
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سؤال ردیف
 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. الف

 است.« سوفیاوفیل»لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد این لفظ عربی شده کلمه ( 1

 کند.می کاوشدانشمند در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان ( 2

 کند.معرفت شناسی درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می( 3

 فلسفه علوم اجتماعی یکی از شاخصه های مهم جامعه شناسی است.( 4

3 

 عبارات زیر را کامل کنید. ب

 پذیرد.واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی................ ( 5

 استفاده کرد.« کیهان»و « تئوری» ................ برای اولین بار از واژه ( 6

 توانند با یکدیگر جمع شوند................. عقیده داشت که اموری که با هم ضد هستند، می( 7

ه بنا به نقل افالطون، سقراط در جوانی با وی مالقات کرده ................ یکی از اندیشمندان بزرگ بوده است ک( 8

 است.

3 

 ( مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.9 ج

 تمثیل غارالف( 

 منطقب( 

 هاسوفیستج( 

  سقراطد( 

 روش بحث ثابتی داشت.( 1

 .توان شناختجهان را نمی( 2

 باورهای نادرستها و خارج کردن آنها از تشخیص مغالطه( 3

 افالطون( 4
 
 

2 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د
 1  کند )یک مورد را توضیح دهید(؟علوم و معارف بشر به چند صورت پیشرفت می( 10 
 1 ( توجه کدام فیلسوف باعث شده رشته معرفت شناسی رشد کند و شکل گیرد؟11 
 1 ( معرفت شهودی را تعریف کنید؟12 
 1 ویژگیهای وحی الهی )یکی از ابزار شناخت( را مختصراً توضیح دهید؟( 13 
 دس در مورد شناخت حس را توضیح دهید؟ی( الف: نظر پارمن14 

 ب: چرا فلسفه یک شناخت عقلی خالص است؟     

5/0 

5/0 
  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ هـ
 1 شناخت چیست؟نظرات فارابی و ابن سینا در مورد ابزارهای ( 15 
 2 ( دیدگاه دکارت در مورد انسان شناسی فلسفی را توضیح دهید؟16 

 1 در مورد انسان چیست؟ هابز ( نظر17 

 5/1 مورد فعل اخالقی چیست؟ رنظر فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست د( 18 

 5/1 توضیح دهید؟( کارهای انسان به طور کلی به چند قسمت تقسیم می شوند؟ نام برده و 19 
 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 98-99 دومپاياني                                                     فيض آبادی   نام دبير : آقای

 1/4/99تاريخ امتحان :                    و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10ساعت شروع امتحان :                  فلسفه          نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 تعداد برگ سئوال :            دقيقه               75مدت امتحان : شماره :                                                                     

 


