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نمونه سوال درس ششم امکان شناخت                              

ويژگی های انسان "شناختن " است رفتار ومواردی از انسان را مثال بزنيد که معرف اين ويژگی يکی از -١
 انسان باشد ؟

انسان با عمل اموختن ويادگيری درمسير.................... به پيش می رود -٢  

منظور ازاينکه شناخت ما از جهان وخود درمجموع محدود است يعنی چه ؟-٣  

تی که مربوط به بحث " شناخت " می شود را بنويسيد ؟سه  مورد از سواال-٤  

بخشی از فلسفه که به خود پديده ی شناخت می پردازد چه نام دارد وبه چه سواالتی پاسخ می دهد چهار -٥
 نمونه از اين سواالت را بنويسيد 

چرا معرفت شناسی هميشه جزيی از فلسفه بوده است ؟-٦  

وچگونه علمی است معرفت شناسی نام ديگر ان چيست  -٧  

بحث معرفت شناسی درگذشته با امروزه چه تفاوتی دارد ؟  -٨  

ايا معنا ومفهوم معرفت وشناخت نياز به تعريف دارد ؟ توضيح دهيد  -٩  

اگر ابهامی درکلمه ولغت معرفت ويا شناخت باشد چگونه ان را برطرف کنيم ؟ -١٠  

جمله ی " ما می توانيم اشيا وموجودات جهان را بشناسيم وبه انها علم پيدا کنيم " دربحث معرفت  -١١
 شناسی به چه نکته ای اشاره دارد 

منظور از اينکه " امکان معرفت يک امر بديهی است " را توضيح دهيد ؟ -١٢  

ايا کسی به طور طبيعی درامکان اصل معرفت شک می کند ؟ چرا -١٣  

درکتاب دوجمله وجود دارد درمورد اين دوجمله تحقيق کنيد ودرقالب چند خط بنويسيد  -١٤  

جمله ی اول : به دليل مسايل پيچيده ای که درزندگی انسان وجود دارد امکان معرفت که امری بديهی وروشن 
 است توسط انسان انکار شده است 

طبيعی درامکان اصل معرفت شک نمی کند  جمله ی دوم : امکان معرفت امری بديهی است پس کسی به طور
. 
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ايا مواردی مانند اينکه انسان همه ی حقايق را نمی شناسد وقادر به شناخت برخی از امور نيست و  -١٥
 درفهم حقايق اشتباه می کند " با بديهی بودن امکان اصل شناخت درتناقض است ؟

ط انسان امکان ندارد  واينکه هيچ امری شکاکيت مطلق چيست ؟ جواب : يعنی اصل دانستن امورتوس -١٦
 قابل شناسايی وشناختن  نيست 

چرا اگر کسی قايل به شکاکيت مطلق باشد گرفتار تناقض می شود ؟ -١٧  

جواب : همين که قايل به چنين نظری هست ؛ يعنی از امری شناخت دارد وبا اعتقاد انها که می گويند ما 
نيم چيزی را بشناسيم درتناقض هست مطلقا  چيزی را نمی شناسيم ونمی توا  

وقتی می گوييم شکاکيت مظلق امکان پذير نيست ,  بديهی بودن کدام اموردربحث معرفت شناسی   -١٨
روشن می شود ؟ بديهی بودن معنای معرفت وامکان رسيد ن به شناخت ومعرفت برای هر انسانی روشن می 

 شود 

ند گی خود روی زمين برای درک جهان تالش کرده معرفت بر مبنای کدام باور انسان از ابتدای ز -١٩
 وشناخت خود را افزايش داده است؟

افزايش پيوسته ی علم انسان نشانه ی کدام ويژگی انسان است ؟  -٢٠  

دانش بشر به دوصورت پيشرفت می کند وکامل تر می شود ان دومورد را نام ببريد ؟ -٢١  

رياضی را حل کرده ايم وبعد متوجه شده ايم که ان رااشتباه حل بسيار پيش امده که ما يک مساله ی  -٢٢
کرده ايم ودوباره را ه ديگری را انتخاب کرده وبه جواب درست رسيده ايم اينکه انسان می تواند به خطای 

 خود پی ببرد نشانه ی چيست ؟ 

د که به کمک استدالل بسيا رپيش امده که دونفر درموضوعی با هم اختالف دارند وهرد و تالش می کنن -٢٣
 ديدگاه طرف مقابل را به ديدگاه خود نزديک کنند .اين تالش نشانه ی پذيرش چه حقيقتی است /.

 

يکی از ويژگی های انسان .......... است که ازطريق ان با اشيا وپديده های پيرامون خود را ............. -٢٤
ر کرده وازانها استفاده می کنيم  می کنيم وازاين طريق با انها ............. برقرا  

شناخت ما عالوه بر امور محسوس به  امور ................. هم تعلق دارد .  -٢٥  
ما اگاه هستيم که درکنار دانسته های خود حقايق فراوان ديگری درعالم هست که انها رانمی دانيم ونمی  -٢٦

ان وخود درمجموع .................. استشناسيم اين عبارت به معنی اين است که شناخت ما ازجه  

شناخت ما از جهان امری است که به.............اتفاق می افتد وبا عمل ....و .... درمسير شناخت پيش  -٢٧
 می رويم می رويم.

اينکه ما درباره ی گذشته واينده ودرباره ی مجودات نامحسوس وجهانی غير ازاين جهان ماده می  -٢٨
 انديشيم ودراين موارد باورهايی داريم نشانگر اين است که .......................................... 
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ن می گوييم همه ی اينها اينکه از خطرها فاصله می گيريم ويه سمت چيزی می رويم وبا ديگران سخ -٢٩
 ناشی از ............. و.............. است 

بخشی از فلسفه که به خود پديده ی شناخت می پردازد .................. نام دارد ونام ديگر ان  -٣٠
 .............. است 

شويم اين موارد  وقتی ليوان ابی را برمی داريم ومی نوشيم ويا از عمل کسی خوشحال يا ناراحت می -٣١
 گويای اين است که انسان ................ دارد 

اگر امکان شناخت ومعرفت وقدرت شناسايی وجود نداشت انسان نمی توانست .................... واين  -٣٢
 يعنی امکان معرفت امری ........... است 

رد انسان امر بديهی امکان شناخت ومعرفت به دليل مسايل ............... که درزندگی انسان وجود دا – ٣٣٠
 را انکار می کند مانند شخص ........ 

ما وجود خود وافراد واشيای پيرامون خود را حس می کنيم وکمترين ترديدی نداريم که انها هستند  -٣٤
 بنابراين کسی ..........................

...... امری روشن وبديهی است واين يعنی شکاکيت مطلق برای انسان هم ................ وهم ...........- ٣٥
 ................... نيست 

شکاکيت مطلق يعنی شک دراصل .............. و ............... امکان پذير نيست -٣٦  

. اگر کسی اعتقاد به شکاکيت مطلق داشته باشد گرفتار يک ............. شده است زيرا.................... -٣٧
 ناسازگار است 

شناخت ما از جهان امری است که به تدريج اتفاق می افتد وبا عمل شناختن درمسير يادگيری واموختن - ٣٨
غ-پيش می رويم . ص   

شناخت ما ازجهان وخود درمجموع نامحدود است يعنی ما اگاه هستيم که درکنار دانسته های خود  -٣٩
غ                                                                -رانمی دانيم .ص حقايق فراوان ديگری درعالم هست که انها 
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