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 .1جمالت طحیح را با عالمت ص و جمالت نادرست را با عالمت غ مشخض کنیذ 3.33( :نمره)
ً .1.1وی داًن سَفسغبئیبى ،آٍای خَدضٌبسی است.
 .1.1ارسغٍَ ،ظیفِ فیلسَف را تجییي جْبى ّستی اس افك ػلل ارثؼِ هی داًذ.
 .1.1اس ًظز افالعَى ،هزجغ ّوِ تصَرات ولی را ثبیذ در ػبلن عجیؼت جستجَ وزد.
 .1.1اس هیبى هىبتت فلسفی پسبارسغَیی ،فلسفِ رٍالی ثب اًذیطِ ّبی افالعَى ثسیبر هَافك ٍ ّن جْت ثَد.
 .1.1افالعَى ،ضٌبخت حسی را اهزی ثی ارسش ٍ فبلذ اػتجبر تلمی هی وزد.
 .1.1اس جولِ آثبر ارسغَ وِ در آى ثِ تطزیح هسبلِ ضٌبخت پزداختِ است ،هی تَاى ثِ رسبلِ تئتتَس اضبرُ وزد.
 .1.1اس آًجبئی وِ سمزاط جش حمیمت ًوی گفت ،ثِ سبدگی سخي هی گفت.
 .1.1فلسفِ سمزاط را ثبیذ در سًذگی اٍ جستجَ وزد.
 .1.1سمزاط ،گبم اٍل در راُ وست ضٌبخت ٍ هؼزفت را «خذاضٌبسی» هی داًست.
.1.11

رسبلِ «درثبرُ خذایبى» اثز گزگیبس است وِ ثِ دلیل ًگبرش آىٍ ،ی در آتي هحبووِ ٍ ثِ هزي هحىَم ضذ.

.1.11

هسبلِ ٍجَد ٍ هبّیت ،اس جولِ هسبئلی است وِ در فلسفِ رٍاى ضٌبسی است.

.1.11

ًظزیبت داًطوٌذاى ػلَم اًسبًی ثستِ ثِ ایي وِ چِ ًظزی درثبرُ اًسبى داضتِ ثبضٌذ؛ هتفبٍت هی گزدد.

 .2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیذ 3.33( :نمره)
 .1.1ارسغَ ،ػلت فبػلی درًٍی را  ....................ضی هی ًبهذ وِ هجذا حزوت ٍ سىَى ّبیی است وِ ثزای آى ػلت ثیزًٍی ًیبفتِ این.
 .1.1هْوتزیي هصذاق فلسفِ .............................. ،است.
 .1.1گطتبلت در سثبى آلوبًی ثِ هؼٌبی  .................................است.
 .1.1در ػلَم تجزثیّ ،ز لبػذُ ػلوی ثیبًگز یه راثغِ  .............................هی ثبضذ.
 .1.1در اسالم ،هطزٍػیت سیبسی ٍ ٍالیت اس آى وسی است وِ حىن  .............................را ثیبى هی وٌذ.
 .1.1استذالل ّبیی وِ ظبّزا درست اهب در اصل ًبدرست ّستٌذً ......................... ،بهیذُ هی ضًَذ.
 .1.1هغبثك ًظزیِ  ،......................یبدگیزی ًَػی رفتبر وَروَراًِ ٍ اًؼبلی هحسَة هی گزدد.
 .1.1داًطی وِ در جستجَی احىبم ٍ لَاػذ ّستی استً ............................ ،بم دارد.
ً .1.1خستیي ًگبضتِ ّبی اًسبى وِ ثِ هسبئل فلسفی پزداختِ است؛ اس سزسهیي  ...................ثِ دست آهذُ است.
.1.11

سمزاط ،اًسبى ّب را ثِ تبهل ٍ تفىز درثبرُ خَیص دػَت هی وٌذ تب گَّز االّی  ...............را وطف وٌٌذ.

.1.11

ثسیبری اس هَرخبى فلسفِ هؼتمذًذ ،در اثتذا اًذیطِ ّبی هبثؼذالغجیؼت ثب ثبٍرّبی ّ ......................وزاُ ثَدُ است.

 .3به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ 3.33( :نمره)
 .1.1هؼٌبی اٍلیِ ٍاصُ سفسغِ چِ ثَد؟
ً .1.1بم دادگبّی وِ سمزاط در آى هحبووِ ضذ؛ چِ ثَد؟
 .1.1آگَست وٌت ثزای وذام یه اس اًَاع ضٌبخت ،ارسش ٍ اػتجبر لبئل ثَد؟
 .1.1وتبة «درثبرُ عجیؼت» اثز ویست؟
ً .1.1بم هؼجذی وِ سمزاط در آًجب ثِ ػٌَاى داًبتزیي هزد آتي هؼزفی ضذ؛ چِ ثَد؟
ٍ .1.1ظیفِ لبضی اس ًظز سمزاط چیست؟
 .1.1اس ًظز سمزاط ،داًبی حمیمی ویست؟
 .1.1افالعَى در وذام وتبثص ًظبت خَد را درثبرُ ضٌبخت ارائِ وزدُ است؟
 .1.1ثبالتزیي ًَع خَضجختی اس ًظز ارسغَ وذام است؟
.1.11

دٍرُ ای اس تبریخ وِ ثب وطَرگطبیی اسىٌذر همذًٍی ضزٍع ضذ ،چِ ًبم داضت؟

.1.11

ثٌیبًگذار فلسفِ رٍالی چِ وسی ثَد؟

.1.11

هؼزٍف تزیي فیلسَف رٍالی چِ ًبم داضت؟

 .4به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ:
 .1.1چْبر هَرد اس هجبًی فلسفی ػلَم عجیؼی را فمظ ًبم ثجزیذ؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1اًذیطِ ّبی پزٍتبگَراس را ثب گزگیبس همبیسِ وٌیذ؟ (ً 1.11وزُ)
ً .1.1مص ٍحذت ٍ وثزت را در اًذیطِ اًسبى تَضیح دّیذ؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1هلتَس ،سمزاط را در دادگبُ ثِ چِ صَرت هتْن وزد؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1در ًظز سمزاط راثغِ ثزٍت ٍ فضیلت چگًَِ است؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1اس ًظز افالعَى ،ضزایظ هؼزفت حمیمی چیست ٍ ّز ن اس ضزط ّب ضبهي چِ چیشی خَاّذ ثَد؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1دٍ هَرد را اس ػلل ارثؼِ ثِ دلخَاُ تؼزیف وٌیذ؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1چزا فلسفِ ولجی ثِ ایي ًبم هؼزٍف ضذ؟ (ً 1.11وزُ)
 .1.1ثب تَجِ ثِ تصَیز توثیل غبر افالعَى را تَضیح دّیذ؟ (ً 1.11وزُ)

