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 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .

 سقراط در مورد دیدگاه های خود چندین کتاب نوشت .

 هر حیرتي حیرت فلسفه است .

 ریشه و پایه اصل فلسفه ، فلسفه اولي است .

 آن بحث مي کند . فلسفه فقط از هستي و قواعد
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 از نظر کانت معیار فعل اخالقي را باید در ......................... جستجو کرد . -

 فالسفه ی مسلمان عقل را زا آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص مي دهد ....................... مي نامند . -

 سطو معتقد بود که تفکر و نطق مربوط به بعد ...................... وجود انسان یعني .................... است .ار -

 اولین دوره معرفت شناسي به دوره ............................ بر مي گردد . -

 نستند به ................. مشهور شدند گروهي که برای تجربه اهمیت بیشتری قائل بودند و آن را اساس کسب معرفت مي دا -

 د مي پرداختند .سوفسطائیان به کمک اقسام ..................... و .......................... و ........................... به نشر اندیشه های خو -

 از نظر افالطون احساس ............................. نشانه فیلسوف است . -
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید . 

 فعل اخالقي :

 معرفت وحیاني :

 معرفت شناسي :

 ضاف :فلسفه م
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .

 دو فیلسوف بزرگ اسالم که هم حس و هم عقل را معتبر مي دانستند را نام ببرید .
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 5/0 کدام گروه فیلسوفان ، اعتقاد داشتند که انسان با دست خود و عمل زندگي و ماهیت خود را رقم مي زند ؟ 2

 5/0 جرم سقراط در دادگاه چه بود ؟ 3

 بقیه سواالت در صفحه بعد 



 ردیف
 

 بارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2صفحه                                                               نام درس : فلسفه                                          م ونام خانوادگي :          نا

 5/0 زندگي برتر چه زندگي است ؟ 4

 5/0 که دائم ذهن فیلسوفان نخستین را به خود مشغول کرده بود چه بود ؟مسائلي  5

 5/0 دو مورد از سوال های بنیادین را بگویید . 6
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 به سوال های زیر پاسخ کامل بدهید .

 از نظر افالطون در وجود انسان ، چند قوه ی اصلي فعال هستند ؟ آنها را توضیح دهید .
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 2 ها را درباره انسان بگویید و بگویید از نظر آنها میان انسان و حیوان چه تفاوتي وجود دارد ؟دیدگاه داروینیست  2

 1 عقیده پروتوگورای درباره ی حقیقت چه بود ؟ 3

 1 چهار ابزار شناخت را نام ببرید . 4

 1 دانش بشر به چند صورت پیشرفت مي کند ؟ 5

 1 تفاوت فیلسوف با دیگران در چیست ؟ 6

 1 از نظر تالسي ماده اولیه ی پیدایش جهان چیست ؟ توضیح دهید . 7

 ویژگي های فلسفه را بگویید . 8
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