
 جمهوري اسالمی ایران
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 

 14مدیریت آموزش و پرورش منطقه    نام و نام خانوادگی :    
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر    یازدهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                 فیض آبادي  آقاينام دبیر : 
 15/10/1400تاریخ امتحان :         و معارف علوم انسانیرشته تحصیلی: 

صبح 10اعت شروع امتحان :س                            2فلسفه نام درس :            
صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقیقه                  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 بارم ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. 1
 بیشتر به تعلیم و سخنوري و وکالت اشتغال داشتند. هاسوفیستالف) 

 خواندند.دانشمندان زمان سقراط و قبل از او خود را سوفیست میب) 
 آن است. عضومو رفرق فلسفه با ریاضی فقط دج) 
 است. علم منطق، روش استداللی مانند هروش فلسفد) 

2 

 عبارات زیر را کامل کنید. 2
 در اصل وجود و حقیقت جهان، طبیعت و انسان کاوش می کند.................... الف) 

 ................... به معنی دوستدار دانش است.ب) 
 .ریشه یونانی دارد........... ..... لفظج) 

 هاست.ها به پاسخ، واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسشد) ................. 
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3
در مورد اصالت فرد  اولدیدگاه ج)        شناسی (باذکر چندسوال آن) هستیب)             فلسفۀ دینالف) 

 وجامعه
3 

 دهید. کامل ت زیر پاسخبه سؤاال
 5/2 تمثیل غارافالطون را توضیح دهید و از نظر خود تحلیل کنید. 4
 2 بنیادین در چیست؟فرق مردم با فیلسوفان در مسائل  5
 5/1 دس را توضیح دهید.یننظرات پارم 6
 1 بنویسید.هر چه می دانید  تالسدر مورد  7
 .مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید 8

روش بحث سقراط -1

احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت -2

شاگرد برجسته سقراط -3

توان شناختمینآنان معتقد بودند که جهان را  -4

 سوفیست هاالف) 

 یمامایب) 

 افالطونج) 

 سقراطد) 

 ارسطوهـ) 
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 5/1 سقراط، سوفیست ها چگونه می اندیشیدند؟ در زمانه 9
 1 معرفت شناسی رشد بیشتري کند؟ شاخهتوجه کدام فیلسوف سبب شد،  10
 5/1 منجر به ظهور چه سؤاالتی شد؟، تأمل در مورد مسائل مربوط به شناخت  11
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