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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 انسانيعلوم رشته 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( فيلسوفان بيشتر به تعليم و سخنوری و وكالت اشتغال داشتند.

 ناميدند.ب( سوفيست ها خود را فيلوسوفوس مي 

 ج( فرق فلسفه با رياضي فقط در روش آن است.

 د( روش فلسفه مانند بسياری از علوم ، روش تجربي است.

2 

 عبارات زير را كامل كنيد. 2

 الف( علوم از جهت ................... با يکديگر تفاوت دارند.

 ب( ................... به معني دوستدار دانش است.

 كلمه فيلسوف به دانشمند ارتقاء پيدا كرد و كلمه فلسفه مترادف ................ شد.ج( رفته رفته 

 هاست.ها به پاسخد( ................. ، واسطه رسيدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش

2 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 3

 ج( ديدگاه سوم در مورد اصالت فرد وجامعه    آن()باذکر چندسوال الف( فلسفة دين       ب( معرفت شناسي 
3 

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 
 2 تمثيل غارافالطون را توضيح دهيد و از نظر خود تحليل كنيد. 4
 2 مردم در انتخاب هدف يا معنای زندگي به چند دسته تقسيم مي شوند، نام برده و توضيح دهيد؟ 5
 1 هراكليتوس توضيح دهيد؟وحدت اضداد را از نظر  6
 1 در مورد فيثاغورث هر چه مي دانيد بنويسيد. 7
 مفاهيم زير را به تعاريف و جمالت مناسب آنها وصل كنيد. 8

 زندگي وی حکايت واقعي فلسفه است. -1

 دشمن سرسخت سقراط -2

 هدف سقراط از گشت و گذار در شهر -3

 علم تطابق با واقعيت ها ندارد -4

 سوفيست هاالف( 

 ب( ملتوس

 ج( كمال نفس

 د( سقراط

 هـ( افالطون
 

2 

 1 اتهام اصلي سقراط چه بود؟ 9
 5/0 پيشرفت علوم به چند صورت ممکن است. )فقط نام ببريد( 10
 2 چرا شکاكيت مطلق امکان پذير نيست؟ )دليل آن را به طور كامل، با تحليل خود بيان كنيد( 11
قواعد عقلي استوار نباشد، چه اتفاقي مي افتد؟ )تحليل خود را به طور كامل بيان اگر شناخت تجربي بر  12

 كنيد(
5/1 

   

 


