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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه      نام و نام خانوادگي :                                                

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                  آقای فيض آبادینام دبير : 

        22/10/99تاريخ امتحان :                          و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 اعت شروع امتحان :س                           1فلسفه نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه              60مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص كنيد و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنويسيد. 1

 كند.الف( فلسفه درباره قوانين عام و كلي وجود بحث مي

 ب( علوم فقط از جهت روش با علوم ديگر تفاوت دارند.

 ج( فرق مهم فلسفه با رياضيات ، فقط در موضوع آن است.

 د( فطرت اول، همان تفکر عميق در پرسش های بنيادين است.

2 

 عبارات زير را كامل كنيد. 2

 الف( بعدها كلمه ..................... مفهوم اصلي خرد را از دست داد و مفهوم مغالطه كار به خود گرفت.

 )در امروز( به معنای همان ................ خاص مي باشد.ب( آخرين معنای فلسفه 

 ج( فيلسوف در .................... و حقيقت جهان كارش مي آمد.

 د( ................. برای دانش، حقيقت و واقعيت ارزش و اعتباری قائل نبودند.

2 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 3

 ای فلسفه)دوقسمت آن(ب( بخش اصلي وريشه          الف( فلسفة اخالق )تحليل خودتان(  

 ج( فلسفه مضاف هر علم )به چه معنايي است؟(

3 

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 
 2 تحليل خود را به طور كامل و مستدل بيان كنيد(افالطون در تمثيل غار به دنبال نشان دادن چه امری است؟) 4
جواني كه برای رهايي آنها برگشته بود، نمي پذيرفتند؟ )تحليل خود را به طور چرا زندانيان در غار سخنان  5

 كامل ومستدل بيان كنيد(
2 

 1 سهروردی در مورد وجود فلسفه در ايران باستان چه نکاتي را مطرح كرده است؟ 6
 1 توان برای دانش فلسفه آغازی تعيين كرد؟چرا نمي 7
 جمالت مناسب آنها وصل كنيد.مفاهيم زير را به تعاريف و  8

 احيای شالوده فکر فلسفي اصيل -1

 داناين مردم سقراط است. -2

 تندتر از مرگ مي رود -3

 توان شناختمعتقد بودند جهان را نمي -4

 الف( بدی

 دلفي دبعمب( سروش 

 ج( سوفيست ها

 د( سقراط

 هـ( ارسطو
 

2 

 1 چه استداللي آورد؟ )با تحليل كامل و مستدل(سقراط در برابر ملتوس در مورد اتهام بي خدايي  9
 2 نقدهای خود را در مورد نظرات گرگياس )در حوزه معرفت شناسي( ذكر كنيد؟ 10
 5/0 سؤال مهم معرفت شناسي( 2چند سؤال مهم در حوزه معرفت شناسي را ذكر كنيد؟ ) 11
 توضيح دهيد؟الف( درباره ابزار شناخت حسي و ويژگي های آن به طور كلي  12

 ب( شناخت حسي را )نقاط قوت و ضعف آن را( تحليل كنيد؟
5/1 



 

 

 10/98 /15   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 


