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  درس سوم : فلسفه وزندگی
ز انسانها فارغ از اشتغاالت روزمره لحظاتی به تفکر درباره ی باورهای خود می پردازند ونسبت به برخی ا -١

پذيرش انها می انديشند اينان درحقيقت اهل تفکر ............. هستنتد ومی کوشند بنيان های فکری 
 خودرادرچارچوب ......... و............. قراردهند 

 ثيران برزندگی چيست ؟ توضيح دهيد نقش باورهای ما درزندگی وتا -٢
 انديشيدن فيلسوفانه يعنی غور در...................... -٣
انديشيدن فيلسوفانه سبب غور درباورهای مربوط به زندگی می شود اين غور شامل چه مراحلی می شود  -٤

 به ترتيب انها را بنويسيد 
 درچه صورتی انسان می تواند بنيان های فکری خود را ساخته وبه ازاد انديشی برسد ؟  -٥
 غوردرباورهای مربوط به زندگی وتفکر فلسفی درموردان چه نتايجی به دنبال دارد ؟ -٦
باورهايی که درمورد زندگی داريم ........... مارامی سازد ونقش تايين کننده درانتخاب ...................  -٧

 رند دا
  

 منظور ازاين جمله چيست " فلسفه ی هرکس معنادهنده به زندگی اواست " -٨
 تقسيم بندی مردم به سه دسته را بنويسيد ؟ -٩

 فلسفه ی هرکس نقش تعيين کننده در.............. به زندگی اودارد  -١٠
 فوايد تفکر درامورفلسفی يا فوايد تفکرفلسفی را نام ببريد ؟ -١١
غالطات درمنطق را بنويسيد ؟ يا فلسفه ازبحث مغالطات درمنطق چه رويکرد فلسفه نسبت به بحث م -١٢

 استفاده ی می برد 
 يکی ازفوايد تفکر فلسفی دوری از مغالطات است ان را توضيح دهيد  -١٣
 فيلسوف واقعی چه کسی است ويا چه وبژگی دارد  -١٤
نظر می دهند فرق عموم مردم درمورد مسايل بنيادين فلسفه مانند خداوازادی وخوشبختی می انديشند و -١٥

 فيلسوف با ساير مردم دراين زمينه چيست ؟
 يکی از فوايد تفکر فلسفی استقالل درانديشه است دراين مورد توضيح دهيد  -١٦
 يکی ازفوايد تفکر فلسفی رهايی ازعادات غير منطقی است درمورداين توضيح دهيد  -١٧
 افالطون درتمثيل غار خود چه نکته ای را می خواهد نشان دهد ؟ -١٨
ثيل غار افالطون درکتا ب ................. امده است ومثالی است برای ........................ و تم -١٩

 .................... است که با تفکر فلسفی اتفاق می افتد 
 با توجه به تمثيل غار به سواالت زير جواب دهيد  -٢٠
 ه دست می ايد ؟گذرازيک وضع عادی ورسيدن به حقيقت برتر درپرتو چه چيزی ب -الف -٢١
 رنج رسيدن به حقيقت شيرين تر است يا راحتی ماندن درنادانی  -٢٢
 چرا افالطون ماندن درنادانی وعدم درک خقيقت رابه زندانی دربند تشبيه کرده است  -٢٣
 زندانی که بشر ممکن است به ان گرفتار شود چيست ؟ بزرگترين -٢٤
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 برگشته بود نمی پذيرفتند ؟چرازندانيان درغارسخن جوانی را که برای رهايی انها  -٢٥
 درجمالت زيرموارد غلط را درست کرده وتشخيص دهيد کدام گزينه ها درست هستند  -٢٦

عموم مردم درمورد مسايل بنيادين فلسفی به طورجدی می انديشند وبا روش درست وارد اين مسايل  -الف
  می شوند 

  فيلسوف درتامل فلسفی خود درمورد مسايل بنيادين تابع برهان است نه تابع افراد واشخاص  -ب
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