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.کلمات مناسب پرکنیدجاهای خالی را با -1  

ه پاسخ باید با ورزیدگی عقلی کم کم از امور معمولی و روزمره عبور کند و با ....... و ............ و اندیشیدن در مورد مسائل اصلی زندگی ب انسانالف( 

 های مناسب دست یابد. 

 ............سروکار داریم. ا .................... و .....ببه ترتیب ، موضوع تحقیق قرار گیرندوکمیت و مقدار  اراده و اختیار هرگاه  ب(

 . ج(هراکلیتس را فیلسوف..................... خوانده اند. 

  است.  ........، این تعریف ناشی از ضعف در.......ردانی و بی هدفی و نظایر آن باشدد(اگر منظور از حیرت سرگ

  است. .......سقراط فقط.....نظر  ه( دانای واقعی از 

2 

2 

 .کنید مشخص را نادرست و درست های عبارت

 به انسان کمک میکند. بنیادین بررسی آماری نظرات دیگران در یافتن پاسخ پرسش های الف(

 ب(متفکر بودن انسان امری  ذاتی است. 

 ..فیلسوفان میکوشند نمونه هایی از مغالطه ها را جهت عبرت دیگران ،بیان کنندج(

 سقراط برای احیای تفکر عقالنی و استواری فضیلت قیام کرده و شالوده تفکر فلسفی را استوار ساخت. د( 

2 
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 گزینه های درست را انتخاب کنید؟

 (چگونه میتوان برای حل مسائل فلسفی راه حل پیدا کرد؟1

 د(به کارگیری همزمان عقل و حس                           ج(کاوش عقل در خودش        الف(مشاهده و تدبر در طبیعت   ب(بررسی استداللهای مختلف 

(وجه مشترک همه اشیاء و حقایق است و دانشی که احکام و قواعدی را به دست می آورد که مربوط به خود هستی و وجود است به ترتیبب 2 

 عبارتند از ؟

 متافیزیک  -مابعدالطبیعه               ماهیت –مابعد الطبیعه                 ج( موجودیت  –ب( ماهیت        متافیزیک                   –الف( موجودیت 

 (اولین فیلسوف یونانی و آغاز گر فلسفه که بود و و ماده اولیه عالم را چه می دانست ؟3

 حقیقت واحد   –آتش                            د(پارمیندس  –آب                         ج( هراکلیتس  –ب(  تالس         اصول ریاضی  –الف( فیثاغورث 

 (ویژگی های مبتنی بر فهم فلسفی آمده به جز ....4

 د( استقالل در اندیشه  رهایی از مسائل بنیادین    الف( دوری از مغالطه ها                          ب( حیرت فلسفی                                               ج(

 

2 
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 به  سواالت زیر پاسخ کامل دهید؟   

 الف(آیا مسایل فلسفه از طریق حواس یا آزمایش قابل حل است؟ توضیح دهید؟

 افالطون را در مورد انسان شناسی و فلسفه اخالق بنویسید؟ب( ایده خاص 

 ؟ دبرای پارمیندس ارزش زیادی قائل بودنج(چرا افالطون و ارسطو و بقیه فالسفه 

 به آزاد اندیشی برسد و شخصیتی مستقل کسب کند؟  د(چه زمانی انسان میتواند

 ه(سقراط برای دفاع  از خود از این اتهام که او خدایان را انکارمی کند چه سواالت اساسی را مطرح میکند؟
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  باد  بدرقه راهتان )عج( زماندعای امام  
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@Ensanimoshavereh
برای پیوستن به بزرگترین مرجع انسانیها کلیک کنید....
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