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 زیر را مشخص کنید.های صحیح یا غلط بودنِ عبارت .1

 توان از نظر زمانی آغازی تعیین کرد.برای دانش فلسفه نمی .1.1

 □غلط      □صحیح

 صحیح است.. 1.1پاسخ 

 است.خیز نبودهیک سرزمین فلسفه ایران باستان   .1.2

 □غلط      □صحیح

 است. غلط. 1.2پاسخ 

 باستان به یادگار مانده است.هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده است، از یونان نخستین مجموعه .1.3

 □غلط      □صحیح

 صحیح است.. 1.3پاسخ 

 

 های زیر پاسخ کوتاه بدهید.به سوال .2

 ی یونانی کدام سرزمین بود؟زادگاه فلسفه .2.1

 ایونیا .2.1پاسخ 

 گیری فلسفه، کدام مسئله ذهن اندیشمندان را بیشتر به خود مشغول کرده بود؟در آغاز شکل .2.2

 دهد.هایی که پیوسته در طبیعت رخ میدگرگونی. 2.2پاسخ 

 ها افتاد؟ی ))فلسفه(( بر سرِ زباندر زمان چه کسی کلمه .2.3

 سقراط. 2.3پاسخ 

 دانند؟مورخان فلسفه، چه کسی را نخستین اندیشمند یونانی می .2.4

 تالس .2.4پاسخ 

 

 جای خالی را با عبارت مناسب پرکنید. .3

 دانست.سایر چیزها می پایه و اساستالس .................... را اولین عنصر و  .3.1

 آب .3.1پاسخ 

 لفظ فلسفه نخستین بار توسطِ .................... به کار برده شد. .3.2
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 فیثاغورس .3.2پاسخِ 

 دانستند.عناصر اولی موجودات می....................  فیثاغوریان .3.3

 اعداد. 3.3پاسخ 

 شعر عرضه کرد.ی خود را به صورت .................... اندیشه .3.4

 پارمنیدس. 3.4پاسخ 

 

 ی مناسب را انتخاب کنید.گزینه .4

 سوف ریاضیات و عرفان درهم آمیخت؟ی کدام فیلدر اندیشه .4.1

    □ هراکلیتوس ب(           □دموکریتوسالف( 

    □سقراطد(                          □تالسج( 

 ج. تالس. 4.1پاسخ 

 

 امروزی، نخستین بار توسط کدام فیلسوف مطرح شد؟ی ))تئوری(( به معنای واژه .4.2

    □ هراکلیتوس ب(           □دموکریتوسالف( 

    □سقراطد(                          □تالسج( 

 ج. تالس. 4.2پاسخ 

 

 کدام فیلسوف به وحدت اضداد باور داشت؟ .4.3

    □ هراکلیتوس ب(           □دموکریتوسالف( 

    □سقراطد(                          □تالسج( 

 . هراکلیتوس4.3پاسخ 

 

 ای اشاره دارد؟عبارت زیر از چه کسی است و به چه اندیشه .4.4

 "، دو بار شنا کرددر یک رودخانهتوان نمی"

    □ تغییر دائمی جهان -هراکلیتوس ب(                              □تغییر دائمی جهان–پارمنیدس الف( 
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    □ ثبات و عدم تغییر جهان -پارمنیدس د(                         □ثبات و عدم تغییر جهان -پارمنیدسج( 

 تغییر دائمی جهان -هراکلیتوس ی ب.. گزینه4.4پاسخ 

 

 کدام فیلسوف برای نخستین بار بین ))بودن(( و ))شدن(( تمیز قائل شد. .4.5

    □ هراکلیتوس ب(           □دموکریتوسالف( 

    □پارمنیدسد(                          □تالسج( 

 . پارمنیدس.5.4پاسخِ 

 

 دور عبارت درست خط بکشید. .5

 پذیر است.( عقل امکان2( تجربه 1از نظر پارمنیدس، راه درست رسیدن به واقعیت از طریق  .5.1

 عقل .5.1پاسخ 

 ( متحرک است.2( ثابت 1از نظر پارمنیدس، هستی امری  .5.2

 ثابت. .5.2پاسخ

 نامیدند.( فیلسوف می2( دانشمند 1ها خود را سوفیست .5.3

 دانشمند. .5.3پاسخ 

 پرداختند.( سخنوری می2( علوم 1ها به آموزش سوفیست .5.4

 سخنوری .5.4پاسخ 

 

 

 

 

چهارم پایان درس  

https://konkur.info



https://konkur.info

www.konkur.info

