .30

  جمهور .د  لوياتان .ج  اصيل .ب  قرارداد اجتماعي .الف   

  به اعتقاد بنتام غايت و هدف يك قانون گذار كداميك از موارد زير است؟ .31

  آسايش مردم  .د  سعادت مردم .ج  مصالح جامعه .ب  رفاه مردم  .الف

  د آزاد بوده است؟كداميك از فالسفه زير طرفدار سرسخت اقتصا .32

  بنتام .د  الك .ج  ماركس .ب  هابز .الف  

  كداميك از فالسفه زير معتقد است كه عقل بر جهان يعني عالم روح و عالم طبيعت حاكميت دارد؟ .33

  ماركس .د  هگل   .ج  اپيكور  .ب  آگوستين .الف  

  تمدن هاي مورد بحث هگل كدامند؟ .34

  ژرمني  -رومي -يوناني -رقيش .ب  ژرمني -يوناني -غربي -شرقي .الف  

  رومي -يوناني -شرقي .د     ژرمني   -يوناني -غربي .ج  

  پايان نامه تحصيلي كارل ماركس درباره فلسفه كداميك از فالسفه زير است؟ .35

  هگل .د  ارسطو   .ج  آگوستين .ب  اپيكور .الف  

  مانيفست يا بياينه اثر معروف كداميك از فالسفه زير است؟ .36

  ماركس  .د  مونتسكيو .ج  افالطون .ب  سورو .الف  
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  به عقيده ارسطو اولين جامعه اي كه بايد شكل بگيرد چه نام دارد؟ .37

  بخش  .د  دهكده .ج  خانواده  .ب  شهر .الف  

  مهمترين وظيفه دولت از ديدگاه ارسطو كدام مورد زير است؟ .38

       اصالح عيوب شهروندان و تلقين فضايل نفساني آنها .الف  

  تامين زندگي براي مردم .ب   

  تامين سعادت و رفاه براي شهروندان               .ج  

  تامين زندگي خوب براي شهروندان .د   

  از نظر افالطون زيان هايي كه آفت تجمل براي بشر پديده آورده است كدام است؟ .39

  تجاوز .د  غرور .ج  جنگ  .ب  خودپسندي .الف  

ان زير معتقد است توليد اقتصادي چهار مرحله شامل مرحله آسيايي، مرحله باستاني، مرحله قرون وسـطي و  كداميك از دانشمند .40

  مرحله كنوني را پيموده است؟

  مونتسكيو .د  ماركس .ج  افالطون .ب  روسو .الف  
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