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« فلسفه چیست  درس اول :  »  

ید. . مراحل تفکر در 1 انسان را به ترتیب نام بیر  

 روبرو شدن با مسئله / طرح سوال / تفکر در اندوخته ها / رسیدن به پاسخ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. تفکر غیر فلسفی را با مثال تعریف کنید. 2  

که انسان با سواالت معمویل و روزانه روبروست و به دنبال پاسخ آنهاست در مرحله اول تفکر تا زمانی  

 گفته یم شود برای مثال چه غذانی بخورم یا مسافرت کجا بروم. 
 قرار دارد که به آن تفکر غیر فلسفی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ی به مسائل اسایس  . تفکر فلسفی را تعریف کنید و مثال بزنید. 3 عبور کردن از مرحله اول تفکر و پرداخت 

 و بنیادین و با جدیت و به طور پیوسته اندیشیدن درباره این مسائل تفکر فلسفی نامیده یم شود. 

/ خوشبخت  و سعادت چگونه به دست یم آید مثال: آزادی چیست؟ یا رسانجام انسان چه یم شود   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید. 4  

تفکر در اندوخته ها / روبرو شدن با مسئله فلسفی / طرح پرسشهای فلسفی / رجوع به معلومات و 

 رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مالصدرا را تعریف کنید. 5
ی
. نظریه فطرت اول و ثان  

 و تفکر در آنها را فطرت اول و وارد شدن به پرسشهای اسایس مالصدرا مشغول بودن به امور عادی ز 
ی

ندگ

 و تفکر در آنها را فطرت ثانی یم نامد. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

شده است؟ . لفظ فلسفه چه ریشه ای دارد و از کدام کلمه گرفته6  

 ریشه یونانی دارد و از کلمه فیلوسوفیا گرفته شده است. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دانانی است بنا. واژه فیلوسوفیا به چه معناست؟ 7
براین فیلو به معتی دوستداری و سوفیا به معتی

 دوستداری دانانی است. 
 فیلوسوفیا به معتی

سوفیست یعتی دانشمند. . دانشمندان در زمان سقراط و قبل از او خود را چه یم نامیدند؟ 8  
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فیلسوف به معتی دوستدار دانش.  یا فیلوسوفوس. سقراط برای خود از کدام لفظ استفاده یم کرد؟ 9  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست ) دانشمند( بخوانند؟ . 10  

 در برابر دانانی و علم و هم ردیف نشدن با سوفیست ها
 به سبب تواضع و فروتتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 های سوفیست ها را بنویسید. 11
ی
. سه مورد از ویژگ  

شغل آنها بیشی  تعلیم سخنوری و وکالت بود / هدف آنان بیان واقعیت و دفاع از حقیقت نبود بلکه 

وزی بر ر  ین هدفشان پیر
قیب بود / در استدالل های خود بیشی  از مغالطه کمک یم گرفتند. مهمی   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. سوفیست ها چه دیدگاه و نظری در باره حقیقت داشتند؟12  

ارزیسی قائل نبودند و معتقد بودند هرکس هر چه خودش فهمید همان این گروه برای حقیقت و واقعیت 

 حقیقت و واقعیت است. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

؟را به ترتیب بنویسید فلسفه سیر تاریخی کاربرد و معتی  . 13  

 دوستداری دانانی / فلسفه به معتی مطلق دانش و علم / فلسفه به معتی دانش خاص فلسفه به م
عتی  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 های مهم فلسفه را از جهت موضوع و روش بنویسید. 14
ی
. ویژگ  

بنیادی ترین موضوعات است / استفاده از روش عقیل و قیایسموضوع فلسفه   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

موضوعات و مباحتی یم پردازد؟. فلسفه به چه 15  

ان و انسان است و پاسخ گوی دغدغه های عمیق فلسفه درباره بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات جه

ی است فیلسوف در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش یم کند.  و اساس بشی  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مجهوالت از چه روشی استفاده یم کند؟ . فلسفه برای حل مسئله و کشف16  

تعقل و تجزیه و تحلیل دانسته ها.  با استفاده از توانانی عقل و استدالل های عقیل و منطف  و با تفکر و   
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 نکات مهم درس

عهده دار برریس قانونمند سواالت اسایس و بنیادین انسان است.  فلسفه دانش. 1  

واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات است.  تفکر. 2  

تقسیم یم شود.  فلسفی  غیر و  فلسفی به دو نوع  تفکر. 3  

ی بار واژه فلسفه سقراط. 4 را عمویم کرد و بر رس زبان ها انداخت.  و فلیسوف برای نخستتر  

تغییر یافت.  کار مغالطهبود بعدها به معتی  دانشمند. سوفیست که در ابتدا به معتی 5  

درست است اما در حقیقت  ظاهربه استدالل هانی گفته یم شود که در  یا سفسطه مغالطه. 6

. یم باشد  غلط  

ارتقا پیدا کرد.  دانشمندبود به تدری    ج به معتی  دانش دوستدار. فیلسوف که در ابتدا به معتی 7  

است.  ریاضی  علم. دانش فلسفه از جهت روش شبیه 8  

ی تفکر و تفکر فلسفی 9 است.  مطلق خصوصو  عموم. رابطه بتر  

  فطرت . 10
ی
. مرحله برتر و عایل تر برای انسان است ثان  

یم شد.  ها دانش و علوم ی همه. فلسفه در ابتدا شامل 11  

وزی. مهم ترین هدف سوفیست ها 12 بود.  رقیب بر پیر  

 پایان درس اول
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