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 درس اول : چيستی فلسفه 

  يکی از ويژگی های انسان ............. است  -١
 هرسوالی که برای ما پيش ايد گويای چه چيزی است ؟ -٢
 تفکر چيست يا هنگام تفکرچه اتفافی می افتد ؟ -٣
 مراحل انديشه ورزی وتفکر درانسان چند مرحله دارد به ترتيب بنويسيد ؟ -٤
 مراتب چيست توضيح کامل دهيد ؟تفکردومرتبه دارد منظوراز اين  -٥
 تفکر غير فلسفی چگونه تفکری است ؟ توضيح دهيد  -٦
 تفکر فلسفی چگونه تفکری است توضيح دهيد  -٧
 سه مورد از سواالتی که مربوط به تفکر غير فلسفی است را نام ببريد  -٨
 سه مورد از سواالتی که مربوط به تفکر فلفسی است را نام ببريد  -٩

زندگی روزمره است وسواالتی که اساسی وبنيادين هستند هر کدام مربوط به کدام  سواالتی که مربوط به -١٠
 يک از دومرتبه ی تفکر است جواب را نوشته وبرای هرمورد يک نمونه سوال طراحی کنيد

 مراحل تفکر فلسفی را بنويسد ؟ -١١
 چه زمانی انسان درحال تمرين تفکر فلسفی است  -١٢
 منظور مالصدراازفطرت اول چيست ؟ -١٣
 ور مالصدرا ازفظرت ثانی چيست منظ -١٤
 مالصدرا ماند ن درکدام فطرت را شايسته ی انسان نمی داند واز انسانها چه  چيزی را می خواهد . -١٥
 سواالتی که درتفکر فسلفی مطرح می شوند چه ويژگی دارند  -١٦
 دانش فلسفه چگونه به وجود امده است  -١٧
 ی کلمه ی ................ است واژه ی فلسفه ريشه ی .............. دارد وعربی شده  -١٨
کلمه ی فيلوسوفيا از دوکلمه ی فيلو به معنی ................ وسوفيا به معنی .............. است ودرکل  -١٩

 به معنای .............. است
 ايا واژه ی فلسفه درابتدا دريونان به معنی دانش خاصی بود ؟ -٢٠
 لمه ای گرفته شده وبه چه معنايی است ريشه ی کلمه ی فلسفه را توضيح دهيد از چه ک -٢١
 کسی که کلمه ی فلسفه را عمومی کرد وبرسرزبانها انداخت چه کسی بود  -٢٢
 دانشمندان زمان سقراط اوقبل ازاويا خودرا فيلسوف می ناميدند   -٢٣
 دانشمندان زمان سقراط وقبل ازاوخودرا با چه نامی معرفی می کردند ؟ -٢٤
 سوفيست به معنی .............. است وفيلسوف به معنی ............... است  -٢٥
 سوفيست ها چه کسانی بودند افکار ونظرانها را بنويسيد  -٢٦
 معنای اوليه ی واصلی سوفيست چه بود و چرا مفهوم مغالطه کار گرفت ؟ -٢٧
 .............. است کلمه ی سفسطه درزبان عربی از کلمه ی ............. گرفته شده وبه معنای  -٢٨
 چرا سقراط خود را سوفيست به معنی دانشمند نخواند وازلفظ فيلسوف استفاده کرد  -٢٩
به تدريج کلمه ی فيلسوف به مفهوم ............... ارتقا پيدا کرد وکلمه ی فسلفه نيز مرادف با  -٣٠

 ................... شد 
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 دو کلمه ی " فلسفه " و" سفسطه " درعربی ازکدام کلمات يونانی گرفته شده وبه چه معنايی هستند  -٣١
 سير تحول معنايی فلسفه را اززمان يونان باستان تا به امروز بنويسيد  -٣٢
٣٣-  
 هردانشی ازدوجهت ازساير دانشها متمايز وجدا می شود اين دود جهت را بنويسيد  -٣٤
 ه ان را ازساير علوم ودانشها متمايز وجدا می کند ؟ توضيح دهيد موضوع فلسفه چه ويژگی دارد ک -٣٥
 فلسفه درباره ی ............... و............ موضوعات جهان وانسان بحث می کند  -٣٦
 فلسفه درباره ی بنيادی ترين ونهادی ترين موضوعا .............. و............ بحث می کند  -٣٧
 ...... ....................... کاوش می کند فيلسوف دراصل ............ و.... -٣٨
 پايه واساس ساير علوم را چه چيزی می سازد ؟  -٣٩
 موضوع دانش فلسفه با ساير علوم مانند شيمی واخالق چه فرفی دارند توضيح دهيد  -٤٠
فلسفه برای حل مسايل اساسی مربوط به جهان وانسان از چگونه روشی استفاده می کند توضيح دهيد  -٤١

 ؟
ماند شيمی وفيزيک دارد توضيح  مسايل فلسفی چه تفاوتی با روش حل مسايل ساير علوم  روش حل -٤٢

 دهيد ؟
 روش حل مسايل فسلسفی شبيه روش حل مسايل کدام علم است ؟ -٤٣
 علم رياضی وعلم فلسفه ازچه نظر شبيه به هم هستند ازنظر موضوع ياازنظر روش حل مساله ؟ -٤٤

  اله با هم مقايسه کنيداين دوسوال را ازنظر موضوع وروش حل مس
  ايا جهان ابتدا وانتها دارد ؟)  -١( 
 چرا هوا معموال درزمستان سرد می شود )-٢(
 رابطه ی تفکر وتفکر فلسفی را با کمک دودايره نشان دهيد  -٤٥

  موارد غلط را درست کنيد وبگوييد گزينه های درست کدام است -٤٦
  درمراحل تفکرابتدا " طر ح سوال وسپس برخورد با مساله مطرح می شود -الف

زمانی که انسان با سواالت روزمره ومعمولی روبه رواست وبه دنبال پاسخ به انها است درمرحله ی -ب
  تفکر غير فلسفی قراردارد

بزار عقل استفاده سواالت اساسی وبنيادين درمرحله ی اول تفکر مطرح می شوند وبرای حل انها از ا-ج
  می شود 

  مشغول بودن به زندگی وامورعادی زندگی وتفکردرانها به تعبير مالصدرا همان فطرت ثانی است  -د
ازنظر مالصدرابرای اينکه انسان به مرحله ی عالی تر وبرتر برسد بايد از فطر ت اول عبور کند ووارد  -ه

  فطرت ثانی شود 
  مورد انها ازنظر مالصدرا همان فطرت ثانی است ورود به پرسشهای اساسی وتفکر در-ز
درمراحل تفکر فلسفی طرح پرسش های فلسفی سبب روبه روشدن با مجهول ومساله های فلسفی می -و

  شود 
هرکسی که پرسشهای فلسفی را جدی بگيرد وبه دنبال پاسخ ان برايد به معنی اين است که وارد تفکر -ط

  وتمرين فلسفی شده است
  ه عهد ه دار بررسی عاميانه وعرفی سواالت مربوط به فطرت اول است دانش فلسف-ی
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ازهمان روزهای اغازين حيات فکری انسان تالش برای دستيابی به پاسخ صحيح سواالت اساسی وجود  -ط
  داشته است 

  کلمه ی سفسطه درزبان عربی از واژه ی سوفيست گرفته شده وبه معنای مغالطه کار است  -ظ
  را سوفيست به معنی دانشمند ناميد سقراط خود  -ص
  سقراط به دليل تواضع وفرتنی نمی خواست خودرا سوفيست به نامد -ض
  فيلسوفان زمان سقراط وقبل ازان خودرا فيلوسوفوس يعنی دانشمند می خواندند .-ح
  واژه ی فلسفه درزمان يونان باستان به دانش خاصی تعلق داشت وشامل همه ی دانش ها می شد -خ
  تفاوت فلسفه با ساير علوم هم از جهت موضوع هست وهم از جهت روش حل مساله  -ج
فيلسوف دراصل وحقيقت جهان وانسان وطبيعت کاوش می کند واينها اموری هستند که درعلوم ديگر  -چ

  کاربردی ندارند 
  ست علم فلسفه ورياضی هم از جهت موضوعا ومسايل وهم از جهت روش حل مساله شبيه فلسفه ا-ع
مسايل اساسی فلسفه که مربوط به اصل واساس جهان وانسان است را نمی توان ازطريق حواس يا -غ

  ازمايش حل کرد 
رابطه ی تفکر وتفکر فلسفی عام وخاص مطلق است ودراين رابطه تفکر عام تراز تفکر فلسفی است  -ف
.  

  
  

 لطف کنيد پنج جمله ی صحيح يا غلط هم شما طراحی کنيد  -٤٦
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