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 دهیدپاسخ 

 از خدا طلبکار هستند را بنویسید .)در زمان امام صادق )ع(( ثوابداستان سی و شش  .1

 چهار تقسیم بنویسید.آن کار، ۀ اساس ذات عمل و نیت کنندبرای قضاوت در باره ی خوبی و بدی کارها بر  .2

 اخالقی را با هم مقایسه کنید.دو مورد از ویژگی های فعل طبیعی و فعل  .3

 نظریه انگیزه گرایی را با یک مثال توضیح دهید. .4

 معنای حسن و قبح چیست؟ .5

 وظیفه گرایی را تعریف کرده و یکی از اشکال های آن را بیان کنید. .6

 نظر معتزله و امامیه درباره حسن و قبح را بنویسید. .7

 مورد از ویژگیهای فعل اخالقی را نام ببرید.سه  .8

 دیدگاه صحیح در معیار خوبی و بدی افعال چیست؟ .9

 درباره فعل اخالقی به خود فعل و نیت آن چه تعبیری بکار می برند؟ .10

  نظریه لذت گرائی شخصی چه می گوید؟معتقدین به این نظریه اخالق را مطلق می دانندیا نسبی؟ .11

 نظر اشاعره در مورد حسن و قبح افعال بنویسید. .12

 نتیجه گرایی را شرح دهید. .13

 مقابل آنها بنویسید. طبیعی یا اخالقی بودن کارها را .14

 کمک کردن به دوست:                                        تقلب کردن:

 خوابیدن:                                                            پیاده روی:

 سودگرایی چیست؟ .15
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 خوبی و بدی چگونه آشکار میشود؟ شرح دهید. .16

 چه دیدگاهی درست است؟توضیح دهید؟حسن و قبح اعمال چیست؟ دیدگاه عدلیه در برابر .17

 غلط یاحیح ص

 ن کار.آآن عمل دخیل است و هم نیت کننده برای قضاوت درباره خوبی و بدی کارها هم ذات  .18

 معتزله وامامیه معتقدند عدل ذاتاً خوب است وظلم ذاتاً بد است. .19

 فعل طبیعی در تعارض با امیال درونی ما با آگاهی انتخاب می شود. .20

 شرع بر آنچه عقل می فهمد تأکید می کند. .21

 خالیجای 

مورد مالك خوبی و بدی در فعل نظریه هایی همچون .................. و ........................... و ........................ در  .22

 اخالقی دارای اهمیت می باشند.

 


