
(دوازدهم) 2فلسفه    

 

    

 

 
 چیست؟تالش فلسفه به عنوان یک علم  .1
موضـوعی  فلسفه در حوزة علوم تجربی به تبیین عقالنی چه  .2

 پردازد؟ نام ببرید. می
 شود؟ در چه علمی بررسی میو نقطۀ اتکاي همۀ علوم چیست  .3
 مورد) 3فلسفه در قبال علوم تجربی چه کاربردهایی دارد؟ ( .4
بر چه اساسی پدید هاي مختلف در علوم انسانی  مکاتب و روش .5

 آیند؟ می
 ترتیب با کدام مبانی فلسفی علوم تناسب دارند؟ عبارات زیر به .6

 شوند. میجا  در اثر حرارت منبسط  همۀ فلزات در همهالف) 
درجه به جوش نیاید، حتمـاً ناخالصـی یـا     100اگر آب در ) ب

 عامل دیگري باعث آن است.
 در علـوم  …ثل فلز، رادیم، بار الکتریکی و مکاربرد مفاهیمی ) ج

 تجربی
 گیریم؟ در پاسخ به سؤاالت زیر، از کدام علوم مدد می .7

 کنیم؟ فهم را چگونه تبیین میالف) 
 انسانی از این علوم جداست؟آیا تاریخ علوم ) ب
   ما حق حکومت دارد؟ رچه کسی ب) ج

 1 کارت
 فلسفه به عنوان علم 1فصل 
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(دوازدهم) 2فلسفه   

 

    

 

 
 روست. ها روبه که انسان با آنترین اموري  تبیین عقالنی کلی .1
اصل واقعیت داشتن جهان خارج،  - هاي این علوم مبانی و پایه .2

یکسـان عمـل    اصل قابل شناخت بودن جهان، اصل علیـت، 
 کردن طبیعت و درستی روش تجربه و آزمایش

 فلسفه -اصول و مبانی فلسفی علوم .3
اعتبار روش ب) سخن گفتن دربارة  -علومتحکیم مبانی الف)  .4

حدود توانـایی روش  ج) تعیین  -تجربی در شناخت طبیعت
 تجربی

 نسبت به انساننوع بینش فلسفی  .5
تبعیت همۀ موجودات از  الف) یکسان عمل کردن طبیعت ب) .6

اصل علیت ج) قابل شناخت بودن طبیعت و واقعی بودن امور 
 طبیعی

 فۀ علوم انسانی ج) فلسفۀ سیاستسشناسی ب) فل الف) معرفت .7
  

 1 کارت
 1فصل 

 

 فلسفه به عنوان علم
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گوینـد؟ قلمـرو اصـلی آن     می» مابعدالطبیعه«چرا به فلسفه  .1

 کجاست؟
 کند؟ اشیا را از چه جهت بررسی می  متافیزیک، .2
» مابعدالطبیعـه «چه فرقی با ماوراءالطبیعه (ترانس فیزیک)  .3

 دارد؟
شناسی اشیا  فیزیک و زیست  ر یک از علوم فلسفه، ریاضیات،ه .4

 کنند؟ را از چه جهت بررسی می
ــرین مفهــوم اساســی .5 ــدار  ت هــاي  ع همــۀ بحــثوو موضــو م

 چیست؟مابعدالطبیعه 
تشـکیل   ……مابعدالطبیعه از یک سلسله مسـائل دربـارة    .6

 شود. می
ها ربط و نسبت احکام موارد مربوطه را به درستی  کدام شکل .7

 دهند؟ نشان می
 
 
 
   

 2 کارت
 1فصل 

مابعدالطبیعه 
 (متافیزیک)
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پهنـۀ   -اسـت شناسـی   علـم هسـتی  فه، سلبه این اعتبار که ف .1

 پایان هستی بی
فقط از آن جهت کـه هسـتی   مابعدالطبیعه به شناخت اشیا،  .2

 پردازد. ، میدارند
(عالم ماوراي طبیعت مادي) اي از هستی  مرتبهماوراءالطبیعه  .3

 -است ولی مابعدالطبیعه، علم به هستی است در حالت کلی
 تواند مورد مطالعۀ مابعدالطبیعه قرار گیرد. راءالطبیعه میوما

کشف احکام و قواعد اشیا از آن جهت کـه وجـود    فلسفه  .4
خواص  کمیت و مقدار اشیا/ فیزیک  دارند/ ریاضیات 

حیات  شناسی  ظاهري اشیا مثل حرکت و سکون/ زیست
 موجودات زنده

 وجود .5
 مطلق وجود .6
ــالم   صــحیح» د«و » ج«اشــکال  .7 ــاده و ع ــالم م ــرا ع ــد، زی ان

 جزئی از عالم وجودند. ماوراءالطبیعت (ترانس فیزیک)، هر یک
  

 2 کارت
 1فصل 

مابعدالطبیعه 
 (متافیزیک)
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 مابعدالطبیعه در کجا سخنی براي گفتن دارد؟ .1

اشیا بر چـه اصـولی اسـتوار    در شناخت هستی روش فلسفه  .2
 است؟ نام ببرید.

به درد مطالعۀ واقعیت اشیا روش تجربی و آزمایشگاهی چرا  .3
 خورد؟ نمی

 مابعدالطبیعه چه نام دارد؟ توضیح دهید.روش  .4

 شوند؟ مباحث وجود در فلسفه به چه قصدي طرح می .5

 از تحقیق فلسفی چیست؟هدف فیلسوف  .6

هایی را که یک تحقیق فلسفی به دنبال  چند نمونه از پرسش .7
 هاست، بیان کنید. پاسخ به آن

 تعریف فلسفه را مطابق با هدف آن بیان کنید. .8
   

 3 کارت
 1فصل 

 روش و هدف
 مابعدالطبیعه 
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 وجود و حضور داشته باشد.که موجودي  اهرج .1
کنـار زدن  ب) وجـود محـض   تا رسیدن بـه  یابی  ریشهالف)  .2

از چهرة موجودات (ماننـد رنـگ، شـکل،    هاي گوناگون  پرده
عمق ج) مطالعۀ واقعیت اشیا رو شدن با  ) و روبه…انرژي و 
 اشیاواقعیت 

و چهرة محسوس اشیا شناخت ظواهر زیرا این روش تنها براي  .3
 کاربرد دارد.

موضوع (وجود اشیا) به کمک قدم تبیین عقالنی  -روش تعقلی .4
 و برهان عقلی

 هستیاخت کلّ جهان نشبه قصد  .5
 از جهان هستیتصویري جامع و صحیح دست آوردن  به .6
) آیا هستی نابود رود؟ ب الف) هستی از کجا آمده و به کجا می .7

 …شود؟ ج) آیا وحدت بر هستی حاکم است یا کثرت؟ و  می
  ،شـود عقالنـی   یجهـان انسان، به صورتی کـه  سیر و حرکت  .8

 .خارجیو درست مشابه جهان عینی 
  

 3 کارت
 1فصل 

 روش و هدف
 مابعدالطبیعه 
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پرسش  »؟شناسی چه سودي دارد هستی«چرا این پرسش که  .1

 بیجایی نیست؟

 دهند؟ در زندگی به چه دلیلی روي میلحظات حیرت  .2

 گیریم؟ قرار میآستانۀ تفکر فلسفی چه زمانی در  .3

 با جهان اطرافمان چیست؟برخورد روزمرة ما ویژگی  .4

 داند؟ را چه میافالطون شرط آغاز فلسفه  .5

داند؟ این سخن  را در گرو چه چیزي میلسفه فطلب ، ارسطو .6
 ی و در کجا نقل کرده است؟ارسطو را چه کس

 فایده است؟ معنا و بی به نظر ارسطو، فلسفه در چه صورت بی .7

   

 4 کارت
 1فصل 

چرا فلسفه 
 بیاموزیم؟
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ی روزمرّه در نگاه اول معلوم رتباط آموختن فلسفه با زندگزیرا ا .1

 نیست.
اشتغاالت روزمرّه هر عاملی که ما را، حتی براي چند لحظه، از  .2

باز دارد و حجاب عادت را از پیش چشم ما دور کند، مـا را  
 دچار حیرت و بهت خواهد ساخت.

حیـرت در برابـر وجـود و    «هر وقت که بر اثر عواملی دچـار   .3
 .شویم» زندگی

 کند. جلوه میطبیعی و عادي که همه چیز براي ما  این .4
 »شود. برابر هستی آغاز میدر حیرت فلسفه منحصراً با « :افالطون .5
به » فطرت اول«به نظر ارسطو، طلب فلسفه در گرو عبور از  .6

، فیلسوف بزرگ اسالمی »صدرالمتألّهین«است. » فطرت ثانی«
 این سخن ارسطو را نقل کرده است.» مبدأ و معاد«در کتاب 

 در صورت عدم عبور از فطرت اول به فطرت ثانی .7
  

 4 کارت
 1فصل 

چرا فلسفه 
 بیاموزیم؟
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هاي انسانی که در  چیست؟ ویژگیفطرت اول مقصود فلسفه از  .1

 مورد) 3برد چیست؟ ( فطرت اول به سر می

 از فطرت اول چیست؟الزمۀ عبور  .2

هایی در این حالت براي انسان  چیست؟ چه پرسشفطرت ثانی  .3
 آید؟ پیش می

 مورد) 4فرد دارد؟ ( ورود به وادي فطرت ثانی چه آثاري بر .4

هاي وجـودي چـه    ظاهربینان و مردم عامی در مورد پرسش .5
 ها چیست؟ دلیل اشتباه آنو کنند  می يفکر

 ندارد؟صالحیت زندگی ، چه انسانی انیشتیناز نظر  .6

   

 5 کارت
 1فصل 

فطرت اول و 
 ثانیفطرت 
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 -روزمـرّه و مسائل زنـدگی  ما در برخورد با امور حالت عادي  .1

  غال به زندگی معمولی ب) اندیشیدن به کسب و کار،الف) اشت
  …تحصیالت دانشگاهی، شغل خوب، موقعیت اجتمـاعی و  

 ها ج) سهیم بودن در اهدافی که همگان درصدد رسیدن به آن
 ند.هست

رو  طور موقت) و روبـه  فارغ شدن از قید عقل معاش (حتی به .2
 هاي اساسی زندگی پرسششدن با 

هایی مانند: حقیقت من چیست؟،  پرسش -استتفکّر همان  .3
 …معناي زندگی چیست؟، جایگاه من در جهان کجاست؟ و 

هم ریختن حسـاب سـود و    بهالف) دچار شدن به حیرت ب)  .4
مادي ج) گسستن فرد از روابط و مناسـبات روزمـره و    زیان

و راز هستی د) نزدیـک  درك حقیقت اشیا حرکت به سوي 
 حقیقت وجود خویشنسان به کردن ا

ها برخاسته از جنون و بوالهوسی است  کنند این پرسش فکر می .5
 که تفکر، اقتضاي ذات بشر است. این - اعتنایند ها بی و به آن

 پندارد. معنا و واهی می کسی که حیات خود و دیگران را بی .6
  

 5 کارت
 1فصل 

فطرت اول و 
 فطرت ثانی
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 کند؟ مسائل فلسفی انسان چه میدر قبال دین الهی  .1

اي  مستتر در آیات و روایات دینی به چه شیوهمطالب وجودي  .2
 اند؟ مستقیم یا غیرمستقیم؟ بیان شده

 دارد؟انتظار ارشاد انسان در مورد کدام مسائل فلسفی از دین  .3

ها  چند مورد از مسائل فلسفی را که در آیات و روایات به آن .4
 نام ببرید.  اشاره شده است،

هایی بیان  مطالب فلسفی در کالم پیشوایان دین در چه قالب .5
 شده است؟

   

 6 کارت
 دین و فلسفه 1فصل 
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