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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمائیذ 5.5( :نمره)

 .1.1فلسفِ درتارُ  .......................... ٍ .......................هسالِ ّا ٍ هَضَعات جْاى ٍ اًساى تحث هی کٌذ.
 .1.1هسالِ ّای فلسفی هاًٌذ هسائل  ..........................است کِ فقظ تا عولیات  ....................حل هی شًَذ.
 .1.1تخش اصلی فلسفِ کِ تِ هٌشلِ ریشِ ٍ پایِ فلسفِ است ً ..........................ام دارد.
 .1.1تا ایي کِ هَجَدات در خصَصیات گًَاگَى تفاٍت دارًذ؛ اها در یک چیش شزیکٌذ آى اصل  ..............است.
 .1.1پارهٌیذس فلسفِ خَد را تِ صَرت  .............عزضِ کزدُ ٍ تا تیاًی  ....................تِ تَصیف عقایذ فلسفی خَد پزداختِ است.
 .1.1فیلسَف ٍاقعیّ ،یچ سخٌی را تذٍى ً .................وی پذیزد.
 .1.1هٌظَر اس حقیقت تاٍر درست ٍ صحیح ٍ هغاتق تا  .......................است.
 .1.1اس ًظز سقزاط ،گزیش اس  .......................دشَار ًیست؛ گزیش اس  ....................دشَار است.
 .1.1افشایش پیَستِ علنً ،شاًِ تَاًایی تشز در  .......................اشیای پیزاهًَی است.
 .1.11هعزفت شٌاسی تخشی اس فلسفِ است کِ تِ خَد پذیذُ  ........................هی پزداسد.
 .1.11ارسغَ اس اٍلیي داًشوٌذاًی است کِ هثاًی  ...................را پایِ گشاری کزد.
 .1.11هعزفتی کِ اس عزیق «قلة» یا «دل» تِ دست هی آیذ ً ........................ام دارد.
 .1.11اٍلیي دٍرُ هعزفت شٌاسی تِ  .............................تاس هی گزدد.
ٍ .1.11یلیام جیوش ٍ تزگسَى اس جولِ کساًی ّستٌذ کِ تِ  ..................... ٍ ........................هعتقذًذ ٍ تِ تعذ هعٌَی اًساى اّویت هی دٌّذ.

 .1.11دکارت هعتقذ است هٌظَر اس ّ ...................واى  .......................است؛ جایی کِ هزکش اًذیشِ ّای هاست.
 .1.11دارٍیٌیست ّا هعتقذًذ اًساى چیشی ًیست ،جش یک حیَاى . ............................

 .2جمالت درست را با عالمت (ص) و جمالت نادرست را با عالمت (غ) مشخض نمائیذ 2.5( :نمره)
 .1.1تفکز فلسفی ٍ اًذیشیذى تِ سَاالت اساسی یک ضزٍرت عام ٍ ّوگاًی است.
ّ .1.1ز گاُ خصَصیات یک هَجَد خاص ،هَرد تَجِ ها قزار گیزد؛ تِ سزاغ هاتعذالغثیعِ رفتِ این.
 .1.1هَرخاى فلسفِ در غزب ،تاریخ فلسفِ را غالثا اس هصز ٍ فالسفِ یًَاًی پیش اس افالعَى آغاس هی کٌٌذ.
 .1.1فیلسَف ٍاقعی کسة حقیقت را تز ّز چیشی تزجیح هی دّذ ٍ سًذگی خَد را تز اساس آى استَار هی دارد.
 .1.1سقزاط سزاسز سًذگی خَد را تا فلسفِ سپزی کزد ٍ کتة سیادی تالیف کزد.
 .1.1شٌاخت ها اس جْاى ،اهزی است کِ تِ تذریج حاصل هی شَد.
 .1.1تواهی کتة ارسغَ در حَسُ فلسفِ است ٍ کتاتی در سهیٌِ عثیعیات تالیف ًکزدُ است.

 .1.1تیکي اس ًخستیي فالسفِ ای تَد کِ تز اّویت عقل اصزار هی ٍرسیذ ٍ اس هعتقذاى تِ اصالت عقل تَد.
 .1.1ارسغَ هعتقذ تَد کِ فصل هویش ٍی یعٌی «ًغق» کِ ّواى تفکز است ،سثة توایش ٍی تا سایز حیَاًات است.
.1.11کارّایی کِ اًساى آى ّا را تزای رفع ًیاس خَد اًجام هی دّذ« ،فعل عثیعی» هی ًاهٌذ.
 .3هر یک از موارد جعبه زیر را در مقابل عبارت مرتبط خود ،بنویسیذ 1.11( :نمره)
ـ عقل گزائی ،پزاگواتیسن ،آگَست کٌت ،پارهٌیذس ،آهپزیسنّ ،زکلیتَس ،شَْدگزائی ،رًِ دکارت ـ
 .1.1یکی اس هَسساى هکتة پَسیتَیسن
 .1.1اًکار حزکت
 .1.1یکی اس جزیاى ّای فکزی شکل گزفتِ در ارٍپای جذیذ
ّ .1.1ذف کشف تاٍرّای هفیذ
 .4به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ 4.11( :نمره)
 .1.1کذام فیلسَف هعیار فضیلت اخالقی را در ٍجذاى جستجَ هی کزد؟
 .1.1کذام گزٍُ هعتقذ تَد ّوِ چیش اس جولِ اًساى اس هادُ ساختِ شذُ است؟
 .1.1رًِ دکارت ،تٌیاى گشار کذام جزیاى فکزی در ارٍپای جذیذ تَد؟
 .1.1اًساى چگًَِ در هسیز شٌاخت قزار هی گیزد؟
 .1.1جاهعِ آتي در سهاى سقزاط تحت تاثیز اًذیشِ چِ گزٍّی تَد؟
 .1.1هَرخاى فلسفِ در غزب ،غالثا کذام اًذیشوٌذ را تِ عٌَاى ًخستیي فیلسَف هعزفی هی کٌٌذ؟
 .1.1کذام فیلسَف ،اشکال ٌّذسی را اساس ّوِ چیش هی داًست؟
 .1.1اس ًظز سقزاط داًای حقیقی کیست؟
 .5به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ؟
 .1.1افالعَى افعال اًساى را در چِ صَرتی در راستای سعادت ارسیاتی هی کٌذ؟
 .1.1دیذگاُ حکوت هتعالیِ را درتارُ اًساى

(ً 1.1وزُ)

تٌَیسیذ؟ (ً 1.11وزُ)

ً .1.1ظزیِ ًسثی گزایی را در هعزفت شٌاسی تَضیح دّیذ؟

(ً 1.11وزُ)

 .1.1سِ قاعذُ هْوی کِ شٌاخت تجزتی تز آى ّا هتکی است را

تٌَیسیذ؟ (ً 1.1وزُ)

 .1.1توثیل غار افالعَى را تِ صَرت هختصز تَضیح دادُ ٍ ارتثاعش تا کشف حقیقت
.1.1

دیذگاُ پزٍتاگَراس درتارُ حقیقت را تیاى

کٌیذ؟ (ً 1.11وزُ)

تَضیح دّیذ؟ (ً 1.11وزُ)

