
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سؤال ردیف
 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. الف

 تفکر عرفانی شده است.ارد ومی پردازد،  متافیزیکیهای انسان از آن هنگام که به صورت جدی به پرسش( 1

کند و همین تفاوت اساسی بحث می« عالم غیب»ها و موضوعات ترین مسئلهترین و نهاییفلسفه دربارة بنیادی( 2

 ها است.فلسفه با سایر دانش

 کند.های مربوط به وجود تحقیق میمتافیزیک، آن بخش از فلسفه است که درباره مسئله( 3

 ر نگاه خود به هستی اعتقاد دارد که جدای از عالم طبیعت، عالمی دیگر وجود ندارد.ارسطو د( 4

3 

 عبارات زیر را کامل کنید. ب

 .در آسیای صغیر بودزادگاه فلسفه یونانی بخشی از سرزمین.................. واقع ( 5

 گذار.................. است.فیثاغورس پایه( 6

 های بعد برای .................. ارزش زیادی قائل بودند.بسیاری از فالسفه دورهافالطون و ارسطو و ( 7

 گفت: هر چیز در .................. است.میوس تهراکلی( 8

2 

 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 شان باعث سردرگمی مردم شده است.تظرانالف( 

 سراسر حیاتش را با فلسفه سپری کرد. هیچ کتابی ننوشت اماب( 

 .آنان معتقد بودند که جهان را می توان شناختج( 

 اولین اندیشمند یونانی د( 

 تالس( 1

 ارسطو و افالطون( 2

 سقراط( 3

 هاسوفیست( 4
 

 

3 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د
 1 شناسی را ذکر کنید.در مورد معرفت گرگیاس نظرات ( 10 
 1 یت مطلق امکان پذیر نیست؟کچرا شکا( 11 
 1 انواع ابزارهای شناخت را فقط نام ببرید؟ )چهار مورد(( 12 
 1 شناخت تجربی را تعریف کنید؟( 13 
 1 الف( شناخت عقلی را تعریف کنید؟      ب( تاریخ فلسفه به چه دوره تقسیم می شود؟ )فقط نام ببرید(( 14 
  دهید؟ به سؤاالت زیر پاسخ کامل هـ
 1 عالمه طباطبایی در مورد فلسفه مالصدرا چه نظراتی داده است؟( 15 
 2 ی فلسفی چیست؟ساندیدگاه کانت در مورد انسان ش( 16 

 1 ها چرا اصول اخالقی را ایجاد کردند؟ها، انسانیستناز نظر داروی( 17 

 5/1 دیدگاه ارسطو را در مورد فعل اخالقی ذکر کنید؟( 18 

 5/1 دیدگاه کانت در مورد فعل اخالقی را ذکر کنید؟( 19 
 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 
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