
 نمره( 5/1عبارت درست یا نادرست زیر را تعیین کنید.)-1

 الف(تفکر واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات واز پرسش ها به پاسخ هاست.

 ب(فلسفه های مضاف آن دانش هایی هستند که می خواهند توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار دهند.

 به زندگی اوست.ج(فلسفه هر کس معنا دهنده 

 د(می توان گفت که فلسفه ابتدا در سرزمین یونان پدید آمده است.

 هـ(زندگی افالطون حکایت واقعی یک فلسفه است.

 و(ملتوس نماینده متهم کنندگان سقراط بود

 نمره( 5/1پر کنید) جاهای خالی را با کلمات مناسب-2

 ........... جهان طبیعت وانسان کاوش می کندالف(فیلسوف در اصل ............... و ..............

 ب(................... دانشی است که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد.

 ج(افالطون دستیابی به آزادی حقیقی را در کتاب .................... به کمک ........................ بیان داشته است.

 گوید:................. اولین عنصر وپایه واساس سایر چیزهاست.د(تالس می 

وبر شیوه هـ( سوفسطائیان با کمک اقسام مغالطه ها و ...................... وفن ........................... به نشر اندیشه خود می پرداختند 

 زندگی مردم تاثیر می گذاشتند .

 ....چون ................ بداند که هیچ........... و(داناترین شما آدمیان کسی است که

 نمره(3هر یک از موارد سمت راست با کدام گزینه چپ مرتبط است.)-3

 فیثاغورث-1      الف(سوفیست ها به تعلیم انها اشتغال داشتند 

 خدا-2     ب(بررسی قوانین واحکام کلی وعام حاکم بر هستی وجود

 دفاعیه سقراط-3        پذیردج(سخنی را بدون دلیل نمی 

 سخنوری ووکالت-4  د(پایه گذار ریاضی وهندسه وریاضیات را به گونه ای با فلسفه وعرفان در هم امیخت

 هستی شناسی-5        هـ( دانای حقیقی از نظر سقراط

 فیلسوف واقعی-6          و(بیانیه فلسفی

 نمره( 5/3به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید)-4

 یر تاریخی کاربرد فلسفه را به ترتیب بنویسید.الف(س

 ب(آیا بین فلسفه های مضاف وعلوم مختلف ارتباط وجود دارد؟ توضیح دهید؟

 ج(سه مورد از فواید تفکر فلسفی را نام برید.



 تفکر فلسفی کجاست؟ چرا؟مهدد(

 ن را در چه می دانشت؟آراز   هـ( پیام سروش معبد دلفی چه بود؟ وسقراط

 سخن کیست)نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد(س(این 

 نمره( 7)به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید.-5

 الف(مقصود از تفکر وغیر فلسفی را به طور کامل توضیح دهید.

 ب(مکتب اصالت فرد واصالت جامعه را به طور کامل توضیح دهید وبگویید سبب بروز چه نوع مکاتبی می شود؟

 رای دوری از مغالطه به چه هدفی صورت می گیرد.فیلسوف ب کوششج( 

 توضیح دهید ومثال بزنید.  اضدادد(عقیده هرا کلیتوس درباره وحدت 

 هـ( سقراط وجود خداوند را چگونه اثبات کرد؟

 و(دلیل پذیرش مرگ از نظر سقراط چه بود؟

 س(چه چیز باعث پیدایش سوفیست  شد؟

 نمره( 5/1یت یونانی است.)هر یک از عقاید زیر متلق به کدام شخص-6

 الف(اعداد واصول آنها ماده اولیه همه موجودات است.

 ب(ماده اولیه همه چیز از آب است.

 ج(ا موری که با همه ضد هستند می توانند با یکدیگر جمع شوند.

 نمره(2گزینه صحیح را انتخاب کنید.)-7

 بیان میکند.(کدام عبارت منظور مالصدرا را از )مرحله برتر وعالی تر ( 1

 فلسفه مضاف-4  تفکر غیر فلسفی-3  فطرت دوم-2  فطرت اول-1

 (کدام یک از گزینه های زیر در زمره فلسفه های مضاف به شمار نمی رود.2

 اولیفلسفه -4  فلسفه اخالق-3  فلسفه هنر-2  فلسفه علم-1

 واژه .................. را برابر جهان برای نخستین بار استفاده کرد. (فیثاغورث واژه ................... را به معنایی که امروز رایج است و3

 کیهان–فلسفه -4  تئوری–فلسفه -3  تئوری–کیهان -2  کیهان–تئوری -1

 (ملتوس در جریان محاکمه سقراط را به چه اموری متهم کرده بود؟4

 ورشوه خواریفاسد کردن جوانان -2   مانی از سروشرسخن گفتن از خدای جدید وناف-1

 سخن گفتن از خدای جدید وگراهی جوانان-4   فاسد کردن جوانان ونافرمانی از سروش دلفی-3

 

 


