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 بارم سواالت ردیف

                  جمالت  صحیح وغلط را مشخص کنید :                                                                                               1
 پاسخهاستحس وتجربه، واسطٔه رسیذى انساى از هجهىالت به هعلىهات و از پرسشها به  (1-1
 فلسفه در مورد موضوع خاصی صحبت نمی کند.( 2-1
 هبانی و زیربناهای علىم در فلسفه بررسی نوی شىنذ. (3-1
 فلسفه هر کس نقش اساسی در هعنا بخشی به زنذگی او دارد.( 4-1
 

1 

 جمالت زیر را تکمیل کنید :  2
 را.............. می نامد.مال صدرا ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آنها  (1-2
 طرفدارن اصالت فرد در سیاست معتقد به.............هستند.(2-2
 اهل تفکر فلسفی می کوشند بنیان های فکری خود را در چارچوب............و.......قرار دهند.( 3-2
 (.............یک معرفت بی واسطه است.2-4
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 پاسخ های کوتاه ارائه کنید :  3
 سطه به چه معناست؟لفظ سف (1-3
 بخش اصلی دانش فلسفه چیست؟ (2-3
 خود آورده است؟ را در کدام کتاب« تمثیل غار»افالطون ( 3-3
 (یکی از نشانه های ارزش واعتبار شناخت حسی چیست؟3-4
 

  
2 

 4سواالت چهار گزینه اي: 4
 کسی که واژه فلسفه را بر سر زبانها انداخت چه کسی بود؟ (4-1
 مالصدرا(4                 سقراط(3                ارسطو(2            افالطون(1
 
 ( کدامیک از موارد زیر جز فلسفه های مضاف قرار نمی گیرد؟2-4
 (معرفت شناسی4(تکنولوژی       3(فرهنگ          2( حقوق            1
 
 مطلب است؟بیان کدام « تمثیل غار»(منظور اصلی افالطون از ارائه3-4
(فلسفه می خواهد نهایت بی اعتباری اداراکات حسی را 2(فلسفه می تواند انسان را به آزادی حقیقی هدایت کند 1

 نشان دهد
(فلسفه در تالش است که تا ناپایداری موجودات طبیعت 4(فلسفه درصدد تبیین نارسایی اداراکات حسی است.   3

 را آشکارسازد.
 
 تجربی را پایه گذاری کرده؟چه کسی مبانی علوم ( 4-4

 (افالطون4                 سقراط(3                ارسطو(2           مالصدرا(1
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 5/1 تفاوت تفکر فلسفی را با تفکر غیر فلسفی چگونه است؟ 5

 مسائل فلسفه از چه جهت شبیه علم ریاضی است؟ 6
 

1 

  



 مورد توجه فلسفه علوم اجتماعی، دیدگاه سوم را توضیح دهید. ز مسایلا 7
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 ؟ نام ببرید وتوضیح دهید. بخش تقسین هیکنین چنذ بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به  8
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 فرق فیلسوف با مردمان عادی در چیست؟ 9
 

5/1 

 برخی از فواید تفکر فلسفی را نام ببرید. 16
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 1 چگونه صورت می گیرد؟شهود وحیانی  11

 نظریه ابن سینا در مورد قاعده علیت چیست؟  12
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 شناخت تجربی بر چند قاعده عقلی استوار است؟  13
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  مصحح:                                  نمره به عدد:                            نمره به حروف: 

نوائی                     فلسفه هر کس معنا دهنده به زندگی اوست.

موفق باشید   

 


