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 ثبسم  سدیف

 . جولِ غلظ سا هطخص کٌیذ ٍدس صَست غلظ ثَدى صحیح آى سا ثٌَیسیذ الف

هَجت ظَْس  (سَاالت اصلی ٍ ثٌیبدیي  )تالش ّبی ثطش ثشای پبسخ قبًًَوٌذ ثِ سؤال ّبی عشح ضذُ  -1

 . گطتِ است « فلسفِ » داًطی ثِ ًبم 

 .هسبئل فلسفی سا هی تَاى اص عشیق حَاس یب آصهبیص یب جست ٍ جَدس عجیعت حل کشد  -2

 تحقیق « عبلن هبدُ»فلسفِ اٍلی آى ثخص اص فلسفِ است کِ دسثبسُ ی هسئلِ ّبی هشثَط ثِ  -3

 .هی کٌذ 

 فیلسَف دسثبسُ ی سیبست هی اًذیطذ، اهب دس ثبسُ ی سیطِ ای تشیي هسئلِ ّبی سیبست  -4
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 . عجبسات صیش سا کبهل کٌیذ  ة

  .سا ًخستیي فیلسَف یًَبًی هعشفی هی ًوبیٌذ ..................... هعوَالً  -5

 . ًبم داسد ................. فیلسَفی کِ سخٌبًص آهیختِ ثب اثْبم ٍ پیچیذگی است ،  -6

 .دست یبفتِ است « ضذى » ٍ « ثَدى » ثشای ًخستیي ثبس ثِ هفَْم ................  -7

 .ًخستیي کسی است کِ پبیِ گزاس سیبضی ٍ ٌّذسِ است .......................  -8
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 : ثِ سؤاالت صیش پبسخ کَتبُ ثذّیذ  ج

 اًسبى دس چِ صهبًی ٍاسد هشحلِ تفکش فلسفی ضذُ است ؟  -9

 . هشاحل تفکش فلسفی سا ثٌَیسیذ -10

 چگًَِ فلسفِ ّبی هضبف ضکل هی گیشًذ ؟ -11

 دس هَسد خذا سا تَضیح دّیذ ؟« گضًَفبًس » ًظشات  -12

 دس هَسد هبدُ اٍلیِ جْبى چیست ؟ «تبلس»ًظش  -13
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 : ثِ سؤاالت صیش پبسخ کبهل دّیذ  د

 اًسبى چگًَِ ثِ آصاد اًذیطی ٍ ضخصیت هستقل هی سسذ ؟  -14

 .یکی اص آثبس صًذگی هجتٌی ثش حقیقت ٍ فلسفِ ، دٍسی اص هغبلغِ ّبست ،آى سا تَضیح دّیذ  -15

 ثشای کطف حقیقت ، چِ کبسّبیی سا ثبیذ اًجبم داد ؟ -16

 اًذیطِ ّبی سَفسغبئیبى سا تَضیح دّیذ ؟ -17

 صًذگی سقشاط حکبیت اص چِ اهشی هی کٌذ ؟ -18

 اص ًظش سقشاط ، چِ اهشی ثبعث ضذُ است ، کِ اٍ سا داًب ثٌبهٌذ ؟ -19

 هٌظَس اص حیشت فلسفی چیست ؟ ( ساص سشٍش هعجذ دلفی چِ ثَد ؟ة (الف -20

 ثب رکش هثبلی تَضیح دّیذ ، استجبط فلسفِ ثب سبیش داًص ّب ٍ علَم دس چیست ؟  -21
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 هَفق ثبضیذ 

 

 

 

 






