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 بارم  ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ،درست آن را بنویسید .  1

زندگی و تفکر در آنها را فطرت اول می وف بزرگ اسالمی ،مشغول بودن به امور عادی سیلالف( مالصدرا ،ف

 نامد.

شده «منطق  »ب(تالش های بشر برای پاسخ قانونمند به پرسش های بنیادین ،موجب ظهور دانشی به نام 

 است .

 است «فیلوسوفیا» ج(لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد .این لفظ عربی شده کلمه 

 است « هطدوستداری سفس»فیلو سوفیا به معنی د( کلمه 

2 

 عبارات زیر را کامل کنید  2

 دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را ...... یعنی دانشمند می خواندندالف( 

 ب(............... در اصل وجود و حقیقت جهان ، طبیعت و انسان کاوش می کند 

 ج( مسائل فلسفی ،از جهت روش ،مانند مسائل ........ هستند 

 از پرسش ها به پاسخ هاست  د( .......... ، واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3

 الف( هستی شناسی                             ب( معرفت شناسی                         ج ( اصالت جامعه  

3 

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . 

 2 توضیح دهید .ه ها را ،به طور کامل از مغالط از فواید تفکر فلسفی ، دوری 4

 فرق مردم با فیلسوفان در حل مسائل بنیادین چیست ؟   5

 

2 

 را توضیح دهید .؟« سلتا»نظریات   6

 

5/1 

 یدس ،چرا نمی توان به حواس اطمینان کامل داشت ؟ از نظر پارمن  7
 

5/1 

 مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید . 8

 آنان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت                         الف( روش بحث ثابتی داشت  .1

 شاگرد بر جسته سقراط ، زندگی وی را حکایت کرده است             ب( سقراط  .2

 نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس ترجیح داد .                 ج ( افالطون  .3

 د( سوفسطائیان                                                                    سقراط          .4

2 

 1 سقراط رسالت خود را چه می دانست ؟  9

 1 توجه کدام فیلسوف ،سبب شد ،شاخه معرفت شناسی در فلسفه ،رشد بیشتری کند ؟  10

 2 سواالتی شد ؟تامل درباره مسائل مربوط به شناخت ،موجب ظهور چه  11

 


