
بارمسؤالردیف 

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

 سوف« است. ودارد این لفظ عربی شده کلمه »فیل رومی لفظ فلسفه ریشه ( 1

 کند.می  کاوش در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان   فیلسوف( 2

کند.شناسی درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می هستی ( 3

 است.  فلسفهفلسفه علوم اجتماعی یکی از شاخصه های مهم  ( 4

3

کامل کنید.   عبارات زیر را ب

دهند.اندیشند و نظر میعموم ................ در مسائل بنیادین فلسفی می( 5

دانند.مورخان فلسفه ................ را نخستین اندیشمند یونانی می( 6

لفظ فلسفه را برای اولین بار به کار برد.  گویند ................می( 7

................ یکی از اندیشمندان بزرگ بوده است که بنا به نقل افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده  ( 8

 است. 

3

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

افالطون الف( 

منطق ب( 

گرگیاس ج(  

سقراطد( 

کمال نفس خود ترجیح دهد.  رنباید جسم و مال و ثروت را ب( 1

 .توان شناختجهان را نمی( 2

ها و خارج کردن آنها از باورهای نادرستتشخیص مغالطه( 3

 تمثیل غار( 4

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

1   چرا شکاکیت مطلق امکان پذیر نیست؟( 10

1کدام فیلسوف باعث شده رشته معرفت شناسی رشد کند و شکل گیرد؟ ( توجه 11

1 شناخت عقلی را تعریف کنید؟( 12

1 ( ویژگیهای وحی الهی )یکی از ابزار شناخت( را مختصراً توضیح دهید؟ 13

 نظر هراکلیتوس در مورد حس و عقل را توضیح دهید؟( الف: 14

ب: چرا فلسفه یک شناخت عقلی خالص است؟  

5/0

5/0

ـ  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ ه

1 سهروردی در مورد شهود در فلسفه را توضیح دهید؟  نظرات ( 15

2 در مورد انسان شناسی فلسفی را توضیح دهید؟   ارسطو( دیدگاه 16

1 در مورد انسان چیست؟  ت هاسداروینی  ( نظر17

5/1مورد فعل اخالقی چیست؟  رنظر فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست د( 18

5/1 دیدگاه فیلسوفان مسلمان در مورد فعل اخالقی چیست؟(  19


