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٤ 

 

  سواالت درس دوم             ريشه ها وشاخه های فلسفه 
  دانش فلسفه دارای يک بخش .............. و.............. بخش فرعی است -١
  
بخش اصلی فلسفه به منزله ی ............... فلسفه است وبخش فرعی درحکم ............و................. -٢

  هستند 
  بخش اصلی فلسفه درصدد بررسی وبحث درمورد چه چيزی است توضيح دهيد -٣
  دونمونه سوال که مربوط به بخش اصلی فلسفه است  را بنويسيد -٤
  چرادربخش اصلی فلسفه توانايی انسان درشناخت هستی را هم بررسی می کنند ؟-٥

ررسی شود که ايا اصال انسان امکان چون معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت ان است يعنی ابتدا بايد ب
وتوانايی شناخت چيزی رادارديا نه وبعد که اين ثابت شد به دنبال شناخت وجود می رويم لذا معرفت پيدا 

  کردن به وجود فرع است بر قبول امکان شناخت 
  بخش اصلی وريشه ای فلسفه شامل دوبخش است درمورداين دوبخش توضيح دهيد ؟ -٦
  سوال که مربوط به وجود شناسی است را بنويسيد دو گزاره يا  -٧
  دوگزاره يا سوال که مربوط به معرفت شناسی است را بنويسيد ؟ -٨
ان بخش ازفلسفه که درباره ی قوانين کلی وعام حاکم برهستی ووجود بحث می کند .............. نام  -٩

  دارد 
ت هستی را مطالعه می کند .............. نام ان بخش از فلسفه که درباره ی توانايی انسان درشناخ -١٠
  دارد
شاخه های دانش فلسفه ان دسته از دانش های فلسفی هستند که چه چيزی رابيان می کنند توضيح -١١

  دهيد 
  منظور ازاصطالح فلسفه ی مضاف چيست درمورد ان توضيح دهيد ؟-١٢
ی پردازد و جايگاه ان را دررفتار چرادرعلم روان شناسی يک روان شناس به بعد مجرد انسان م -١٣

  وتربيت نشان می دهد ؟ 
جواب : چون در فلسفه ودربحث وجود شناسی قايل به اين است که وجود يا مادی است يا مجرد از ماده 
واگر روان شناسی اين ديدگاه فلسفی را قبول داشته باشد درتبيين رفتار وتربيت انسان به اين بعد هم می 

  تارهای انسان وتربيت اوراازدريچه ی امور مادی نگاه نمی کند .پردازد وهمه ی رف
ريشه ی فلسفه شامل ............. و.................. است وشاخه های فلسفه شامل .............. است -١٤

  مانند 
منه هررشته ی علمی دارای شاخه ای از فلسفه است که به ان ............... گفته می شود وامروزه دا-١٥

  ی انها بسيار توسعه يافته است 
مبانی وزير بناهای علوم درفلسفه های .............. قرار دارد وانچه درفلسفه ی ......... پذيرفته می  -ب

  شود اساس وشالوده ی نظريات درعلوم قرار می گيرد 
  چين است رابطه ی ميان علوم وفلسفه های مضاف را بنويسيد ؟ جواب سوال مورد ب ی نقطه  -١٦
  يک مورد از سواالتی که درفلسفه ی علوم اجتماعی مطرح می شودرابنويسيد ؟ -١٧
  چرا عده ای درسياست به ليبراليسم قايلند وعده ای ديگر به سوسياليسم  -١٨
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جواب :زيرا درفلسفه ی علوم اجتماعی دو ديدگاه نسبت به اجتماع وفرد وجود دارد ديدگاهی که قايل به 
ت ومنافع فردرابرمنافع جامع مقدم می دارد اين ديدگاه درسياست به ليبراليسم اعتقاد دارد که اصالت فرد اس

  معتقداست که ازادی های فردی بايد تامين شود 
وديدگاه دوم درفلسفه ی  علوم اجتماعی اين است که جامعه اصالت دارد ومنافع جمع را برفردترجيح می 

قاد دارند که بايد منافع جمع تامين شود ولذا قايل به سوسياليسم دهد براساس اين نگرش درسياست هم اعت
  هستند 

  
  
  
  

  موارد غلط را درست کنيد وبگوييد کدام گزينه ها درست هستند  -٢٠
  دانش فلسفه دارای يک بخش اصلی ويک بخش فرعی است وبخش اصلی درحکم شاخه است  -الف

ومسايل پيرامون ان بحث می کند درواقع همان بخش ان يخش ازفلسفه که درمورد اصل وحقيقت وجود   -ب
  اصلی وريشه ای فلسفه است

بررسی احکام وقوانينی که مربوط به خود هستی ووجود است به ان هستی شناسی گفته می شود  -ج
  ومربوط به شاخه ها ی فلسفه است 

هد را معرفت شناسی می ان بخش ازفلسفه که توانايی انسان درشناخت هستی را مورد مطالعه قرار می د -د
  گويند که از مباحث اصلی فلسفه است 

دانش های فلسفی همان شاخه های فلسفی هستند که قوانين بنيادی وجودشناسی ومعرفت شناسی رابه  -ه
  محدوده های خاص منتقل می سازند 

انند ديگر مفلسفه های مضاف همان بخش اصلی فلسفه است که با تامل فيلسوفانه درحوزه ی دانش های  -و
 اخالق ودين وتاريخ وغيره شکل گرفته اند وهر رشته ی علمی می تواند فلسفه ی خودرانيزداشته باشد 

نظريه های مطرح شده درفلسفه ی علوم اجتماعی پيرامون انسان واجتماع سبب پيدايش سوسياليسم  -ز
  ی کنکوری ) وليبراليسم شده واين نشان دهندی تاثير فلسفه برساير علوم است .( نکته

دانشجويان علوم تربيتی با مکاتب تربيتی اشنا می شوند که متاثر از فيلسوفانی مانند کانت وهگل  -ز
  ومارکس وارسطو وفارابی وغيره هستند 

ديدگاههای ماورالطبيعی فيلسوفانی مانند افالطون وارسطو وغيره درهستی شناسی وانسان شناسی باعث  -ط
  ی بزرگی شده که متاثر از ديدگاه اين فيلسوفان می باشد .به وجود امدن مکاتب تربيت

بهتر است برای درک هر مکتب تربيتی ابتدا فلسفه ای که پشتوانه ی ان است مطالعه شود تا بتوانيم ان  -ظ
  مکتب را به خوبی بفهميم ووارزيابی درستی ازان مکتب تربيتی به دست اوريم 
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