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  درس چهارم                                      اغاز تاريخی فلسفه 
 ايا می توان برای دانش فلسفه زمان ومکان خاصی درنظر گرفت ؟ چرا -١
 نظرسهروردی درمورد فلسفه درايران باستان را بنويسيد  -٢
 دو مورد از کتابهايی که حکايت از تفکر درمسايل بنيادين هستی دارد را بنويسيد ؟ -٣
 چرا ازيونان به عنوان مهد تفکر فلسفی ياد می کنند ؟ -٤
 ی شده است  زادگاه فلسفه ی يونان درکدام قسمت يونان بوده ؟ ودر چه قرنی مباجث فلسفی پايه گذار -٥
دراغازشکل گيری فلسفه ی يونان انچه بيش از هرچيز ذهن انديشمندان را به خود مشغول کرده بود را  -٦

 بنويسيد 
 ايا انديشمندان دوران باستان فقط تفکر فلسفی داشتند ؟ -٧
 ايا درزمان يونان باستان کلمه ی فيلسوف به کار می رفت ؟ -٨
 سرزبانها افتاد درزمان کدام شخصيت کلمه ی " فيلسوف " بر  -٩

 ازنظر مورخان فلسفه نخستين انديشمند يونانی چه کسی بود ؟ -١٠
 چگونه می توان ازانديشه های تالس اگاهی پيدا کرد ؟ -١١
 نکته ی مهم بنويسيد  ٤درمورد تالس  -١٢
 ازنظرتالس عنصر وپايه واساس چيزها چيست ويا همه ی چيزها از چه ساخته شده اند ؟ -١٣
 ی امورازاب ساخته شده اند ؟چرا تالس معتقد بود که همه  -١٤
 فيثاغورس پايه گذار کدام علوم بوده است  -١٥
 فيلسوفی که رياضيات را به گونه ای خاص با فلسفه وعرفان درهم اميخت چه کسی بود -١٦
 فيثاغورس رياضيات را با ......... و............. درهم اميخت  -١٧
 ارسطو درمورد فيثاغورس وپيروان او چه می گويد  -١٨
 فيثاغورس کدام واژهها رابرای اولين با ر به کار برده است  -١٩
 ازنظر فيثاغورس عناصر اوليه همه موجودات را چه چيزی تشکيل می دهد  -٢٠
 شهرت هرا کليتوس درتاريخ به دودليل است ان دودليل را فقط تيتر وار بنويسيد   -٢١
 يد که منظورش چه بوده است هراکليتوس قايل به و"وحدت اضداد است "درمورد اين نظر او توضيح ده -٢٢
 ازنظر هراکليتوس چه چيزی جهان را می سازد ؟ -٢٣
 ازنظر هراکليتوس " جهان درحال تغيير وتحول دايمی است" منظور اوازاين جمله رابيان کنيد  -٢٤
هراکليتوس با گفتن " نمی توان دريک رود خانه دويارشنا کرد " چه ويژگی را برای جهان هستی نتيجه  -٢٥

 گرفته است ؟
ازنظر هراکليتوس ................ قانون زندگی وقانون کاينات است برهمه چيز فرمان می  -٢٦

 راندو.............. ازان گريخت 
 به گفته ی افالطون ،سقراط درجوانی کدام فيلسوف دوران باستان را مالقات کرده است . -٢٧
 فيلسوفی که فلسفه ی خودرابه صورت شعرعرضه کرده نام ببريد  -٢٨
 س برای نخستين بارکدام مفاهيم اصلی فسلفه را مطرح کرده وتفاوت ان دو رابيان کرده است پارمنيد -٢٩
 نظر پارمنيدس درمورد وجود حرکت ويا ثبات درجهان را بنويسيد  -٣٠
 نظرپارمنيدس درمورد وجود حرکت درجهان با هراکليتوس چه تفاوتی داشت اين تفاوت را بنويسيد  -٣١
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س می توان "وجود ثبات درهستی " را درک کرد ؟توضيح دهيد که  ازنظر پارمنيدس ايا ازطريق حوا -٣٢
 چرا

 چرا ازنظر پارمنديس وجود ثبات درهستی را نمی توان ازطريق حواس درک کرد ؟ -٣٣
 ازنظر پارمنيدس تنها با تفکر .............. می توان درک کرد که " هستی يک امر واحد ثابت " است  -٣٤
کند که  امور ............... درجهان است اما با عقل می توان ازنظرپارمنيدس حواس درک می  -الف  -٣٥

 فهميد که اليه باطنی وحقيقی هستی .................... است 
پارمنيدس برای هستی چه ويژگی هايی را نام می برد انها را بنويسيد ؟جوا ب : هستی يک امرواحد  -٣٦

  جاودان وفنا ناپذير است –ثابت وبدون تغيير است  –است 
به لحاظ تاريخی علت پيدايش سوفسطاييان را توضيح دهيد ؟                                                                          -٣٧

پارمنيدس وغيره )  هنگام تبيين عقالنی جهان هستی نظرات گوناگون –جهان شناسان باستان ( مانند تالس 
واين نظرات گوناگون ومتضاد سبب شد تا نوعی نگرانی برمردم ان روزگار  وغالبا متضادی را بيان کردند

( اتن ) غالب شود وبذر بی اعتماد ی نسبت به دانش وانديشه درذهن انان پراکنده گردد.اين اشفتگی فکری 
سبب ظهوردانشمندانی شدکه منادی بی اعتباری علم وانديشه شدند وخود را سوفيست يعنی دانشمند معرفی 

  ند .کرد
چراسوفسطاييان نظرات انديشمندان وجهان شناسان باستان را بيهوده می دانستند وبه فن سخنوری  -٣٨

 روی اوردند ؟
سوفيستها معتقد بودند به جای اموزش علوم ؛اموزش چه مواردی را مطرح کردند وبه جای رسيدن به  -٣٩

 حقيقت چه چيزی را هدف قرارداند ودرنهايت چه چيزی را انکارکردند 
سطاييان به جای اموزش علوم به  ................... روی اوردند     . به جای رسيد ن به حقيقت سوف -٤٠

 ................. راهدف قرارداند 
چه کسانی منادی بی اعتباری علم وانديشه شدند                                                                             -٤١
 مشخص کنيد انديشه های فلسفی زير منسوب به کدام فيلسوف است ؟   -٤٢

  اعداد واصول انها ماده ی اوليه همه ی موجودات است  -الف       
  اموری که باهم ضد هستند می توانند با يکديگر جمع شوند  -ب
  ماده ی اوليه ی همه چيز اب است  -ج
  ثابت درجهان وجود ندارد  همه چيز درجهان درتغيير ودگونی است وهيچ چيز -د
  درجهان هستی دگرگونی وجود ندارد وهمه چيز ثابت وواحد است  -ه
  

  ................. مدعی وجود تغيير درهستی بود و..................... معتقد به وجود ثبات درهستی بود  -٤٣
 درجمالت زير موارد غلط را درست کنيدوبگوييد کدام گزينه درست است  -٤٤

دانش فلسفه می توان ازنظرزمانی اغازی تعيين کرد واين سخن درمورد همه ی دانشها درست  برای -الف
  است 

تمدن های قديمی تر مقدمه وپلکان شکل گيری تمدن ها ی جديدتر بود ه ودستاوردانها به تمدن های  -ب
ی ره ی اساسجيدی منتقل شده است براساس اين ديدگاه می توان گفت که پس تمدن های خيلی قديمی دربا

  ترين مساله ها ی هستی وزندگی بشر اند يشه وسخن کفته اند 
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طبق سخن سهروردی فيلسوفان دوره کيانيان فقط فيلسوف بوده اند واندکی پس از فيلسوفان دوره ی  -ج
  يونا ن باستان وبرخی نيز هم زمان با انها بوده اند 

که سروده های سهروردی است ,اثاری هستند که  اوپانيشادها که شامل متون متعدد هندو است وگاتاها -د
  پس ازتمدن يونان نوشته شده اند وحکايت گرتفکر درمسايل بنيادين هستی داشته است .

يونان باستان مهد تفکرفلسفی است زيرا درتفسير جهان از زبان فلسفی يعنی روش تجربی استفاده می  -ه
  کردند 

بود ودراين سرزمين مباحث فلسفی درحدود پنج قرن پيش  زادگاه فلسفه ی يونان همه اين سرزمين -و
  ازميالد شکل گرفت 

  
   -ز

  درمورد افکار وانديشه ی تالس سه نکته ی مهم را بنويسيد  -٤٥
  

   –الف 
   -ب
   -ج

 نکته را دسته بندی کرده وبنويسيد  ٤درمورد فيثاغورس  -٤٦
   -ه                    -د                        -ج                           -ب                                -الف 
  نکته را دسته بندی کرده وبنويسيد  ٤درمورد افکار وعقايدهراکليتوس  -٤٥

   -د                                -ج                            -ب                                -الف 
  نکته را دسته بندی کرده وبنويسيد  ٥درمورد پارمنيدس -٤٦

ه                               -د                               -ج                         -ب                   -الف 
–  

رست پارمنيدس ) ده گزاره ی د –هراکليتوس  –فيثاغورث  –از افکار ونکات مربوط به ( تالس -٤٧
  ونادرست که از نظر شما می توانددرکنکور بيايد طراحی کنيد 
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