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 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره
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 بارم سؤاالت ردیف

 ن جمالت زیر را مشخص کنید.و غلط بودصحیح  الف

 غ  ص                  مغالطه استدالل های به ظاهر درست امادر واقع غلط است.(  1

 غ  ص    کند. ت که کمیت و مقدار دارد مطالعه می( ریاضیات هر چیز را از آن جه2

 غ  ص های جدیدتر بوده اند.                 گیری تمدن های قدیمی مقدمه و پلکان شکل ( تمدن3

 غ  ص   آموزیم برای بهتر زیستن از ظرفیت عقالنی خود بیشترین بهره را ببریم. ( در فلسفه می4
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 ا با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خالی ر ب

 متهم کرد..............................  و............................. ( ملتوس در دادگاه  آتن  سقراط را به  5

 نسبت به چیزی است.............................. و............................. ( معرفت یا شناخت همان 6

 آید. بدست می............................. و............................. ( شناخت تجربی شناختی است که با همکاری 7

 توان به حقیقت رسید. نمی .............................  و............................. ( به نظر سوفسطائیان  از راه 8

2 

 پاسخ کوتاه دهید. ج

 ( جمله مشهور کانت در رابطه با  اهمیت وجدان فردی چیست.؟9

 ( دیدگاه منطقی ارسطو در باره انسان چیست ؟10

 آید؟ چگونه بدست می( معرفت شهودی 11

 ( ویژگی دفاعیه سقراط چه بود؟12

 ؟( دانای حقیقی از نظر سقراط کیست13
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 اضافی است( الف)یک مورد در ستون وصل کنید. در ستون )ب( به مورد مناسب  ستون )الف( را هر یک از موارد ( 14 د
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 ویلیام جیمز 

 بیکن 

 دکارت 

 داروین 
 

 الف( مدافع اصلی پراگماتیسم

 ب(توجه به اصالت تجربه  

ج( پیدایش حیات تحول تدریجی  موجودات زنده   

                            

 

 ب الف



 

 

 سؤاالت ردیف
 بارم

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. هـ

 مراحل تفکر فلسفی را نام ببرید. 15
1 

 مورد هستی را توضیح دهید؟طون در اعتقاد افال 16

1 

 چگونه یاد می کند؟ توضیح دهید؟گزنوفانس در آثار خود از خداوند  17

 1 

 مقصود از حقیقت چیست؟ 18
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 ر فلسفی است؟آیا هر حیرتی نشانه از یک تحیّ 19
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 ریف است. با ذکر مثال توضیح دهید؟چرا معنا و مفهوم معرفت بی نیاز از تع 20
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 ذکر مثال توضیح دهید؟ ؟ باش بشر به چند صورت پیشرفت می کنددان 21
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 ؟برند چیست های حسی از آنها بهره می ی که دانشمندان هنگام بررسی دادههای عقل چند نمونه از قاعده 22
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 نگری چیست وچه اهمیتی در شناخت دارد؟ درون 23
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 داند و بنیانگذار آن کیست؟ می گرایی چه ابزاری را در شناخت معتبر پوزیتیوتیسم یا اثبات 24
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 ی حقیقت و شناخت چیست؟ اعتقاد پروتاگوراس درباره 25
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 ابطه با حقیقت چیست؟ توضیح دهید.نظریه ماتریالیست ها در ر 26

1 

ح ای تشری تقادی دارند و آن را از چه زاویهحقیقت انسان چه اع دربارهفیلسوفان اگزیستانسیالیست اروپایی  27

 کنند؟ می
1 

 وجود انسان و وظایف آنها چیست؟  قوای اصلی ی نظر افالطون در باره 28
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 دیدگاه طبیعت  گرایان در رابطه با شکل گیری  امور اخالقی و منشا ء آن امور چه هست ؟ باذکر مثال توضیح دهید؟ 29
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