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بارمصفحه اولردیف

جاههای خایل را با عبارت مناسب پر کنید.  1
  مالصدرا : الف

ی
 . را ................نامیدمشغول بودن به امور زندگ

 دغدغه برخن از ......................که بیشتر به تعلیم ...........اشتغال داشتنددفاع از واقعیت نبود. : ب

 . دانش فلسفه یک بخش ........و یک بخش .................دارد-ج

ن رشا.یم اندیشند وبه همان اندازهای که از دور ب............ ن و .. رخن آدمها کمتر به اموری مانند حقیقت انساب-د
 .یم کنند. .... .. ..... آموخته اند.. 

 سقراط را دربرداشت...................بود. -ه
ی
 بیانیه ای فلسفن که همه اصول زندگ

 در تاری    خ بخاطر وحدت اضداد است. .. ..... ..... شهرت  -و

 کند. .،تخیل،تبلیغات،بنا نیم.... ......نیم پذیردوعقیده اش را بر پایه .... .... .  فیلسوف واقیع هیچ سخنن را بدون-ز

75/2

ن کنید هریک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه های سمت چپ ارتباط دارد.  2 تعیی 
 ریشه فلسفه-1 الف(معرفت شنایس

 دانش خاص-2 روانشنایسب(فلسفه 

فلسفه مضاف-3 اقتصاد ج(علم
وجودشنایسد(

1

 کوتاه پاسخ3

ین هدف سوفیست ها چه بود؟وبرای رسیدن به این مقصود ازچه رویسی استفاده یم کردند؟ مهمتر

5/

/5ب از چند کلمه است و هرکدام به چه معناست؟کلمه فیلوسوفیا مرک 4

/5قرار دهد؟ ر فلسفن است ،یم کوشدبنیان های فکری خود را درکدام چهارچوپکیس که اهل تفک 5

/25 ؟هدف افالطون از بیان تمثیل غارچیست6

/25شعار گرگیاس چه بود؟7

/25انسانها چگونه درمست  شناخت پیش یم روند؟8

اواراست که دادگایه تشکیل شودوسقراط درآن محاکمه شود؟ ،از نظر سقراط9 /25چه زمانن سن

/25اکیت مطلق چیست؟مقصود از شک 10

ییح11  تشی

چه عامیل باعث ظهورفلسفه شده است؟

5/

1ر درانسان را به ترتیب بنویسید؟مراحل اندیشه ورزی و تفک 12

/75توضیح دهید؟ ؟ر غت  فلسفن درچیستر فلسفن و تفک تفاوت تفک 13

/5دانش فلسفه چیست؟مقصود از بخشهای فریع 14
ادامه سواالت صفحه دوم
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5/1 و بیان کنید هرکدام باعث بروز چه مکاتنی یم شود؟اصالت جامعه را بنویسید و اثرات اعتقاد به اصالت فرد15

25/1افراد متفکر و اندیشمد جامعه در مقابل افکار غت  منطفر چه عکس العمیل نشان یم دهند؟16

/75)توضیح دهید(ها را کاهش دهند؟ چرا فیلسوفان یم کوشند مغالطه17

ی دشوار است18 ن 1؟از نظر سقراط گریز از چه چت 

1؟ هسنر در نظر پارمیندس چگونه است؟19

وان اورا بنویسید؟20 1دیدگاه ارسطو درباره فیثاغورث و پت 

/5درتاری    خ فلسفه را بنویسید؟،علت پیدایش سوفیست ها 21

1؟سقراط چه عامیل باعث شده بود او را دانا بنامند و دانای حقیفر چه کیس استاز نظر 22

/5؟از نظر افالطون سقراط عمر خود را در چه رایه رصف کرد23

/5 ؟شناخت انسانها محد است یا نامحدود .توضیح دهیدآیا 24

/75معرفت را با ذکر مثال توضیح دهید؟ مقصود ازچیسنر 25

فت یم کندوکاملتر یم شود آن دوروش کدامند؟26 1دانش بشی به دو صورت پیشی

 : وز و شبلند باشید  طراح سوال ری پیر 20منظ
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 =۱سوال

 الف=فطرت اول 

 سخنوری و وکالت_هاب=سوفیست 
 فرعی_ج=اصلی

 قناعت_جهاند=
 دفاعیه سقراط ه=

 و=هراکلیتوس

 تعصب_بدون دلیلز=
 =۲سوال  

 ۱الف=

 ۳ب=
 ۲ج=

 ۱د=
 = ۳سوال 

 مهم ترین هدف آنها پیروزی بر رقیب بود و در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند 
 = ۴سوال 

 معنای دوست داری و سوفیا به معنای دانایی فیلو بهدو کلمه 
 = ۵سوال 

 عقل و منطق 
 = ۶سوال 

 افالطون می خواهد نشان بدهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند 

 = ۷سوال 
ل شناخت باشد .ثالثا اگر برای انسان قاب،برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد اوال چیزی وجود ندارد . ثانیا اگر هم چیزی وجود داشته باشد 

 ،نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید 
 =۸سوال 

 م با اموختن و یادگیری به تدریج در مسیر یلد گیری پیش می رویم 
 = ۹سوال 

 از ترس مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سرپیچی کنمزمانی که 
 =۱۰سوال 

 و اگر کسی چنین نظری بدهد دچار تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق سازگار نیست یعنی شک در اصل دانستن و همه ی دانسته ها، امکان پذیر نیست 
 = ۱۱سوال

یری های انسان به نتیجه و دسته دوم سواالت مربوط به موضوعات اساسی و بنیادی است و بدون در دست داشتن پاسخ درست و قانع کننده برای آنها تصمیم گ
 سرانجام روشنی نخواهد رسید و تالش های بشر برای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام فلسفه شد 

 =۱۲سوال 
 =روبه رو شدن با مسئله ۱
 =طرح سوال ۲

 تفکر در اندوخته ها =۳
 = رسیدن به پاسخ۴

 = ۱۳سوال 
در مرحله اول تفکر یعنی تفکر غیر فلسفی قرار دارند اما اگر انسان از این زمانی که انسان با همان سوال های معمولی و روزانه رو به رو و به دنبال پاسخ آن هستند 

 ی نام دارد و با جدیت و پیوسته به سوال های دسته دوم بپردازد وارد مرتبه دوم تفکر شده که تفکر فلسفمرحله تفکر عبور کند 
 =۱۴سوال 

 .دانش خاص که قوانین وجود شناسی و معرفت شناسی را به محدودهای خاص منتقل می کند -بخشهای فرعی دانش فلسفه
 = ۱۵سوال 

می گویند افراد یک جامعه  رند ای از افراد می دانند که کنار هم زندگی می کنند و انهایی که به اصالت جمع باور داجامعه را مجموعه که به اصالت فرد معتقدند  آنان 
منافع و مصلحت افراد را بر آنان که به اصالت فرد باور دارند نقش و هویت مستقلی ندارند و افکار و اندیشه ها و تصمیم گیری های آنها تابع شرایط اجتماعی آنها است 

و باعث شکل گیری مکاتب لیبرالیسم شدند که و نظایر آن بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند منافع جامعه مقدم می دانند و در برنامه ریزی های فرهنگی و اقتصادی 
 های فردی است تا نیم کننده آزادی 
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ین کننده سوسیالیسم شدند که تامو فرهنگی آنان سمت و شویی اجتماعی دارد و باعث شکل گیری مکتب اما معتقدان به اصالت جامعه برنامه های اجتماعی و اقتصادی 
 منافع جمع است 

 =۱۶سوال 
،آنها را نمی پذیرند و تالش می کنند سایر مردم را نیز از باطل بودن افکار را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل نبود افراد متفکر این قبیل 

 آن افکار آگاه کنند 

 =  ۱۷سوال 
آنها می کوشند و آن را با گفتار مناسبی که خالی از مغالطه باشد بیان کنند زندگی ، ارائه دهند  الم هستی و چه در مسائل بنیادیحقایق چه در عزیرا فهم درستی از 

یک مغالطه در زندگی خود باوری را که مبنای آن برای عبرت گرفتن دیگران نشان دهند زیرا برخی افراد بدون آنکه دقت کنند نمونه هایی از مغالطه های فلسفی را 
 است پذیرفته و بر اساس آن تصمیم می گیرند و عمل می کنند 

 = ۱۸سوال 
 گریز از مرگ دشوار نیست اما گریز از بدی دشوار است زیرا بدی تند تر از مرگ می دوداو بر این باور بود که 

 = ۱۹سوال 
نمی توان گفت نیستی، هست امر واحد و ثابت است و حرکت و شدن ندارد او می گفت در جهان واقع نیستی راه ندارد و او بر خالف هراکلیتوس می گفت هستی یک 

تنها با تفکر رو به رو هستیم و از طریق حواس نمی توان به این واقعیت رسید ما با یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و عمل ناپذیر زیرا این جمله تناقض امیز است 
 ی است که این حقیقت را می توان دریافت عقل

 = ۲۰سوال 
ریاضیات کرده و باعث پیشرفت آن خوانده می شوند نخستین کسانی بودند که خود را وقف  می گوید فیلسوفانی که به نام فیثاغوریان  ارسطو در باره ی فیثاغورس 

 داد و اصول اعداد همان عناصر اولی همه موجوداتند در باره ی تمام موجودات صادق است و اعشدند در نظر آنان اصول ریاضی 
قالب شود و بذر بی اعتمادی سبب شد تا نوعی تشویق و نگرانی بر مردم آن روزگار آرا و نظریات گوناگون و غالبا متضادی که این اندیشمندان عرضه داشتند = ۲۱سوال 

 نسبت به دانش و اندیشه در ذهنشان  پراکنده گردد

.این گروه که خود را سوفیست یعنی دانشمند می خواندند ، به این دلیل که آشفتگی فکری به ظهور دانشمندانی منجر شد که منادی بی اعتباری علم و اندیشه شدند 
ان را بیهوده دانسته و به جای آموزش علوم جهان به دست آورند نظریان آنمتضاد است و آنها نتوانسته اند تفسیر درستی از سخن اندیشمندان و جهان شناسان با یکدیگر 

 و اصل حقیقت را انکار کردند روی آوردند و همانطور که گفته شد به جای رسیدن به حقیقت پیروزی بر حریف را هدف قرار دادند به فن سخنوری 
 =۲۲سوال 

همین بود که به ما بنمایند که تا چه پایه نادانیم و اگر از من به عنوان دانا و  که در ابهامی به دوستم کرفون گفته شد دانا ترین مردم سقراط استراز سروش معبد دلقی 
 کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی داند فقط به این خاطر بود که بگوید  دانا ترین شما آدمیان یاد کرد 

 = ۲۳سوال 
 ها کرد  افکار مغالطه امیز سوفیستعمر خود را مصروف اصالح جامعه و شناساندن 

 = ۲۴سوال 
حقایق فراوان دیگری  علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان خود بازهم شناخت ما بسیار محدود است یعنی ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها

 هم در عالم هستی که آنها را نمی دانیم و نمی شناسیم 
و او نی گوید آری می دانم نسبت است و نیاری به تعریف ندارد وقتی که از کودکی می پرسیم می دانی توپت کجاست معرفت و شناخت روشن معنا و مفهوم = ۲۵سوال 

ابهام رفع می شود مثال می گوییم معرفت همان دانستن و آگاهی از چیزی است اگر هم ابهامی از جهت کلمه باشد حداکثر با بیان معادلی  به معنای می دانم آگاه است 
 =۲۶ سوال

 به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آنها از طریق پی بردن 

 عناصر و پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش .و دوم از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید در مورد 
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