Pyetjet nga lënda:Filozofi
1.Nga rrjedhe fjala filozofi?
2.Cila disiplinë filozofike merret me mundësitë, origjinën dhe kufizimet e dijes njerëzore?
3.Ontologjia është shkencë që merret me problemet e?
4. Cka dotë thotë fjala filo_________________ dhe sofia_____________________?
5.Cila është shkenca që hulumton njohuritë njerëzore?
6.Kush është themeluesi i Historisë së filozofisë?
7.Cilat janë periudhat e filozofisë?
8.Çka është aksiologjia?
9.Cilat janë drejtimet themelore të filozofisë?
10.Dogmatizmi është aspekt i filozofisë që mëson se njeriu?
11.Shkenca e krijimtarisë dhe gjërave të bukura quhet?
12.Cila disciplinë filozofike tregon për zhvillimin e ideve filozofike?
13.Sa zgjati periudha antike e filozofisë?
14.Kush i ka dhënë dijes dhe njohjes karakter shkencor?
15.Cilit kanë qenë të parët të interesuar për kozmosin?
16. Kuptimi dhe detyra e filozofisë, për filozofët e Miletit është?
17.Cila është domethënia e termit filozofik apejron e paraqitur nga Anaksimandar?
18.Sipas Pitagorës, cili është thelbi i çdo gjëje që ekziston?
19.Çfarë është logos në të mësuarit e Herakliut?
20.Cilës njohuri i jep përparsi Herakliu dhe e konsideron si burim të sigurtë?
21.Cilës shkollë filozofike i takojnë filozofët e përmendur: Ksenofani, Parmenidi dhe Zenoni?
22.Sipas Elesëve, çfarë është qenie?
23.Cili nga filozofët e mëposhtëm është meritor për përdorimin e dëshmisë indirekte?
24.Si quhet të mësuarit e Demokritit?
25.Për atomistët, çfarë është hapsirë e zbrazët?
26.Cili nga këta pasues antik ka zhvilluar atomizmin e Demokritit?
27.Çfarë është Epikuri në aspektin e teorisë së dijes?
28.Cfar njohjesh dalloi Demokriti?
29. Në filozofinë e Ksenofanit, Zoti është i barabartë me?
30.Të mësuarit e Platonit është një lloj?
31.Në historinë e filozofisë, sofistët janë të njohur si themelues të?
32.Në filozofinë e parë të Arsitotelit, përshkrimi i qenies zhvillohet përmes?
33.Kategoritë e Aristotelit kanë?
34.Cilat janë periudhat filozofike të Platonit?
35.Mësimi i Platonit se idetë janë të përjetshme dhe janë themel i botës, quhet?
36.Cila është ideja kryesore e mendimit të Herakliut ,,panta rei”?
37.Cilët janë disiplinat filozofike?
38.Cili është virtyti i Sokratit?
39.Cili është qëndrimi fillestar i gnoseologjisë së Sokratit?
40.Në filozofinë e Platonit, cila ide është në krye të hierarkisë?
41. Për Platonin, si është bota e ideve?
42.Cili është libri më i njohur politik i Platonit?
43.Kush është filozofi i parë i cili ndërtoi sistem të plotë të zhvilluar filozofik?
44.Në shtetin e tij ideal, Platoni sa klasë dallon?
45.Në shtetin ideal të Platonit, cila është karakteristika kryesore e ushtarëve?
46.Cka përpiloi Anaksimandri?
47.Sipas Pitagorës, cilat njohuri japin rezultate më të mira?
48.Cilët janë aporitë e Zenonit?
49.Njohuritë logjike të Aristotelit janë përmbledhur në librin me titull?

50.Aristoteli, cilin moral e rekomandoi?
51..Cfarë është skepticizmi?
52.Kush nuk është përfaqësues i stoicizmit?
53. Kush janë themeluesit e shkollës Cinike?
54.Cili është koncepti kryesor në filozofinë e Plotinit?
55.Kush është themeluesi i shkollës Skeptike?
56.Cilën shkollë filozofike e themeloi Epikuri dhe kur?
57.Kujt ju përkushtuan Sofistët?
58.Cka mori për bazë Herakliti?
59.Si quhet vepra e parë filozofike?
60.Cka dotë thotë fjala skepticizëm?
61.Cka dotë thotë fjala stoicizëm?
62.Cka mori për bazë Pitagora?
63.Si mund ta arimë lumturinë personale sipas cinikve?
64.Cka mori për bazë Anaksimeni?
65.Kush janë atomistët antik?
66.Stikët në sa disiplina e ndajtën filozofinë?
67.Kush është themelues i stoicizmit?
68.Sipas stoikve cila është detyra e filozofisë?
69.Sipas stoikve kush e përbën bazën e cdo gjëje?
70.Si është morali stoik?

