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ضیط ٝی٘ٛب٘ی ِفؼ فّسف ٝچیست  ٚث ٝچٔ ٝقٙبست؟ ظ2

1.

ِفؼ سٛفیست ث ٝچٔ ٝقٙب است  ٚفمیس ٜآٖٞب ضا ثیبٖ وٙیس .ظ2

2.

ٔٙؾٛض اظ ٔغبِغ ٝزض استسالَ چیست؟ چ ٝوسب٘ی اظ ایٗ ضٚش استفبزٔ ٜیوطز٘س؟ ظ2

ِفؼ سٛفیست زض اثتـساء چٔ ٝقٙـبیی زاضت؟  ٓٞاؤ ٖٛٙقٙـبی ضایذ آٖ چیست؟ ظ2

سٛفیستٞب چ ٝافتمبزی زاضتٙس  ٚچطا سمطاط ٔبیُ ٘جـٛز ا ٚضا سٛفیست ثرٛا٘ٙس؟ ظ2

3.

4.

5.

وّٕ ٝفیّٛسٛفٛس و ٝزض اغـُ ثٔ ٝقٙی زٚستـساض زا٘ـبیی ثـٛز ٜضفت ٝضفت ٝثٔ ٝف .......... ْٟٛاضتمبء پیسا وطز ٚ ٜوّٕٝ
فّسفٔ ٝطازف ثب  .........ضس .ظ2

اغغالح فّسف ٝزض ثیٗ ٔطزْ چٔ ٝقٙبیی زاضز؟ ٔخبِی ثع٘یس .ظ3

7.

.ثب شوط یه ٔخبَ ٔقٙبی فّسف ٝضا زض ثیٗ ٔطزْ تٛضیح زٞیس *

ٔقٙبی فبٔیب٘ ٝفّسف ٝچیست ش ٗٞا٘سبٖ زض چ ٝغٛضتی ث ٝوٙزىبٚی زضثبض ٜثطذی أٛض ٔیپطزاظز؟ ظ3

8.

6.

چطا ا٘سیطٕٙساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔطزْ أطٚظ ث ٝسطاك ثحجٞبی فّسفی ٔیض٘ٚس؟ ظ3

9.

چطا ا٘سبٖ ث ٝسٛی فّسفٔ ٝیضٚز؟ ٘ ٚؾط اضسغ ٛزض ایٗثبض ٜچیست؟ ظ10. 3

وبضثطز ٔفبٞیٕی ٕٞچ ٖٛاسیس ،ثبض اِىتطیىی تٛسّظ زا٘طٕٙساٖ فّ ْٛتزطثی ،ثیبٍ٘ط چ ٝاغ َٛپصیطفت ٝضسٜای اظ رب٘ت 11.
آٟ٘بست؟ ظ4

وساْیه اظ فجبضتٞبی ظیط زض فّسف ٚ ٝوساْیه زض فّ ْٛتزطثی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔیٌیطز .ظ4تب12. 6

اِف) ثب ایٙى ٝحٛاسّ ذغب ٔیوٙس ثبظ ٔیتٛاٖ ث ٝآٖٞب افتٕبز وطز.

ة) عجیقت لبثُ ضٙبذت است.

.زض عجیقت ثٔ ٝطٚض تزعیٔ ٝیضٛز .ز) ٔحّ َٛتٛض٘سُ ٕٛٞاض ٜزض ٔزبٚضت ثبظٞب ث ٝضً٘ آثی زض ٔیآیس

ٔف ْٟٛلب٘ ٖٛزض فّ ْٛتزطثی چ ٝاغِٛی ضا ثیبٖ ٔیوٙس؟ ظ13. 5

اغُ یىٛٙاذت فُٕ وطزٖ عجیقت چٍ ٝ٘ٛاغّی است  ٚثیبٍ٘ط چیست؟ ظ14. 5

لبفس« ٜفّّیّت» ضا ثب ٔخبِی تٛضیح زٞیس .ظ15. 5

ٔٙؾٛض اظ ضاثغ ٝفّّیّت چیست؟ ظ16. 5

اغُ فّّیّت ث ٝچٔ ٝقٙبست؟ ایٗ لبفس ٜزض فّٔ ْٛرتّف چ ٝإّٞیّتی زاضز؟ ظ17. 5

د) فّع ضازیٓ

اغُ تجقیّت ٕٝٞی ٔٛرٛزات ضا اظ لب٘ ٖٛفّّیّت ثب یه ٔخبَ تٛضیح زٞیس .ظ18. 5

اغِٛی و ٝثبیسفیّسٛف حبثت ٕ٘بیس تبزا٘طٕٙس ثتٛا٘س تحمیمبت ذٛزضا آغبظ وٙسچ ٝاغِٛی است؟ ظ19. 6ٚ5

ثب تٛرّ ٝث٘ ٝیبظ فّٓ ث ٝفّسف ٝچٟبض اغُ اظ اغ َٛفّسفی و ٝپبیٔ ٚ ٝجٙبی وبٚشٞب  ٚتحمیمبت فّٕی ٚالـ ٔیض٘ٛس وسأٙس20. ،
ثٛٙیسیس .ظ6ٚ5

چٟبض اغُ اظ اغٔ ٚ َٛجب٘ی فّسفی فّ ْٛتزطثی ضا ٘بْ ثجطیس .ظ216ٚ5

اغِٛی ٔطتطوی و ٝزا٘طٕٙساٖ لج َٛزاض٘س ضا ٘بْ ثطز ٚ ٜثٛٙیسیس ایٗ اغ َٛث ٝوساْ زا٘ص تقّّك زاض٘س؟ ظ22. 6ٚ5

ز ٕٝ٘ٛ٘ ٚاظ فطؼٞبی اِّٚیّٔ ٚ ٝمسّٔبتی و ٝزا٘طٕٙساٖ زض  ٕٝٞفّ ْٛتزطثی آٖٞب ضا پصیطفتٝا٘س ٘بْ ثجطیس .ظ23. 6ٚ5

زض پبسد ث ٝسؤاَ «چطا ٞط پسیسٔ ٜحتبد فّّت است» ثبیس ٚاضز چ ٝلّٕطٚی ضس؟ چطا؟ ظ24. 6

تٛضیح زٞیس و ٝچٛ٘ ٝؿ تالضی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه وبض فّسفی لّٕساز وطز؟ ظ25. 6

وبضثطز فّسف ٝفّ ْٛعجیقی ضا تٛضیح زٞیس( .چیست؟) ظ26. 6
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سٛفیستٞب چ ٝوسب٘ی ثٛز٘س  ٚزض ٔٛضز حمیمت چ٘ ٝؾطی زاضتٙس؟ ظ2

1.

سفسغ ٝث ٝچٔ ٝقٙبست؟ ظ2

2.

ٔطزْ ٔقٕٛالً چ ٝظٔبٖ اظ فّسف ٝیه أط سؤاَ ٔیوٙٙس؟ ظ3

3.

ا٘سبٖ ٔیوٛضس تب ثب ثٟطٜرٛیی اظ  ......ذٛز ث ٝضاظ  ٚضٔع أٛض زست یبثس ٌ ٚطٜٞبی  ......ضا اظ ضضت ٝحٛازث  ٚپسیسٜٞب 4.
ثٍطبیس  ٚاظ فٕك  ....آٖٞب سط زض آٚضز  ..... ٚضىُ ذبغّی اظ ایٗ تىبپٛی پبیبٖ٘بپصیط  .....است ظ3

5.

ضٚش تزطثی چ ٝضٚضی است؟ ظ4

اظ ٘ؾط زا٘طٕٙساٖ ،ضٚش ٔغٕئٗ ثطای وطف اسطاض عجیقت چ ٝضٚضی است؟ ظ4

فّٓ تزطثی ضا چ ٝفّٕی ٔیزا٘ٙس؟ ظ4

6.

7.

فجبضتٞبی ظیط ضا ٔرتػطاً تٛضیح زٞیس :ظ5 ٚ 4

8.

ٚ.القیّت زاضتٗ رٟبٖ ،لبثُ ضٙبذت ثٛزٖ عجیقت ،زضستی ضٚش تزطث ٚ ٝآظٔبیص

ٔف ْٟٛلب٘ ٖٛثیبٍ٘ط چیست؟ ظ5

9.

زض پطت ٛوساْ لبفس ٜاست و ٝتٕبْ تحمیمبت فّٕی ٔقٙی پیسا ٔیوٙس؟ ضطح زٞیس .ظ10. 5

اغُ ٘ ........عز  ٕٝٞزا٘طٕٙساٖ اغّی پصیطفت ٝضس ٜاست و ٕٝٞ ٝلٛا٘یٗ  ........ثط پبی ٝآٖ ثٙب ضس ٜاست.ظ11. 5

ٔقٙبی ٔطتطوی و ٝثیٗ وبضثطز فّسف ٝزض ٌفتٍٛی ضٚظٔط ٚ ٜوبضثطز آٖ ث ٝضىُ یه زا٘ص ذبظّ ٚرٛز زاضز ،وساْ است؟ 12.
ظ6
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٘ح ٜٛاضتجبط فّٓ فّسف ٝثب فّٓ ضٚاٖ ضٙبسی ضا ثٛٙیسیس .ظ7

1.

زض ثحج «ضٙبذت» فّسف ٝاظ چ ٝچیعی سرٗ ثٔ ٝیبٖ ٔیآیس؟ چطا ایٗ ثحج زض ضٚا٘طٙبسی ٘یع ٔغطح است؟ ظ7

2.

ثحج ضٙبذت زض فّسف ٝپیطأ ٖٛچٛٔ ٝضٛفی است؟  ٚایٗ ثحج چٍ ٝ٘ٛثب فّٓ ضٚا٘طٙبسی اضتجبط پیسا ٔیوٙس؟ *

٘بْ زٔٚسئّ ٝاظٔسبئُ ربٔق ٝضٙبسی ضاو ٝضیط ٝزضثیٙص فّسفی ربٔق ٝضٙبسی زاضز ثٛٙیسیس .ظ8

ٔسئّٝای وٛٔ ٝرت پی٘ٛس فّسف ٚ ٝربٔق ٝضٙبسی ٔیضٛز ثحج  ....... ٚ .......است .ظ8

اضتجبط فّسف ٚ ٝفّٓ ربٔق ٝضٙبسی ضا زض ثحج اغبِت فطز  ٚاغبِت ربٔق ٝتٛضیح زٞیس .ظ8

3.

4.

5.

فمیس ٜفیّسٛفبٖ ٔىتت فّسفی ٔبضوسیسٓ  ٚفیّسٛفبٖ اِٟی ضا زضثبضٜی ا٘سبٖ  ٚپبیٍب ٜعجمبتی أ ،ٚمبیس ٝوٙیس .ظ8

٘.ؾط ٔبضوسیستٞب زضثبض ٜا٘سبٖ  ٚپبیٍب ٜعجمبتی ا ٚچیست؟ تٛضیح زٞیس *

ٞط یه اظ سؤاالت ظیط زض چ ٝفّٕی ٔٛضز ثحج لطاض ٔی ٌیطز؟ ظ 8تب10

7.

6.

اِف) آیب ا٘سبٖ ٔیتٛا٘س ذٛز ضا اظ تأحیط ٔغّك  ٚثیلیس  ٚضطط پبیٍب ٜعجمبتی ذٛز آظاز سبظز؟

ة) ٔطزْ ثبیس اظ چ ٝوسی یب چ ٝوسب٘ی اعبفت وٙٙس؟

د) چطا ضاستی  ٚزضستی ذٛة است  ٚزضٚك  ٚذیب٘ت ثس؟

ز) چطا ضبفطاٖ ظثبٖ ظیجبیی ضا ٔیفٕٟٙس  ٚثقضی زیٍط آٖ ظثبٖ ضا ٕ٘یفٕٟٙس؟

٘ح ٜٛاضتجبط فّسف ٚ ٝفّٓ سیبست ضا ثیبٖ وٙیس .ظ9

8.

٘ؾط ٔبضوسیسٓ  ٚاسالْ ضا زضثبض ٜحىٔٛت ثٛٙیسیس .ظ9

9.

ٔبضوسیسٓ حىٔٛت ضا حكّ ٔ .....یزا٘س  ٚزض اسالْ حىٔٛت  ٚالتساض تٟٙب اظ آٖ  .....است .ظ10. 9

٘ح ٜٛاضتجبط فّسف ٚ ٝفّٓ اذالق ضا ثیبٖ وٙیس .ظ11. 9

ٞسف اظ فّسف ٝاذالق چیست؟ ظ12. 9

ٔطرّع وٙیس وساْیه اظ ٌعیٞٝٙبی شیُ ثیبٍ٘ط «فّسف ٝاذالق» است؟ ظ13. 9

.اِف) ا٘سبٖ ثبیس ٚفبزاض ثبضس.

ة) ا٘سبٖ ٘جبیس حمٛق زیٍطاٖ ضا ضبیـ وٙس

.د) ضاستٍٛیی ذٛة است ،چ ٖٛثبفج افتٕبز ث٘ ٝفس ٔیضٛز

.ز) پبوی ،پبضسبیی ،فساِت  ٚتمٛا اظ ٘طب٘ٞٝبی ا٘سبٖ پطٞیعٌبض است

ٔطرع وٙیس فجبضات شیُ وساْیه غحیح  ٚوساْیه غّظ است؟ ظ14. 10ٚ9

.اِف) تجییٗ فمال٘ی ظیجبیی ٔطثٛط ث ٝحٛظ ٜفّسف ٝاذالق است

.ة) زض اذالق  ٚفّسف ٝاذالق اظ حىٔٛت ٔطزْ ثط ٔطزْ غحجت ٔیضٛز

.د) استسالَ فیّسٛفبٖ زضٔٛضز ایٗو ٝچ ٝچیعی ذٛة  ٚچ ٝچیعی ثس استٔ ،طثٛط ث ٝحٛظٜی فّسف ٝاذالق است

ٞط یه اظ سؤاالت ظیط زض چ ٝفّٕی ٔٛضز ثحج لطاض ٔیٌیطز؟ ظ15. 10ٚ9

اِف) فطق یه ٙٞطٔٙس ثب زیٍطاٖ چیست؟

ة) چطا ضاستی  ٚزضستی ذٛة است  ٚزضٚك  ٚذیب٘ت ثس؟

د) چ ٝوسی ثبیس ثطای ٔزبظات لب٘ٚ ٖٛضـ وٙس؟

ز) حىٔٛت ثط ٔطزْ حكّ چ ٝوسب٘ی است؟

ٞط یه اظ سؤاالت ظیط زض چ ٝفّٕی ٔٛضز ثحج لطاض ٔیٌیطز؟ ظ16. 10ٚ9

اِف) چطا ثقضی ظثبٖ ظیجبئی ٙٞ ٚطی اضیبء ضا ٔیفٕٟٙس  ٚثقضی زیٍط آٖ ضا ٕ٘یفٕٟٙس؟

ة) چطا ثبیس اضربظ ٔزطْ ٔزبظات  ٚتٙجی ٝض٘ٛس؟

د) آیب اضظشٞبی اذاللی ٘سجی است؟

ز) ٔطزْ ثبیس اظ چ ٝوسی یب چ ٝوسب٘ی اعبفت وٙٙس؟

اضتجبط فّسف ٝثب فّٓ ٙٞط ضا ضطح زٞیس .ظ17. 10

ضاثغ ٝفّسف ٚ ٝفّٓ حمٛق ضا ضطح زٞیس .ظ18. 10

زض فّٓ حمٛق چٔ ٝسبئّی ٔغطح ٔیضٛز ؟ ایٗ ٔسبئُ چ ٝاضتجبعی ثب فّسف ٝزاض٘س؟ ظ19. 10

ٔ .سبئُ اسبسی فّٓ حمٛق ضا ثٛٙیسیس *

]:سؤاَٞبی تىٕیّی زضس [2

چطا فّ ْٛا٘سب٘ی ٘یبظٔٙس فّسف ٝثٛز ٚ ٜچ ٝاضتجبعی ثب آٖ زاض٘س؟ ظ7

1.

ربٔق ٝضا تقطیف وٙیس .ظ8

2.

اضتجبط فّسف ٚ ٝفّٓ ربٔقٝضٙبسی ضا زضثبض ٜثحج ا٘سبٖ  ٚپبیٍب ٜعجمبتی ا ٚتٛضیح زٞیس .ظ8

یىی اظ ٔسبئُ ٔ ّٟٓزض فّٓ سیبست چیست؟ زض وزب ٔیتٛاٖ ث ٝآٖ پبسد زاز؟ ظ9

زٔ ٚسئّ ٝاظ ٔسبئّی و ٝفّسف ٚ ٝفّٓ حمٛق ضا ث ٓٞ ٝاضتجبط ٔیزٞس ثٛٙیسیس .ظ10

3.

4.

5.
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وٛضص فّسف ٝچیست؟ ظ11یب13

1.

ٚیژٌی ٍ٘ب ٜفّسفی چیست؟ ظ11

2.

اذتالف  ٚاضتطان اضیبء ٘سجت ث ٓٞ ٝزض چیست؟ ظ11

3.

تٛضیح زٞیس چ ٝتفبٚتی ٔیبٖ وبض یه فیّسٛف  ٚیه فبِِٓ زض ثطضسی اضیبء ٚرٛز زاضز؟ ظ12ٚ11

ٞسف فّسف ٝاِٚی چیست؟ ظ12ٚ11

5.

ٕٟٔتطیٗ ثرص فّسف ٝضا ٘بْ ثطز ٚ ٜآٖ ضا تقطیف وٙیس .ظ12ٚ11

6.

4.

ٔبثقس اِغّجیق ٝیب فّسف ٝاِٚی ضا تقطیف وٙیس .ظ12

وساْ رّٕ ٝغحیح است :ظ12

7.

8.

.اِف) فّسف ٝاِٚی ٞط چیعی ضا اظ آٖ رٟت و ٝوّٕیّت ٔ ٚمساض زاضز ٔغبِقٔ ٝیوٙس

.ة) ٔبثقساِغّجیقٞ ٝطچیع ضااظ ِحبػ ذٛاظّ ٔبزّٔ ٜخُ ٌطٔی ،سطزی ،حطوتٚسىٔ ٖٛغبِقٔ ٝیوٙس

.د) فّسف ٝاِٚی ٔٛرٛزات ضا غطفبً اظ رٟت ٚرٛز زاضتٗ ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ٔیزٞس

فّسف ٝاِٚی ٘بْ زیٍطی است ثط  ..........و ٝپیطأ .......... ٖٛثحج ٔیوٙس .ظ13ٚ12

9.

زا٘طی و ٝزضپی یبفتٗ احىبْ  ٚلٛافس ٞستی ثبضس چ٘ ٝبْ زاضز؟ یهٔٛضز اظ ٔسبئُ آ٘طا ٘بْ ثجطیس .ظ10. 13ٚ12

ٔٛضٛؿ ٔبثقس اِغّجیق ٝیب فّسف ٝاِٚی ضا ثٛٙیسیس .ظ11. 12

چٟبض ٔٛضز اظ ٔسبئُ ٔبثقس اِغّجیق ٝیب فّسف ٝاِٚی ضا ٘بْ ثجطیس .ظ12. 13ٚ12

وساْ ٔٛضز اظ ٔسبئُ فّسف ٝاِٚی ٘یست؟ ظ13. 13ٚ12

اِف) فّّت ٔ ٚقَّٛ

ة) ٚحست  ٚوخطت

ز) ٞستی  ٚچیستی

د) وّٕیّت  ٚویفیّت اضیبء

یىی اظ ٔسـبئُ فّسف ٝاِٚی ،فّّت ٔ ٚقّ َٛاست آٖضا ثـب شوط ٔخـبَ تٛضیـح زٞیس .ظ14. 13

.یهٔٛضز اظ ٔسبئُ فّسف ٝاِٚی ضا ٘بْ ثطز ٚ ٜآٖضا ثغٛض ٔرتػط تٛضیح زٞیس *

ثحج ٚحست  ٚوخطت ضا زض فّسف ٝاِٚی تٛضیح زٞیس .ظ15. 13

تٛضیح زٞیس ٕٟٔتطیٗ ٔػساق فّسف ٝچیست؟ ظ16. 13
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فّسف ٝچیست؟ ظ11

1.

ٍ٘ب ٜفّسفی چٍ٘ ٝبٞی است؟  ٚوٛضص فیّسٛف ثطای چیست؟ ظ11

2.

چٛٔ ٝلـ سط  ٚوبض ٔب ثب یىی اظ فّ ْٛتزطثی یب ا٘سب٘ی است؟ ظ11

3.

فّٔ ْٛرتّفٛٔ ،رٛزات ضا چٍٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضسی لطاض ٔیزٙٞس؟ ظ11

چٛٔ ٝلـ ث ٝسطاك فّٔ ْٛرتّف ٔیضٚیٓ؟ ظ12

5.

4.

چٍٙٞ ٝبْ لسْ زض فطغٔ ٝبثقس اِغّجیقٔ ٝیٌصاضیٓ؟ ظ12

زض فطغٔ ٝب ثقس اِغّجیق ٝتٛرّ ٝضٚی چٛٔ ٝضٛفی است؟ ظ12

6.

7.

ثحج «حبثت یب ٔتغیّط ثٛزٖ ٞستی» زض فّسف ٝاِٚی ضا تٛضیح زٞیس .ظ12

ثحج «ٚرٛز ٔ ٚبٞیّت» زض فّسف ٝاِٚی ضا تٛضیح زٞیس .ظ13ٚ12

8.

9.

اٌط زض ٔیبٖ ٔٛرٛزات فبِٓ ٚحست  ٚوخطت ٘جٛز چ ٝاتفبلی ضخ ٔیزاز؟ ظ10. 13

چ ٝضاثغٝای ٔیبٖ فّسفـ ٝاِٚی  ٚفّسـف ٝثٔ ٝقٙبی تجییٗ فمال٘ی پسیسٜٞب ٚرٛز زاضز؟ظ11. 13

فّسف ٝچٛ٘ ٝؿ وٛضطی است؟ ظ12. 13

حمیمیتطیٗ  ٚاغّیتطیٗ ٔجٙبیی و ٕٝٞ ٝذػٛغیّبت اضیبء  ٚپسیسٜٞب ث ٝآٖ ثبظ ٔیٌطزز چیست؟ ظ13. 13

فطغٝی ٔغبِق ٝفّسف ٝاِٚی ضا ثٛٙیسیس .ظ14. 13

:زضس [ ]4آغبظ فّسفٝ

٘رستیٗ ٔزٕٛفٞٝب یب لغقٞٝبیی و ٝث ٝظثبٖ ٍ٘ .......بضت ٝضس ٜاظ  .......ث ٝیبزٌبض ٔب٘س ٜاست  ٚتأّٔالت ثططی پیطأ1. ٖٛ
ٞستی  ٚآغبظ  ٚا٘زبْ رٟبٖ زض اثتساء ثب ٕٞ ..........طا ٜثٛز  ٚث ........ ٝثیبٖ ضس ٜاست .ظ16

سطچطٕٞٝبی ا٘سیطٞٝبی ضاظ ٌ ٝ٘ٛثطط ضا و ٝغجغٔ ٝب ثقس اِغّجیقی زاضز زض وزب ثبیس رستز ٛوطز؟ ظ16

ربٞبی ذبِی ضا ثب وّٕبت ٔٙبست ٔغبثك ٔتٗ وتبة وبُٔ وٙیس :ظ16

2.

3.

.سطچطٕٞٝبی ا٘سیطٞٝبی ضاظ ٌ ٝ٘ٛثطط ضا و .................... ٝزاضز ثبیس زض ٔ .................طزْ ٔططق ظٔیٗ رستز ٛوطز

چطا اظی٘ٛبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٟٔس تفىّط فّسفی یبز ٔیوٙٙس؟آیب آغبظ ا٘سیط ٝثطط ٔطثٛط ثٝظٔبٖ ذبغّی است؟ظ16

5.

ا٘سیطٞٝبی فّسفی ٔطزْ ٔططق ظٔیٗ چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاست؟ ظ16

فطق ا٘سیطٞٝبی فّسفی ٔطزْ ٔططق ظٔیٗ ضا ثب ا٘سیطٞٝبی فّسفی ٔطزْ ی٘ٛبٖ ثٛٙیسیس .ظ16

٘ؾط ثطتطا٘سضاسُ زضثبض ٜؽٟٛض تٕسّٖ ی٘ٛب٘ی چیست؟ ظ16

6.

7.

زض لطٖ پٙزٓ لجُ اظ ٔیالز چ ٝفبّٔی سجت ثیافتٕبزی ٔطزْ ٘سجت ث ٝزا٘ص  ٚا٘سیط ٝضس؟ ظ17

چطا سٛفسغبئیبٖ ز٘جبَوطزٖ ضی ٜٛرٟبٖضٙبسبٖ ضا ثیٟٛزٔ ٜیزا٘ستٙس؟ ظ18

8.

9.

٘ؾط ٌع٘ف ٖٛزضثبض ٜسٛفسغبئیبٖ چ ٝثٛز؟ ظ10. 18

٘ؾط سٛفسغبئیبٖ ضا زضثبض ٜحمیمت ثیـبٖ وطز ٚ ٜز ٚضرػیّت ٔقطٚف سٛفسغبیی ضا ٘بْ ثجطیس .ظ11. 19ٚ18

4.

ٔطٟٛضتطیٗ ضرػیّت سٛفسغبیی چ ٝوسی ثٛز؟  ٚچ ٝفمیسٜای زاضت؟ ظ12. 19ٚ18

ٔٙؾٛض پطٚتبٌٛضاس اظ رّٕ« ٝا٘سبٖ ٔقیبض  ٕٝٞچیع است» چ ٝثٛز؟ ظ13. 19

ضقبض «ا٘سبٖ ٔقیبض  ٕٝٞچیع» اظ چ ٝوسی است ٙٔ ٚؾٛض ا ٚچ ٝثٛز؟ *

چطا پطٚتبٌٛضاس ٔقتمس است و ٝا٘سبٖ ٔقیبض  ٕٝٞچیع است؟ *

فمیس ٜپطٚتبٌٛضاس زضثبض ٜحمیمت چ ٝثٛز؟ ظ14. 19

ث ٝفمیس ٜپطٚتبٌٛضاس  ٕٝٞچیع  ...است  ٚحمیمت ثـٔ ٝقٙبی زا٘ص پبیـساض  ٚ ...حمیمت رٙج ... ٝزاضز.ظ15. 19

فمیس ٜپطٚتبٌٛضاس ٌ ٚطٌیبس ضا زضثبضٜی حمیمت ثیبٖ وٙیس .ظ16. 19

فمیسٌ ٜطٌیبس زضثبضٜی حمیمت چ ٝثٛز؟ ظ17. 19

وساْ یه اظ سٛفسغبئیبٖ ضٙبسبیی ضا ا٘ىبض ٔیوطز؟ فمیس ٜا ٚضا زض ایٗ ظٔی ٝٙثٛٙیسیس .ظ18. 19

تٛضیح زٞیس احطٞبی ٔٙفی فمبیس سٛفسغبئیبٖ زض ٔیبٖ افـىبض ٔطزْ آٖ ظٔـبٖ چ ٝثٛز؟ ظ19. 20

احطٞبی (ٔٙفی ٔ ٚخجت) فمبیس سٛفسغبئیبٖ ضا ث ٝعٛض ٔرتػط ثیبٖ وٙیس .ظ20. 19ٚ20

سٛفسغبئیبٖ چ ٝتأحیط ّٕٟٔی زض تبضید فّسفٌ ٝصاضتٝا٘س؟ ظ21. 19
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ٟٔس تفىّط فّسفی وزبست؟ ظ16

1.

ظازٌب ٜفّسف ٝی٘ٛب٘ی وزب ثٛز؟  ٚزض چ ٝظٔب٘ی پبیٌٝصاضی ضس؟ ظ17

2.

چٝچیعٞبیی ثیص اظ ٕٝٞا٘سیطٕٙساٖ ٘رستیٗ ضا ث ٝذٛز ٔطغٔ َٛیزاضت؟ٚتالش آٟ٘ب ثطای چ ٝثٛز؟ ظ17

چٟبض ا٘سیطٕٙس اظ ا٘سیطٕٙساٖ ٘رستیٗ ی٘ٛبٖ ضا ٘بْ ثجطیس .ظ17

چ ٝچیعی سجت پیسایص سٛفسغبئیبٖ ضس؟ ظ16ٚ15

3.

4.

5.

چطا ضٚش سٛفسغبئیبٖ زض تبضید فّسف ٝثسیبض ٔؤحّط ثٛز ٜاست؟ ظ19

6.

چ ٝوسی زض ظٔبٖ سٛفسغبئیبٖ ،ضبِٛز ٜتفىّط فّسفی اغیُ ضا استٛاض وطز؟ چٍ ٝ٘ٛایٗ وبض ضا ث ٝا٘زبْ ضسب٘س؟ ظ20

ضٚش سمطاط زض احیبی تفىّط اغیُ چ ٝثٛز؟ ظ20

8.

چطا سمطاط ضا ثٙیبٌٖصاض فّسف ٝزا٘ستٝا٘س؟ ظ20

9.

7.

چطا سمطاط ضا سرٍٛٙی فّسف ٝزا٘ستٝا٘س؟ ظ10. 21ٚ20

سمطاط ذٛز ضا ٔأٔٛض ث ٝا٘زبْ چ ٝوبضٞبیی اظ رب٘ت ذسا٘ٚس ٔیزا٘ست؟ ظ11. 21

:زضس [ ]5ضٟیس ضا ٜحىٕت

ٞسف سمطاط اظ ٌطتٌٚصاض زض ٔیبٖ ٔطزْ چ ٝثٛز  ٚچطا آٖضا ٚؽیف ٝذٛز ٔیزا٘ست؟  ٚا ٚذٛز ضا فٟسٜزاض چ ٝضسبِتی 1.
ٔیزا٘ست؟ ظ23

٘ؾط سمطاط زضثبض ٜفضیّت  ٚحطٚت چ ٝثٛز؟ ظ23

2.

ّٔتٛس زض زازٌب ٜسمطاط ضا ث ٝچ ٝرطٔی ٔتّ ٟٓوطز؟ ظ24

3.

سمطاط ٚؽیف ٝذٛز ٚ ٚؽیف ٝلبضی ضا زض زازٌب ٜچٔ ٝیزا٘س؟ ظ25

4.

سمطاط ٔیٌفتٚ :ؽیف ٝلبضی ٚ ٚ ............ؽیفٝی ٔٗ  ...........است .ظ25

وطف ٖٛچ ٝسؤاِی اظ سطٚش ٔقجس زِفی پطسیس؟  ٚچ ٝپبسری اظ ا ٚضٙیس؟ ظ26

سمطاط چٍ ٝ٘ٛسقی وطز تب ضاظ پیبْ غیجی سطٚش ضا وطف وٙس؟ ظ26

5.

6.

7.

سمطاط اظ رستز ٛثطای وطف ضاظ پیبْ سطٚش زِفی ،ث ٝچ٘ ٝتیزٝای ضسیس؟ ظ26

8.

ث٘ ٝؾط سمطاط زا٘بی حمیمی ویست؟  ٚضاظ پیبْ سطٚش زِفی چ ٝثٛز؟ ظ27

9.

سمطاط اتّٟبْ ّٔتٛس ٔجٙی ثط ٌٕطا ٜوطزٖ رٛا٘بٖ ضا چٍ ٝ٘ٛپبسد زاز؟ تٛضیح زٞیس .ظ10. 29ٚ28

تٛضیح زٞیس :سمطاط زضثبض ٜایٗ اتّٟبْ و ٝا ٚذساپطست ٘یست ،زض زازٌب ٜچ ٝپبسری زاز؟ ظ11. 29

سمطاط زضپبسد ایٗ سؤاَ و ٝآیب اثّٟی ٘یست و ٝا٘سبٖ وبضی وٙس و ٝرب٘ص ث ٝذغط افتس؟ چٌ ٝفت؟ظ12. 30

چ ٝاذتالفی ٔیبٖ سمطاط ٔ ٚربِفب٘ص زض اٍ٘یع ٜا٘زبْ وبضٞب ٚرٛز زاضت؟ ظ13. 30

زض ٘ؾط سمطاط ٔالن ا٘زبْ ٞط وبضی چیست؟ ظ14. 30

ثـ ٝفمیس ٜسمطاط ثطای ضطٚؿ ٞط وبضی ثٟتطیٗ ٔغّجی و ٝثبیس زض ٘ؾط ٌطفت ٝضٛز چیست؟ ظ15. 30

چطا سمطاط اظ ٔطي ٞطاسی ٘ساضت؟ ظ16. 31ٚ30

سمطاط سقبزت ضٟط ذٛز ضا زض ٔ ..........یزا٘ست  ٚزا٘بتطیٗ آزٔیبٖ زض پیبْ سطٚش زِفی  .........ثٛز .ظ17. 27ٚ31

اِف) ث ٝافتمبز سمطاطٌ ،طیع اظ  ...........زضٛاض ٘یستٌ ،طیع اظ  ...........زضٛاض است .ظ18. 31ٚ32

ة) ث ٝافتمبز سمطاط ،ثبالتطیٗ ذسٔتی و ٝا ٚزض حكّ ٔطزْ ضٟط آتٗ وطز ٜثٛز ،چ ٝثٛز؟

سٛفسغبئیبٖ چ ٝوسب٘ی ثٛز٘س؟ ظ19. 35

ز ٚرٙجٝی ٔ ّٟٓپیبْ سمطاط ضا ث ٝاذتػبض ضطح زٞیس .ظ20. 37ٚ36

تٛضیح زٞیس ٔف ْٟٛحمیمی ٕ٘یزا٘ٓ اظ ٘ؾط سمطاط چیست؟ ظ21. 36

ٔٙؾٛض اظ «ٕ٘یزا٘ٓ سمطاط» چیست؟ *

ربٞبی ذبِی ضا ثب وّٕبت ٔٙبست ٔغبثك ٔتٗ وتبة وبُٔ وٙیس :ظ22. 36

ٕ٘یزا٘ٓ سمطاط زض ٚالـ آٚای  ٚ .............................زضس آٌب ٜضسٖ اظ ٌٞٛط  ......................ضا و ٝزض زضٞ ٖٚط
.ا٘سب٘ی ٟ٘فت ٝاست ،عٙیٗا٘ساظ وطز ٜاست

چطا ٕ٘یزا٘ٓ سمطاط ضا ٕ٘یتٛاٖ ثب ٕ٘یزا٘ٓ سٛفسغبئیبٖ ٔمبیس ٝوطز؟ ظ23. 36

تٛضیح زٞیس ٕ٘یزا٘ٓ سمطاط ثب ٕ٘یزا٘ٓ سٛفسغبئیبٖ چ ٝتفبٚتٞبیی زاضز؟ *

ث٘ ٝؾط سمطاط ا٘سبٖ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س اظ ٚسٛس ٝضهّ ٌٕ ٚبٖ ذالغی یبثس  ٚضا ٜحمیمت ضا ثپیٕبیس؟ ظ24. 36

وساْ ٔجحج ٔٙغك ،یبزٌبض ٔجبحج سمطاط است؟ آٖضا ثغٛض ٔرتػط تٛضیح زٞیس .ظ25. 37

تٛضیح زٞیس سمطاط ثٟتطیٗ ضاٚ ٜغ َٛثٝزا٘ص زضست ٔ ٚغٕئٗ ضا زض چٔ ٝیزا٘س؟ ظ26. 37
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سمطاط چٔ ٝسبئّی ضا ٔٛضز تفىّط  ٚتأُّٔ لطاض ٔیزاز؟ ظ23

1.

چ ٝفٛأّی ٔٛرت ضس تب تٛعئٝای فّی ٝسمطاط عطاحی ضٛز؟ ظ23

2.

چ ٝوسب٘ی ثب سمطاط زضٕٙی زاضتٙس  ٚفّّت آٖ چ ٝثٛز؟ *

اظ ٘ؾط ٔتّ ٟٓوٙٙسٌبٖ سمطاط ،رطْ ا ٚچ ٝثٛز؟ ظ24

3.

سمطاط ث ٝچ ٝاتّٟبٔی ث ٝزازٌب ٜفطا ذٛا٘س ٜضس؟ *

وساْ سرٗ ّٔتٛس ،سمطاط ضا ث ٝحیطت ا٘ساذت؟ ظ24

4.

اظ زیط ثبظ چ ٝافتطایی ضا ث ٝسمطاط ٘سجت زاز ٜثٛز٘س؟ ظ25

سمطاط فّّت تٕٟتٞب ضا چٔ ٝیزا٘ست؟ ظ25

زا٘ص ذبظّ سمطاط چ ٝثٛز؟ ظ26

5.

6.

7.

ّٔتٛس ،آ٘یتٛس ِ ٚیىٔ ٖٛتّٟٓوٙٙسٌبٖ سمطاطٞ ،ط یه ٕ٘بیٙس ٜچ ٝوسب٘ی ثٛز٘س؟ ظ27

8.

ث٘ ٝؾط سمطاط تطس اظ ٔطي ثطای چیست؟ ظ30

9.

اذتالف ٘ؾط سمطاط ثب زیٍطاٖ زضثبض ٜرٟبٖ زیٍط چیست؟ ظ10. 31ٚ30

آذطیٗ سرٙبٖ سمطاط پس ٔحىٔٛیّت ثٔ ٝطي چ ٝثٛز؟ ظ11. 32

سمطاط ٘تیز٘ ٝبضىیجبیی آتٙیبٖ ضا چٔ ٝیزا٘ست؟ چطا؟ ظ12. 32

سمطاط ٔطي ضا اظ چ ٝچیعی ثطتط ٔیضٕبضز؟ ظ13. 32

ث٘ ٝؾط سمطاط چطا ٌطیع اظ ٔطي زضٛاض ٘جٛزٌ ٚ ٜطیع اظ ثسی ضٛاض است؟ ظ14. 32

سمطاط چ ٝتػٛضی اظ ٔطي زاضز؟ ظ15. 32

ظٔب٘ی و ٝزٚستبٖ سمطاط ٚسبیُ فطاض ا ٚاظ ظ٘ساٖ ضا فطا ٓٞوطز٘سٚ ،ی چ ٝپبسری زاز؟ ظ16. 33

ث٘ ٝؾط سمطاط یه حىیٓ چٚ ٝیژٌیٞبیی زاضز؟ ظ17. 33

سمطاط زض زفبفیّ ٝذٛز ضاظ زا٘بیی ذٛز ضا چ ٝچیعی ٔقطفی وطز؟ ظ18. 35

سمطاط ٔأٔٛضیت ٔقٛٙی ظ٘سٌب٘ی ذٛیص ضا زض چٔ ٝیزیس؟ ظ19. 35

چطا  ٚچٍ ٝ٘ٛسمطاط زض ثطاثط سٛفسغبئیبٖ ثپب ذبست؟ ظ20. 36ٚ35

ٔٛفمیّت سٛفسغبئیبٖ چ٘ ٝتبیذ سٛئی ث ٝز٘جبَ زاضت؟ ظ21. 35

ضٚش سمطاط زض ٔمبثّ ٝثب سٛفسغبئیبٖ چ ٝثٛز؟ ظ22. 36ٚ35

سمطاط ٌبْ ا َّٚزض ضا ٜوست حىٕت  ٚزا٘بیی ضا چٔ ٝیزا٘س؟ ظ23. 36

سمطاط چٍٔ ٝ٘ٛربعت ذٛز ضا ث ٝذٛز آٌبٞی ٔیضسب٘س؟ ظ24. 36

ٔٙؾٛض سمطاط اظ «ذٛز ضا ثطٙبس» چیست؟  ٚچٔ ٝیآٔٛظز؟ ظ25. 36

ٕ٘یزا٘ٓ» سمطاط سط آغبظ چیست؟ ظ26. «36

ٔجبضظ ٜفّٕی سمطاط ثب سٛفسغبئیبٖ چٍ ٝ٘ٛاست؟ ظ27. 37

:زضس [ٌٞٛ ]6طٞبی اغیُ  ٚربٚزا٘ٝ

ضٚش افالع ٖٛزض ٔجبحج فّسفی چٍ ٝ٘ٛثٛز؟ افالع ٖٛضٚش فّسفی ذٛز ضا اظ چ ٝوسی آٔٛذت ٝثٛز؟ظ38

ز ٚضسبِ ٝاظ افالع ٖٛضا ٘بْ ثجطیس ٛٔ ٚضٛؿ ٞط یه ضا ثٛٙیسیس .ظ39

2.

1.

تفبٚت ضسبِ« ٝتئتتٛس» « ٚرٕٟٛضی» افالع ٖٛزض چیست؟ ظ39

3.

4.

٘ؾط پطٚتبٌٛضاس ضا زضثبض ٜضٙبسبیی حٛاسّ ٘ٛضت ٝسپس ٘تیز ٝآٖ ضا ثیبٖ وٙیس .ظ40

ثب شوط یه ٔخبَٙٔ ،ؾٛض پطٚتبٌٛضاس ضا اظ رّٕ( ٝآزٔی ٔمیبس  ٕٝٞچیع است) تٛضیح زٞیس .ظ41ٚ40

5.

ث٘ ٝؾط سمطاط ،اٌط ازضان حسّی حمیمت ٞط چیع ضا زضیبثس ،زض ایٗ غٛضت  ٕٝٞثحجٞب  ٚوبٚشٞبی فّٕی  ٚفّسفی

6.

ثیٔقٙب ذٛاٞس ثٛز .چطا؟ ظ41

ث٘ ٝؾط سمطاط اٌط ایٗ فمیس ٜو« ٝازضان حسّی حمیمت  ٕٝٞچیع ضا زض ٔییبثس» زضست ثبضس ،چ٘ ٝتبیزی اظ آٖ ٘بضی 7.
ذٛاٞس ضس؟ ظ41

ضٙبذت (ٔقطفت) حمیمی اظ زیسٌب ٜافالع ، ٖٛزاضای چٚ ٝیژٌیٞبیی است؟ ظ43

8.

ٚیژٌیٞبی ٔقطفت حمیمی ضااظ ٘ؾطافالع ٖٛثٛٙیسیسسپس ثٍٛییسٞطیه اظآٖٞب ضبٔٗ چ ٝأطی است .ظ43

9.

زٚ ٚیژٌی ٔقطفت حمیمی چیست؟ چٍ ٝ٘ٛث ٝایٗ زٚ ٚیژٌی ٔیتٛاٖ زست یبفت؟ ظ10. 43

ٚیژٌی ٔقطفت حمیمی اظ ٘ؾط افالع ............... ٚ ................. ٖٛاست .ظ11. 43

ٚیژٌی  ...........ضبٔٗ غحت  ٚزضستی یه ٔقطفت ٚ ٚیژٌی  ...........ضبٔٗ زٚاْ  ٚحجبت ٔقطفت است .ظ12. 43

تٛضیح زٞیس ایٙى ٝافالعٔ ٖٛیٌٛیس «ازضان حسّی ٘سجی است» یقٙی چٝ؟ ظ13. 44

٘ؾط افالع ٖٛزضثبض ٜرٟبٖ عجیقت چیست؟ ظ14. 44

اثتساء سرٗ ٞطاوّیتٛس ضا ٘ٛضت ٝسپس ثٛٙیسیس ٔٙؾٛض افالع ٖٛاظ ایٗ پیبْ چیست؟ ظ15. 44

آیب ث٘ ٝؾط افالع« ٖٛازضاوبت حسّی» ٔب زاضای ٚیژٌیٞبی ٔقطفت حمیمی ٞستٙس؟ چطا؟ ظ16. 44

چطا افالع ٖٛازضان حسّی ضا ضبیست ٝافتٙبء ٕ٘یزا٘س؟ ظ17. 44

افالع ٖٛثطای ضسیسٖ ثٔ ٝقطفت حمیمی چ٘ ٝؾطیٝای ضا اضائٔ ٝیزٞس؟ ظ18. 45

٘ؾطیُٔ ٝخُُ افالع ٖٛضا تقطیف وٙیس .ظ19. 45

ث٘ ٝؾط افالع ٖٛا٘سبٖ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س ثٔ ٝقطفت حمیمی زست پیسا وٙس؟ ظ20. 45

ضا ٜحُّ افالع ٖٛثطای ضسیسٖ ثٔ ٝقطفت حمیمی ضبُٔ چٔ ٝطاحّی است؟ ضطح زٞیـس .ظ21. 45

ث٘ ٝؾط افالع ،ٖٛثطای ثسست آٚضزٖ ٔقطفت حمیمی ثبیس اظ سغح  ...........فطاتط ضفت  ٚاظ اثعاض زیٍطی ث٘ ٝبْ 22. .........
ٔسز رست .ظ45

٘ؾط افالع ٖٛزضثبضٜی ازضان فمال٘ی چیست؟ ظ23. 45

ٔٙؾٛض افالع ٖٛاظ ُٔخُُ چیست  ٚضاثغٝی آٖ ثب ٔٛرٛزات ایٗ رٟبٖ چٍ ٝ٘ٛاست .ظ24. 45

ٔطرـ وّّیّبت ضا اظ زیسٌب ٜافالع ٖٛضطح زٞیس( .ثب شوط ٔخبَ) ظ25. 46

ٔطرـ تػّٛضات وّّی (اظ لجیُ فساِت ،ظیجبیی٘ ،یىی) وزبست  ٚچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ آٖٞب ضا ازضان وطز؟ ظ26. 46

ثب شوط یه ٔخبَ تٛضیح زٞیس ٔطرـ حمیمی وّّیّبت اظ ٘ؾط افالع ٖٛوزبست  ٚچٍ ٝ٘ٛث ٝآٖ ٔیتٛاٖ ضسیس *

تٕخیُ غبض ضا زضثبض٘ ٜؾطیُّٔ ٝخُُ تٛضیح زٞیس .ظ27. 47

زضتٕخیُ غبض افالعٔ ٖٛقتمس است ا٘سبٖ ثبیس چٔ ٝطاحّی ضا عیّ وٙس تب ث ٝحمیمت ثطسسظ28. 49ٚ48

ث ٝفمیس ٜافالع ٖٛظ٘سا٘ی ثیط ٖٚآٔس ٜاظغبض چٔٝطاحّی ضاثبیس عیّ وٙستبث ٝزیساض ذٛضضیس ٘بیُ ٌطزز؟ *

ثط اسبس تٕخیُ غبض افالعٞ ٖٛط یه اظ ٔفبٞیٓ ظیط ضا ثب چ ٝچیعی ٔیتٛا٘یس تغجیك زٞیس :ظ29. 49

.ظ٘ساٖ غبض

 .2پطت ٛآتص

 .3اضیبء ثیط ٚ ٖٚا٘سبٖٞبی زض حبَ ضفت  ٚآٔس

 .4ذطٚد آزٔی اظ غبض 1.

:سؤاَٞبی تىٕیّی زضس 6

سجه زیبِىتیه چ ٝسجىی است  ٚاذتػبظ ث ٝچ ٝوسب٘ی زاضت؟ ظ38

1.

٘بْ زا٘طٍبٞی و ٝافالع ٖٛثٙب ٟ٘بز چ ٝثٛز؟  ٚا ٚث ٝوساْیه اظ ٔسبئُ فّسفی تٛرّ ٝضبیب٘ی زاضت ٝاست؟ ظ39ٚ38

2.

3.

چٛ٘ ٝؿ ضٙبذتی ٕٞیط ٝثطای آزٔی اظ ٔغّٛةتطیٗ چیعٞب ثٛز ٜاست؟ ظ39

چطا فیّسٛفب٘ی ٔخُ افالع ٖٛزض آحبض ذٛز ثٔ ٝسأِ ٝضٙبسبیی تٛرّـ ٝضبیب٘ی ٘طبٖ زازٜا٘س؟ ظ39

افالع ٖٛزض ثحجٞبی ذـٛز زضثبضٔ ٜسأِ ٝضٙبسبیی ،وساْ سؤاَ اسبسی ضا ٔغطح ٔیٕ٘بیس؟ ظ39

وسی ؤ ٝیذٛاٞس ٔغّجی ضا تٛضیح زٞس ثبیس چٍ ٝ٘ٛسرٗ ثٍٛیس؟ ظ40

4.

5.

6.

7.

چٍ ٝ٘ٛافالع٘ ٖٛؾط پطٚتبٌٛضاس ضا زضثبض ٜضٙبسبیی ضزّ ٔیوٙس؟ ظ43ٚ42

افالع ٖٛچٍ ٝ٘ٛحبثت ٔیوٙس و ٝازضان حسّی تٟٙب ضا ٜضٙبسبیی حمیمی ٘یست؟ *

.آیب ضٙبسبیی حسّی یمیٗآٚض است؟ تٛضیح زٞیس *

آیب ضٙبسبیی ٔقتجط (حمیمی)  ٚازضان حسّی ٚالقبً ٞط ز ٚیه چیع ٞستٙس یب ز ٚچیع ٔرتّف؟ تٛضیح زٞیس .ظ43ٚ42

افالع ٖٛثب ا٘تمبز اظ ازضان حسّی زض ٟ٘بیت چ٘ ٝتیزٝای ٔیٌیطز؟ ظ43

8.

9.

ث٘ ٝؾط افالع ،ٖٛثب ثىبض ثطزٖ چ ٝضٚضی ٔیتٛاٖ ثٔ ٝقطفت حمیمی زست یبفت؟  ٚچ ٝچیعی آزٔی ضا زض ایٗ ضا ٜآٔبز10. ٜ
ٔیوٙس؟ ظ43

آیب ث٘ ٝؾط افالعٔ ٖٛیتٛاٖ ثب ازضان حسّی ث ٝضٙبسبیی ٔقتجط زست یبفت؟ چطا؟ ظ11. 44

.زالیُ ٘بضسبیی حٛاسّ اظ ٘ؾط افالع ٖٛضا ثٛٙیسیس *

افالع ٖٛزضثبضٚ ٜرٛز تغییط  ٚزٌطٌ٘ٛی زض عجیقت ،فمیس ٜوساْ فیّسٛف ضا پصیطفت ٝثٛز؟ 12.

پیبْ ٞطاوّیتٛس زض ثیلطاضی رٟبٖ ٔبزّی ضا ثٛٙیسیس .ظ13. 44

آیب ثیافتجبضی حٛاسّ زض فّسف ٝثٔ ٝقٙی ایٗ است و ٝتٕبْ ازضاوبت حسّی ٔب ثیافتجبض است؟ تٛضیح زٞیس .ظ14. 44
پبٚضلی

٘ؾطیُٔ ٝخُُ اظ ویست؟ ظ15. 45

آیب افالع ٖٛث ٝضٟٛز فمال٘ی ٔقتمس است؟ تٛضیح زٞیس .ظ16. 45

اغغالحبت ظیط ضا تقطیف وٙیسٔ :خبَ ـ ایس ٜـ ُٔخُُ .ظ17. 45

اظ ٘ؾط افالع ،ٖٛتػّٛضات وّّی ثط چ ٝچیعٞبیی زالِت ٔیوٙٙس؟ ظ18. 46

افالع« ٖٛتٕخیُ غبض» ضا ثٙٔ ٝؾٛضی ث ٝوبض ثطز ٜاست؟ ظ19. 47ٚ46

افالع ٖٛسیط فمال٘ی ث ٝسٛی ٔقطفت حمیمی ضا زض وساْ وتبة  ٚث ٝوٕه چ ٝتٕخیّی ثیبٖ وطز ٜاست؟ ظ20. 47ٚ46

اٌط وسی اظ ظ٘ساٖ غبض ضٞبیی یبثس ،ثبیس ث ٝتطتیت ث ٝضٙبذت چ ٝأٛضی ثپطزاظز؟ ظ21. 49ٚ48

ٔطاحُ سیط فمال٘ی ث ٝسٛی ٔقطفت حمیمی ضا اظ زیس افالع ٖٛثٛٙیسیس .ظ22. 49ٚ48

ٔ.طاحُ سّٛن سبِه ث ٝسٛی ٔقطفت حمیمی ضا اظ ٘ؾط افالع ٖٛثٛٙیسیس *

تٕخیُ غبض  ٚسیط فمال٘ی ثٔ ٝقطفت حمیمی ضا ثب ٔ ٓٞمبیس ٝوٙیس .ظ23. 49

اظ ٘ؾط افالع ٖٛآزٔی زض پبیبٖ سیط  ٚسّٛن چ ٝچیعی ضا زض ٔییبثس  ٚچ ٝچیعی ضا تػسیك ٔیوٙس؟ ظ24. 49

افالع ٖٛثقس اظ عطح «ُٔخُُ» ث ٝچ٘ ٝتیزٝای ٔیضسس؟ *

ٔٙؾٛض افالع ٖٛاظ «ٔخبَ ٘یه یب ذیط یب ظیجب» چیست؟ ظ25. 49

:زضس [ ]7فّّتٞبی چٟبضٌب٘ٝ

٘مص  ٚتأحیط اضسغ ٛزض زا٘ص ثططی چ ٝثٛز ٜاست؟ ظ51

1.

ضٚش فّسفی اضسغ ٛث ٝچ٘ ٝبٔی ٔقطٚف ضس؟ س ٝتٗ اظ پیطٚاٖ ٔسّٕبٖ اضسغ ٛضا ٘بْ ثجطیس .ظ51

2.

اضسغ ٛزض لطٖ ٔ ............یظیست ٝاستِ .مت ا .............. ٚثٛز .ا ٚضبٌطز  ...............ثٛز  ٚضٚش فّسفی ا ٚثٝ
ٔ ............قطٚف ضس .ظ51

ز ٚتٗ اظ پیطٚاٖ ٔسّٕبٖ  ٚیه ٘فط اظ پیطٚاٖ ٔسیحی اضسغ ٛضا ٘بْ ثجطیس .ظ51

4.

3.

اضسغ ٛچٍ ٝ٘ٛفیّسٛفی است؟  ٚث ٝچٛٔ ٝضٛفبتی فاللٙٔٝس ثٛز؟ ظ52

اضسغ« ٛفّٓ فیعیه» ضا چٍ ٝ٘ٛتقطیف وطز ٜاست؟ ظ52

ٞسف اضسغ ٛاظ ضٙبذت عجیقت چیست؟ ظ52

زض ٔخبَ ذیّبط ،پبضچ ٝچٛ٘ ٝؿ فّّتی است؟ ظ52

5.

6.

7.

8.

اضسغ ٛثطای تٛری ٝفمال٘ی ٞط پسیسٜای اظ چ ٝأطی استفبز ٜوطز ٜاست؟ ظ53

اِف) فبِٓ ٔخُ ة) فُّ اضثقٝ

9.

د) ازضاوبت حسّی ز) تغییط  ٚتح َّٛپسیسٜٞب

اضسغ ٛزض وساْیه اظ آحبض ذٛز ث ٝثیبٖ فُّ اضثقٔ ٝیپطزاظز؟ ظ10. 53

* فُّ چٟبضٌب٘ ٝاضسغ ٛضا ثطاسبس تقطیفی و ٝذٛز ا ٚزض وتبة«عجیقیّبت» آٚضز ٜثٛٙیسیس.ظ11. 54ٚ53

.فُّ اضثق ٝضا اظ ٘ؾط اضسغ٘ ٛبْ ثجطیس ٞ ٚط وـساْ ضا ثب شوط ٔخبَ تقطیف وٙیس

زض ٞط یه اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیطٛ٘ ،ؿ فّّت ضا ٔطرع وٙیس :ظ12. 54ٚ53

٘.بعك ٘سجت ث ٝا٘سبٖ.

 .2رٛر٘ ٝسجت ثٔ ٝطك 1.

.تٙسضستی ٘سجت ث ٝپیبز ٜضٚی.

 .4زضٚزٌط ٘سجت ث ٝپٙزط3. ٜ

ٛ٘.یسٙس٘ ٜسجت ث ٝوتبة.

 .6سٔ ًٙطٔط ٘سجت ث ٝتٙسیس 5.

زض رّٕ ٝظیط فّّتٞبی چٟبضٌب٘ ٝضا ٔطرع وٙیس :ظ13. 54ٚ53

»ٙٞطٔٙسی ٔزسٕٝی عالیی ضا ثربعط تعئیٗ تبالض سبذت«

14.

فّّت فبفّی  ٚفّّت ٔبزی ضا ثب ٔخبَ تقطیف وٙیس .ظ15. 54ٚ53

فّّت غبیی ضا ثب شوط ٔخبَ تقطیف وٙیس .ظ16. 54

فّّت غٛضی ضا تقطیف وطز٘ ،ٜسجی ثٛزٖ ٔبزّ ٚ ٜغٛضت ضا ثب شوط ٔخـبَ تٛضیح زٞیس .ظ17. 57ٚ54

وساْ فّّت ثیبٍ٘ط رٙس  ٚوساْ فّّت ثیبٍ٘ط ٔبٞیّت ٛ٘ ٚؿ یه پسیس ٜاست؟ ظ18. 54

زض ایٗ ٔخبَ فّّت غبیی ضا ثیبثیس  ٚاظ ٘ؾط اضسغ ٛتقطیف وٙیس« :فّیّ ثطای تٙسضستی پیبزٜضٚی ٔیوٙس» .ظ19. 54

زض ایٗ ثیبٖ ثٕٟٙیبض [ ...اٌط رُعٚی ثٛز اظ ٚرٛز ا :ٚیب آٖ رُع ٚث ٝلّٛت ثٛز  ٚثس ،یب آٖ ثٛز و ٝثس ٚچیعی ث ٝفقُ آیس 20.
 ]....وساْ فُّ ٔغطح است؟ ظ54

اظزیسٌب ٜاضسغٙٔٛؾٛضاظفّّتٞبی زض٘ٚی ٚفّّتٞبی ثیط٘ٚی یهپسیس ٜچیست ثب ٔخبَ ضطح زٞیس .ظ21. 54

فُّ ثیط٘ٚی اضیبء ضا ٘بْ ثجطیس  ٚثطای ٞط یه اظ آٖٞب ٔخبِی ثٛٙیسیس .ظ22. 54

فّّتٞبی ثیط٘ٚی (اظ فُّ چٟبضٌب٘ )ٝضا ٘بْ ثجطیس  ٚثطای ٞط یه ٔخبِی ثٛٙیسیس .ظ23. 54

اظ زیسٌب ٜاضسغ ٛفّّت غٛضی  ........ ٚاظ فّّتٞبی  ........یه پسیسٞ ٜستٙس  ٚفّّت فبفّی  ........ ٚاظ فّّتٞبی 24.
 ........ث ٝحسبة ٔیآیٙس .ظ54

اضسغ ٛفّّت فبفّی ضا زض حطوبت عجیقی چٍ ٝ٘ٛتفسیط ٔیوٙس ثب شوط ٔخبَ تٛضیح زٞیس .ظ25. 55

ضید اِطّئیس ،فُّ حطوت ارسبْ ضا چٍ ٝ٘ٛتفسیط ٔیوٙس؟ ظ26. 56ٚ55

اٌط سٍٙی اظ ثّٙسی سمٛط وٙس ،اضسغ ٛفّّت فبفّی آٖ ضا چٍ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙس؟ ظ27. 55

اضسغ ٛزض ٔمبثُ ایٗ سؤاَ و ٝچطا س ًٙسمٛط ٔیوٙس  ٚیب چطا ضقّ ٝآتص ثبال ٔیضٚز چ ٝپبسری ٔیزٞس؟ ظ28. 55

ٔٙؾٛض اظ عجیقت رسٓ چیست؟ ثب شوط ٔخبَ آٖ ضا تٛضیح زٞیس .ظ29. 56

زض٘ؾط اضسغ ٛفّّت فبفّی ثط چٙس لسٓ است؟ ثب شوط ٔخبَ تٛضیح زٞیس .ظ30. 56ٚ55

اثتساء ٔبزّ ٜیب ٞیٛال ضا عجك ٘ؾط اضسغ ٛتقطیف وطز ٜسپس ثطای آٖ یه ٔخبَ ثٛٙیسیس .ظ31. 56

چطا فّّت ٔبزّی ٘یبظ ث ٝفّّت فبفّی زاضز؟ تٛضیح زٞیس .ظ32. 56

فّّت ٔبزّی زض ٘ؾط اضسغ ٛچیست  ٚچٍ ٝ٘ٛثٔ ٝطحّ ٝفقّیّت ٘بیُ ٔیضٛز؟ ظ33. 56

اضسغٔ ٛطي ٚ ٚالزت ضا چٍ ٝ٘ٛتجییٗ ٔیوٙس؟ ظ34. 57

ثب ٔخبِی تٛضیح زٞیس ؤ « ٝبزّ ٚ ٜغٛضت ٘سجی ٞستٙس» یقٙی چٝ؟ ظ35. 57

ربٞبی ذبِی ضا وبُٔ وٙیس .ظ36. 56ٚ54ٚ57

.اِف) زض ٘ؾط اضسغ ٛآ٘چ ٝضس٘ی است  ٚ .............آ٘چ ٝثٛز٘ی است ٘ ............بْ زاضز

.ة) فّّتٞبی  .............. ٚ ..............فُّ ثیط٘ٚی اضیبء ٔیثبضٙس

.د) زاِ٘ٛ ٝثیب ثطای ٌیبِٛ ٜثیب زض حىٓ فّّت  ..............است

.ز) اضسغ ٛفّّت فبفّی زض٘ٚی ضا ؤ ٝجسأ حطوت  ٚسى ٖٛزض ارسبْ ٔیثبضس ٔ ........ی٘بٔس

 )ٜ.زض ٘ؾط اضسغٚ ..... ٛرٛز ثبِمٔ ٚ ّٜٛبیٝی اِّٚیّ ٝاست و ٝزض احط تغییط  ٚتح َّٛثٔ ...... ٝیضسس

رٛر٘ ٝسجت ث ٝترٓ ٔطك  ..........است ٘ ٚسجت ثٔ ٝطك  ..........است .ظ37. 57

اِف) فبفُ ـ غبیت ة) ٔبزّ ٜـ غٛضت

د) غٛضت ـ ٔبزّٜ

ز) غبیت ـ فبفُ

زض ٘ؾط اضسغ٘ ،ٛسجت یه غٛضت ث ٝغٛضت ثبالتط اظ ذٛز چیست؟ ظ38. 57

.اِف) غبیت آٖ است.

ة) فبفُ آٖ است.

د) ٔبزّ ٜآٖ است.

ز) غٛضت آٖ است

ٔیُ عجیقی زض زض ٖٚاضیبء ضا ثباٍ٘یع٘ ٚ ٜیّت زض ش ٗٞا٘سبٖ اظ زیسٌب ٜاضسغٔ ٛمبیس ٝوٙیس.ظ39. 58

فّّت غبیی ثطای اضسغٔ ٛفٌ ْٟٛستطزٜتطی زاضز ،تٛضیح زٞیس .ظ40. 58

ث٘ ٝؾط اضسغ ٛوساْ فّّت ٘ؾٓ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٞ ٚسفساضی ضا زض ٘ؾبْ عجیقت تأٔیٗ ٔیوٙس؟ آٖ ضا تٛضیح زٞیس .ظ41. 59ٚ58

اظ ٘ؾط اضسغ ٛفّسف ٝچٍ ٝ٘ٛزا٘طی است؟ ٚ ٚؽیف ٝفیّسٛف چیست؟ ظ42. 59

ٚؽیفٝی فیّسٛف اظ ٘ؾط اضسغ ٛچیست؟ ظ43. 59

اِف) تفسیط رٟبٖ ٞستی اظ افك ٔخُ

ة) تفسیط رٟبٖ ٔبٚضاء عجیقت اظ افك فُّ اضثقٝ

د) تفسیط رٟبٖ ٞستی عجك ازضان حسّی ز) تفسیط رٟبٖ ٞستی اظ افك فُّ اضثقٝ
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ٔقّّٓ اِ َّٚمت ویست؟ ظ51

1.

چٔ ٝسئّٝای ثیص اظ ٞط چیع ش ٗٞاضسغ ٛضا ث ٝذٛز ٔطغ َٛوطز ٜثٛز؟ ظ52

2.

3.

اضسغ ٛزض تٛری ٝحطوبت عجیقی ٔیوٛضس تب چ ٝچیعٞبیی ضا ضٙبسبیی وٙس؟ ظ52

اضسغ ٛحطوبت عجیقی ضا چٍ ٝ٘ٛتٛریٔ ٝیوٙس؟ *

اضسغ ٛث ٝفٛٙاٖ یه فیّسٛف عجیقت ضٙبس چٞ ٝسفی ضا ز٘جبَ ٔیوٙس؟ *

4.

چٟبض فّّت اغّی ضا زض چ ٝأٛضی ٔیتٛاٖ تطریع زاز؟ آٖ فُّ ضا ٘بْ ثجطیس .ظ52

.فُّ اغّی حطوت  ٚتح َّٛزض عجیقت اظ ٘ؾط اضسغ ٛضا ٘بْ ثجطیس *

سرٗ ثٕٟٙیبض ثٗ ٔطظثبٖ ضا زض تفسیط ٘ؾط اضسغ ٛزضثبض ٜفُّ اضثق ٝثٛٙیسیس .ظ54

وتت ظیط اظ ویست؟ ظ 53تب55

 .اِف) عجیقیّبت

5.

6.

ة) اِتّحػیُ

ضئیس حىٕبی ٔطّبئی ضا ٘بْ ثجطیس .ظ55

د) ضفب

7.

اثٗ سیٙب زض تٛضیح ٔمػٛز اضسغ ٛزض ٔٛضز فّّت فبفّی چٔ ٝیٌٛیس؟ ظ56ٚ55

8.

ٔقٙی ِغٛی ٞیٛال ضا ثٛٙیسیس .ظ 56پبٚضلی

9.

ایٗ فجبضت اضسغ ٛضاتٛضیح زٞیس «آ٘چ ٝضس٘ی است ٔبزّ ٜاست  ٚآ٘چ ٝثٛز٘ی است غٛضت».ظ10. 57

اظ ٘ؾط اضسغ :ٛآ٘چ ٝضس٘ی است  ..........است  ٚآ٘چ ٝثٛز٘ی است  . ..........ظ11. 57

عجیقت  ٚغٛضت ضا ٔمبیس ٝوطز ٚ ٜثٛٙیسیس چ ٝاضتجبعی ثب  ٓٞزاض٘س؟ ظ12. 57

فجبضت ظیط ضا تٛضیح زٞیس« :غٛضت ٕٞبٖ عجیقت است آٍ٘ب ٜو ٝث ٝفٛٙاٖ ٔجسأ حطوت  ٚسى ٖٛزض یه ضیء زض ٘ؾط 13.
ٌطفت ٝضٛز» .ظ57

چ ٝچیعی زض ا٘سبٖ ضبٔٗ حطوت ثطای ث ٝزست آٚضزٖ چیعی است؟ ظ14. 58

ضبٔٗ حطوت ٔبزّ ٜاضیبء ث ٝسٛی ثبالتطیٗ غٛضت  ٚفقّیّت چیست؟ ظ 15. 58

ایٗ فجبضت اضسغ ٛثیبٖوٙٙس ٜوسأیه اظفُّ اضثق ٝاست«عجیقت ٞیچٌ ٝ٘ٛوبض ثیٟٛز ٜا٘زبْ ٕ٘یزٞس».ظ16. 58

٘ؾط اضسغ ٛزضثبض ٜفّّت غبیی زض وُّ رٟبٖ عجیقت چیست؟ ظ17. 58

اضسغ ٛفّّت غبیی زض رٟبٖ عجیقت ضا ث ٝچ ٝچیعی تطجی ٝوطز ٜاست؟ ظ18. 58

اضسغ ٛفبِٓ عجیقت ضا چٍ ٝ٘ٛتطسیٓ ٔیوٙس؟ ظ19. 59ٚ58

زض ٘ؾط اضسغ ،ٛفّّت غبیی زض عجیقت چٍ ٝ٘ٛفبّٔی است؟ ظ20. 59

اظ ٘ؾط اضسغ ٛچ ٝچیعی رٟبٖ ضا ٕٞبٞ ٚ ًٙٞسفٕٙس لطاض زاز ٜاست؟ ظ21. 59

ث٘ ٝؾط اضسغ ٛفّّت غبیی زض فبِٓ عجیقت چٚ ٝؽیفٝای ضا ث ٝفٟس ٜزاضز؟ ظ22. 59

اضسغٔ ٛجبزی ضٙبذت حمبیك رٟبٖ ضا چٔ ٝیزا٘س؟ ظ 23.

