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 صحیح     غلط                                                                                                                        نمره1نمایید.جمالت صحیح و غلط را مشخص 

 در انگلستان مي زیست. 18یکي از ماتریالیست های اولیه توماس هابز است که در قرن -1

 .واسطه به حقایقي برسد و معرفت کسب کندقلب یکي از ابزارهای معرفت است که انسان مي تواند با -2

 ای مختلف کندهشناخت تفاوت های اشیا این امکان را به انسان مي دهد که به کمک حس خود از اشیاء متفاوت استفاده -3

 .قرن پیش از میالد در آن مباحث فلسفي پایه گذاری شد شش اه فلسفه یوناني کل یونان بود کهزادگ-4
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 نمره2.عبارات مناسب کامل کنیدجاهای خالی را با 

 به اعتقاد .................. حقیقت امری یکسان نیست و نسبت به هر کس متفاوت است.-5

 مسائل فلسفي از جهت .............. مانند مسائل ریاضي هستند.-6

 سقراط جهالت افراد .................................. را به رُخشان کشید.-7

 ................. به شناخت سبب شد که شاخه معرفت شناسي رشد بیشتری کند. توجه ویژه-8
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 )یک مورد اضافی است( نمره1 .وصل کنیدکلمات سمت چپ  جمالت سمت راست را به

 .ابن سینا           وضعیت روح را با بیاني تمثیلي در یک شعر شرح داد. -9

 داند.                 .ارسطو نفس را حقیقتي مربوط به مشرق عالم مي-10

 .افالطون                   روح را چیزی ضمیمه شده به بدن نمي داند. -11

 .سهروردی                    نفس را با ارزش ترین دارایي انسان مي داند.-12

 صدرا.مال                                                                               
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 نمره 5/1گزینه درست را انتخاب کنید.

 نیان در پیش گرفته است، این جمله ... .تسقراط رفتاری خالف دین ما آ-13

 (از نظر سقراط افترایي بود که از دیر باز به او نسبت داده اند2(طبق نظر ملتوس جرم سقراط به حساب مي آید          1

 او خود را ... یعني ... مي خواندند.دانشمندان زمان سقراط و قبل از -14

 دانشمند-(سوفیست2دوستدار دانایي                                     -(فیلوسوفیا1

 زنداني خارج شده از غار چه زماني رنج عظیمي را تحمل مي کند؟-15

 (زماني که شخصي تنومند او را از سر باالیي باال بکشد و از غار بیرون آورد1

 اني که زنجیرهایش پاره شوند و روی خود را برگرداند و به سوی مدخل غار برود و به بیرون بنگرد.(زم2
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0از نظر ارسطو نفس انسان هنگام تولد چگونه حالتي دارد؟-16

 5/0چه چیزی فلسفه ما را مي سازد؟-17

 75/0دومین اندیشه مشهور هراکلیتوس چه مي باشد؟نخستین اندیشمند یوناني چه کسي است و -18
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 نمره1فعل اخالقي چیست؟-19

 

 5/0شکاکیت مطلق چیست؟-20

 

 نمره1تفکر چیست؟-21

 نمره1معرفت شناسي چیست؟-22

 



7 

 پاسخ تشریحی و کامل دهید.

 نمره2نام برده و علت انجام رذایل اخالقي چیست؟ مطابق نظر فالسفه مسلمان دو دسته از تمایالت انسان را-23

 

 

 نمره 25/1نام مکتب فلسفي مالصدرا چیست و از نظر ایشان تاثیر متقابل روح و بدن بر هم چگونه است؟-24

 

 

 نمره 1ویژگي های روح از نظر دکارت را بنویسید.)چهار مورد(-25

 

 نمره1پراگماتیست ها چه اعتقادی دارند؟-26

 

 

 نمره2بحث های علمي و فلسفي صدرالمتالهین بر چه بود توضیح دهید.پایه -27

 

 

 نمره2شناخت تجربي چیست و بر چه قواعدی استوار است؟-28

 

 

  

 




