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سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در متن کتاب درسی می خوانیم: «فیلسوفان با دوری از مغالطه راه رسیدن به حقایق درست را هموار می سازند و تالش می کنند آن ها را با بیانی

که خالی از مغالطات باشد بیان کنند.» بنابراین یکی از راه های رسیدن به حقایق و شناخت صادق و درست دوری از مغالطات است که جز با

بررسی و یادگیری آن ها حاصل نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة «2»: عبارت این گزینه برعکس بیان شده است. هدف فیلسوف از دوری از عادات نابخردانه و تعصبات بیجا، کشف حقیقت است، نه

برعکس!

گزینة «3»: هر نوع کنجکاوی و حیرتی، فلسفی نیست و هر انسان کنجکاوی اهل تفکر فلسفی نیست.

گزینة «4»: فیلسوف تابع استدالل و عقل است و باوری که استداللی نباشد را نمی پذیرد.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

«تفکر» واسطة رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست.

سوال 3

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»      

اگر انسانی از این مرحلۀ تفکر عبور کرد و با جدیت و پیوسته به سؤال های دستۀ دوم پرداخت، وارد مرتبة دوم تفکر شده که می توان آن را «

تفکر فلسفی» نامید. این انسان، ممکن است یک کارگر یا فیزیک دان یا پزشک یا دانشجو و دانش آموز باشد (مرتبة دوم تفکر به فالسفه

اختصاص ندارد)، اّما همین که وارد این وادی شد و چنین پرسش هایی را جدی گرفته و به دنبال یافتن پاسخ برآمده، در حال تمرین تفکر

فلسفی است.

سوال 4

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

فیلوسوفیا به معنی دوستداری دانایی است (اسم است نه صفت).
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سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»          

مسائل فلسفی از این جهت که فقط با عملیات فکری حل می شوند، مشابه مسائل ریاضی هستند.

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»     

هستی شناسی دربارۀ قوانین و احکام کلی و عاّم حاکم بر هستی و وجود بحث می کند.

سوال 7

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»

هر سؤالی که مربوط به اصل هستی و وجود باشد مانند سؤال مطرح شده در گزینة «2» در بخش اصلی و ریشه ای فلسفه مطرح می شود.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

دانش ریاضی نیز دانشی است که مانند فلسفه فقط با تحلیل عقلی به پاسخ ها و نتایج می رسد و تجربه، آزمایش و ... در آن کاربردی ندارد.

سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

گزینة «4»

سقراط واژة «فلسفه» را بر سر زبان ها انداخت و عمومی کرد. سوفیست در ابتدا به معنای «دانشمند» بوده و به تدریج معنای مغالطه کارگرفت و

فیلسوف نیز در ابتدا به معنای «دوستدار دانش» بود و پس از مدتی به مفهوم دانشمند ارتقا پیدا کرد.
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سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

از همان آغازین روزهای حیات فکری انسان، افرادی اهمیت این قبیل پرسش ها را دریافته و با دقت و تأمل فراوان، برای دستیابی به پاسخ

صحیح تالش کردند.

سوال 11

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

این قبیل سؤاالت می توانند ما را ساعاتی طوالنی به خود مشغول سازند.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

مراحل اندیشه ورزی و تفکر: روبه رو شدن با مسئله _ طرح سؤال _ تفکر در اندوخته ها _ رسیدن به پاسخ

سوال 13

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»

روبه رو شدن با هرگونه مجهول، در فرایند تفکر فلسفی وجود ندارد، بلکه فقط روبه رو شدن با مجهول های فلسفی و عمیق از مصادیق تفکر

فلسفی است.

سوال 14

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

فردی بیش تر اهل تفکر فلسفی است که در سؤاالت اساسی اندیشه کرده و آراء فالسفه را مطالعه کرده و آموخته است، اما تابع و مقلد اشخاص

نیست، بلکه تابع دلیل است و می تواند با دلیل از نظر خود دفاع کند.
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سوال 15

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»

فلسفه که مرحلة برتر و عالی تفکر است، مربوط به حوزة فطرت ثانی و پرداختن نظام مند و تخصصی به سؤاالت اساسی است، اما فطرت اول

فقط در حوزة تفکر به امور عادی و روزمره می باشد $\leftarrow $رابطة تباین

تشریح گزینه های دیگر:

گزینة «1»: تفکر شامل فطرت اول و فطرت ثانی می شود.

گزینة «3»: فطرت اول و فطرت ثانی دو حوزة متفاوت و مجزا از هم در تفکر می باشند.

گزینة «4»: تفکر می  تواند فلسفی یا غیرفلسفی باشد.

سوال 16

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

اساسًا هر دانشی از دو جهت از سایر دانش ها متمایز و جدا می شود:

1) از جهت موضوعی که آن دانش دربارة آن بحث می  کند.

2) از جهت روشی که در آن دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

سوال 17

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»

فلسفه در مورد یک موجود خاص بحث نمی کند، بلکه به بررسی اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان می پردازد.

سوال 18

گزینه 4 پاسخ:

گزینة «4»

در مسائل فلسفی که به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس یا آزمایش بهره برد، بلکه فقط باید به توانایی عقل و

استدالل های عقلی تکیه کرد و با تفکر و تعقل و تجزیه  و تحلیل دانسته ها به حل مسئله و کشف مجهول نزدیک شد.
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سوال 19

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»            

با تأمل فيلسوفانه دربارة اخالق، دين، طبيعت، تاريخ، علم و تربيت، فلسفة اخالق، فلسفة دين، فلسفة طبيعت، فلسفة تاريخ، فلسفة علم و

فلسفة تربيت پديد مي آيد. امروزه دامنة اين فلسفه ها بسيار توسعه يافته و هر موضوع با اهميتي كه توجه فيلسوفان و انديشمندان را به خود

جلب كرده، فلسفه اي پيدا كرده است. پس از اين متن كتاب نتيجه مي گيريم وقتي موضوعات مهم علم اخالق مورد تأمل فلسفي قرار بگيرد، علم

اخالق با فلسفه ارتباط پيدا مي كند و فلسفة اخالق شكل مي گيرد نه موضوعاتي كه علم اخالق به آن ها مي پردازد.

سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»     

معتقدین به اصالت فرد بیشتر به آزادی های فردی اهمیت می دهند و در سیاست به لیبرالیسم گرایش دارند.

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

از نظر هراکلیتوس همه چیز در سیالن و حرکت است و شدن (حرکت) را ذات هستی می دانست. او در عین حال معتقد بود که وجود اضداد

است که جهان را می سازد.


