
بارمسؤالردیف 

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

 امور عادی زندگی و تفکر در آنها را فطرت ثانی می نامد. مالصدرا فیلسوف بزرگ اسالمی مشغول بودن به ( 1

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

 ها است.فلسفه با سایر دانش

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

 رسطو در نگاه خود به هستی اعتقاد دارد که جدای از عالم طبیعت، عالمی دیگر وجود ندارد. ا( 4

3

عبارات زیر را کامل کنید.  ب

 مورخان فلسفه .................. را نخستین دانشمند یونانی می دانند.  ( 5

 وحدت اضداد، نظریه .................. است.(  6

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

 گفت: هستی یک امر واحد و ثابت است. می س د ینپارم( 8

2

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

 آشفتگی فکری الف( 

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

 قیام کنندگان بر ضد سوفیست هاج(  

   پایه گذار ریاضی و هندسه د( 

 فیثاغورث( 1

ارسطو و افالطون ( 2

 سقراط ( 3

 ها سوفیست( 4

3

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

1شناسی را ذکر کنید. در مورد معرفت گرگیاس  نظرات  ( 10

1شناخت موجب ظهور چه سؤاالتی شد؟تأمل در مورد مسائل مربوط به (  11

1انواع ابزارهای شناخت را فقط نام ببرید؟ )چهار مورد( ( 12

1را تعریف کنید؟ عقل شناخت ( 13

1 دوره تقسیم می شود؟ )فقط نام ببرید(   ند را تعریف کنید؟      ب( تاریخ فلسفه به چ شهودیالف( شناخت ( 14

ـ  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ ه

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

2 ی فلسفی چیست؟س اندیدگاه کانت در مورد انسان ش (  16

1کردند؟ ها چرا اصول اخالقی را ایجاد ، انسانماتریالیست هااز نظر ( 17

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

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


