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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 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

 الف( مالصدرا ، فيلسوف بزرگ اسالمي، ورود به پرسش های بنيادين و تفکر در آنها را فطرت ثاني مي نامد.

 دانش منطق عهده دار بررسي قانونمند سؤاالت بنيادين است.ب( 

 ج( فيلسوفان بعد از سقراط خود را سوفيست مي ناميدند.

 هاست.ها و دوری از بدید( اخالق درباره چگونگي كسب فضيلت

2 

 عبارات زير را كامل كنيد. 2

 كند.الف( دانش رياضيات درباره ...................... بحث مي

 ................... پيروزی بر رقيب را مهمترين هدف مي دانستند.ب( 

 ج( مسائل رياضي، از جهت روش، مانند مسائل ................ هستند.

 د( ................. درباره بنيادی ترين و نهادی ترين موضوعات جهان و انسان است.

2 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 3

 مضاف             ب( وجودشناسي               ج( اصالت فردالف( فلسفه های 
3 

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 
 2 از فوايد تفکر فلسفي، استقالل در انديشه را توضيح دهيد. 4
 2 از فوايد تفکر فلسفي رهايي از عادات غيرمنطقي را توضيح دهيد. 5
 1 كنيد.نظريات پارمنيدس را توضيح دهيد و نقد  6
 1 نظريه هراكليتوس در مورد تغيير و تحول را توضيح دهيد و نقد كنيد. 7
 مفاهيم زير را به تعاريف و جمالت مناسب آنها وصل كنيد. 8

 ماست.ناميم ساخته و پرداخته ذهن آنچه علم و دانش مي -1

 فيلسوفي كه هيچ كتابي ننوشت. -2

 خداياندكردن جوانان و بي ايماني به سفا -3

 قيام سقراط -4

 سوفسطائيانالف(    

 ب( سقراط   

 سقراطج( اتهام اصلي    

 د( احيای تفکر عقالني   
 

2 

 1 راز سروش معبد دلفي كه سقراط را داناترين مردم ناميد، چه بود؟ )تحليل خود را بيان كنيد( 9
 5/0 بيشتری كند؟توجه كدام فيلسوف سبب شد ، شاخه معرفت شناسي در فلسفه ، رشد  10
 2 نظرات گرگياس را به طور كامل ذكر كرده و نقد كنيد؟ 11
 الف( شناخت تجربي برچند قاعده عقلي مهم استوار است ، نام برده و توضيح دهيد؟ 12

ب( اگر اين قواعد را نتوان در فلسفه اثبات كرد، چه اتفاقي برای علوم تجربي مي افتد؟ )تحليل خود را 

 بيان كنيد(
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