Pyetjet Filozofi
(Testi-3)
1.Kur dhe ku filloi të marr hov filozofia e kohës së rë?
2.Çfar ndryshimesh sollën shkencëtarët e renesancës?
3.Në periudhën e renesancës nga kush u çlirua shkenca?
4.Cilët vende u zbuluan në periudhën e re?
5.Kush janë përfaqësuesit më të dalluar të renesancës?
6.Sipas Leonardo da Vinçit si mundë ta njohim natyrën?
7.Nga çka janë të përbër trupat qiellor sipas Xhordano Brunos?
8.Si është bota për Xhordano Brunon?
9.Sipas Xhordano Brunos kush janë kriter i njohjes?
10.Cilët shtete filluan të themelohen gjatë kohës së re?
11.Cila ishte çështja kryesore në kohën e re?
12.Çka u fitua gjatë kohës së re?
13.Në kohën e re cilët rugë na çonin te e vërtea?
14.Cilës periudh folzofike i takon Frensis Bekoni?
15.Për çka u përpoq Frensis Bekoni?
16,Si i quajti Bekoni paragjikimet të cilat u rënjosën në mendjen e njeriut gjatë skolastikës ?
17.Çfar idolesh dallojFrensis Bekoni?
18.Sipas Frensis Bekonit kush është objekt Studimi i filozofisë?
19.Kush janë përfaqësuesit e empirizmit?
20.Çfar idesh dallon Xhon Loku?
21.Sipas Xhon Lokut nëpërmes kujt vijnë burimet e njohjes?
22.Pse njeriu është qenie mendore sipas Xhon Lokut?
23.Pse është krijuar shteti sipas Xhon Lokut?
24.Për çfar rregullimi shoqëror është angazhuar Xhon Loku?
25.Sipas Xhon Lokut në çka mbështetet përvoja jonë?
26.Xhorxh Berkli është vijues i filozofisë së?
27.Numro disa nga veprat e Xhorxh Berklit?
28.Sipas Xhorxh Berklit si arin dituria jonë?
29.Si janë pikpamjet e Xhorxh Berklit?
30.Çfar ide ka dalluar Xhorxh Berkli?
31.Sipas empiristëve burim i vetëm i njohjes është?
32.Numro disa nga veprat e David Hjumit?
33.David Hjumi si i ndanë senset e mendjes së njeriut?
34.Cili është qëndrimi përfundimtar i David Hjumit?
35.Sipas David Hjumit si i njohim raportet e fakteve?
36.Kush konsiderohet si “baba i filozofisë së kohës së re”?
37.Sipas racionalizmit kush është burim i njohjes?
38.Kush është themelues i racionalizmit?
39.Nga çka niset në filozofinë e vet Rene Dekarti?
40.Numro disa nga veprat e Rene Dekartit?
41.Cila është kryevepra e Rene Dekartit?
42.Cila është rëndësia e metodës së re sipas Rene Dekartit?
43.Prej cilit dyshim nis Rene Dekarti në filozofinë e tij?
44.Përfaqësues icilit drejtim filozofik është Baruh de Spinoza?
45.Ndodhitë në botën materijale dhe shpitërore sipas Spinozës sijan të lidhura?
46.Numro disa nga verat e Baruh de Spinozës?

47.Si është Zoti për Spinozën?
48.Sipas Spinozës cila formë është më e mirë për oranizimin shtetëror?
49.Si është demokracia sipas Baruh de Spinozës?
50.Çka është njeriu për Spinozën?
51.Kur është shfaqur iluminizmi?
52.Çfar lëvizje është iluminizmi?
53.Çka pohonin iluministët?
54.Cilët rryma ishin mbrenda iluminizmit?
55.Në cilin botim u angazhuan ilumonistët?
56.Në çka kontriboi iluminizmi?
57.Çfar u shpall gjatë periudhës iluministe?
58.Cilët janë veprat më të dalluara të Volterit?
59.Cilën vepër Volteri e shkruajti në burg?
60.Cili është romanini filozofik i Volterit?
61.Sipas Volterit në çka duhet të mbështeten njihuritë tona?
62.Çka ju duhet njerëzve sipas Volterit?
63.Cilat janë veprat kryesore të Rosos?
64.Përfaqësues i cilës lëvizje është Ruso?
65.Cilën vepër e ka shkruar Ruso gjatë qëndrimit në konvikt?
66.Kush e ka prish njeriun sipas Rusos?
67.Sipas Rusos si i ndajti prona njerëzit?
68.Sipas Rusos pushteti si ika ndajt njerëzit?
69.Sipas Rusos me ndryshimin e shtetit kujt i takon sovraniteti?
70.Çka nënkuptojmë më fjalën enciklopedist?
71.Kush janë enciklopedistët mëtë njohur?
72.Cila është kryevepra e Lametrit?
73.Në cilën lëmi ka shkruajt më shum arrtikuj Deni Didro?
74.Cila është detyra themelore e filozofisë sipas Dalamberit?
75.Cila është vepra kryesore e Holbahut?

