
Fəlsəfə Fənni Üzrə İmtahan Sualları 

 

1.  Fəlsəfi problemlərin təsnifatı: ontologiya, qnoseologiya və sosial fəlsəfə.  

2.  Dünyagörüşünün ilk tarixi formaları: mifologiya və din.  

3.  Fəlsəfə və elm: oxşar cəhətlər və  prinsipial fərqlər 

4.  Fəlsəfənin funksiyaları və cəmiyyətdə rolu.  

5.  Qədim Hind fəlsəfəsinin məktəb və cərəyanları.  

6.  Qədim Çin fəlsəfəsi: konfusiçilik və daosizm. 

7.  Qədim Yunan fəlsəfəsinin ilk məktəbləri. 

8. Antik fəlsəfədə insan və cəmiyyət mövzusu. 

9. Orta əsrlər Qərb fəlsəfəsinin mənbələri: teosentrizm 

10. Orta əsrlər Qərb fəlsəfəsinin əsas cərəyanları 

11. Orta əsrlər Qərb fəlsəfəsində insan problemi   

12.Orta əsrlər fəlsəfəsi tarixi proses və onun mənası haqqında 

13. Orta əsrlər müsəlman ortodoksal fəlsəfəsi: əşərilik və mötəzililik. 

14. Sufizm və onun müsəlman Şərqində yeri. 

15. Şərq peripatetizmi və onun nümayəndələri. 

16.Qədim və Orta əsrlər Azərbaycan ərazisində ideya-fəlsəfi cərəyanlar. 

17. Intibah dövrü fəlsəfəsinin antroposentrizmi  

18.  İntibah fəlsəfəsində insan azadlığı və humanizm ideyaları 

19. Yeni Dövr fəlsəfəsinin əsas cərəyanları: empirizm və rasionalizm  

20.  Yeni Dövr fəlsəfəsində  substansiya problemi  

21. Sosial idrakın obyekti və onun spesifik səciyyəsi. 

22. Sosial idrakın təbii-elmi idrakın obyektivizmindən prinsipial fərqi. 

23. Tarixi determinizm konsepsiyası. Tarixi prosesdə azadlıq və zərurətin nisbəti. 

24. Dövlət siyasi həyatın mərkəzi ünsürü kimi. 

25. Siyasi hakimiyyətin formaları. Siyasi rejim anlayışı. 

26. Mənəvi həyatın  əsas  formaları: din, əxlaq, incəsənət, elm, fəlsəfə. 

27. Mədəniyyətin fəlsəfi anlayışı. 

28. Mədəniyyətin strukturu. 

29. Tarixi prosesə formasion və kulturoloji yanaşmanın alternativliyi. 

30. Sivilizasiya anlayışı və onun fərqli təfsirləri. 



31. «Lokal sivilizasiyalar»konsepsiyası. 

32.Eksperimental-riyazi təbiətşünaslığın qərarlaşması  (XVII əsr ) 

33. Postindustrial cəmiyyətdə nəzəri bilik və informasiyanın rolu. 

34. Qloballaşma proseslərinə əsas yanaşmalar 

35. Müasir dövrün qlobal problemləri və onların təsnifatı 

36.Klassik fəlsəfənin başlıca xüsusiyyətləri  

37.Pozitivizm və onun təkamülü 

38. XX əsr fəlsəfəsində insan problemi. Ekzistensializm 

39. Varlıq anlayışı. Varlığın formaları. 

40.Hərəkət varlığın atributu kimi. Varlığın inkişaf konsepsiyaları.  

41.Məkan və zaman varlığın maddi təzahürlərinin formalarıdır. 

42.İnsan  biо-psixo-sosial varlıq kimi  

43."Fərd", "şəхsiyyət",   "fərdiyyət"   аnlаyışlаrının   təhlili    

44.Fəlsəfə tarixində  şəxsiyyətin iradəsi və fəaliyyətinin azadlığı problemi 

45.İdrak kateqoriyası.İdrakın subyekti və obyekti 

46.İdrak prosesində hissi və rasionalın nisbəti     

47.Biliyin formalaşma mexanizmləri və idrak metodları 

48. Həqiqət anlayışı. Biliyin gerçəkliyə uyğunluğu problemi  

49.Mütləq və nisbi həqiqət 

50.Həqiqət və yanılma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


