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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 مایل نبود که او را سوفیست یا دانشمند بخوانند. ……………خاطر  و شاید به ………… …الف( سقراط به سبب 

 است. ……………به  …………… ب( به نظر افالطون نسبت عالم مثل به عالم طبیعت، نسبت

  است.………… …ای که سازندة عناصر است،  ج( تالس معتقد بود که عنصر اولیه

  کند. بنا نمی………… …اش را بر پایة  پذیرد و عقیده نمی ……………د( فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون 

 دشوار است. ……………دشوار نیست، اما گریز از   ……………هـ( گریز از  
 

4 

 های مرتبط را به هم وصل کنید. های سمت چپ ارتباط دارد؟ گزینه های سمت راست با گزینه یک از گزینه کدام 2

   الف( پارمیندس  ( هستی و وجود1

   ب( سقراط یک امر ثابت واحد است. ( هستی2

   ج( افاطون ( پاسخ به سؤاالت بنیادین3

   د( تفکر فلسفی  ( زادگاه فلسفه یونانی4

   ذ( ایونیا ( قهرمان احیای تفکر فلسفی در یونان5

 ر( مسائل فلسفه اولی                                        
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  رسیم. می………… …بوده و سپس به  ……………در مسیر تفکر فلسفی گام اول  3
               طرح سؤاالت اساسی -ها ( تفکر در اندوخته1

 حیرت و شک-( طرح سؤاالت اساسی2

          ها تفکر در اندوخته -( طرح سؤاالت اساسی3

 حیرت و شک -ها ( تفکر در اندوخته4

 

  بخش اصلی دانش فلسفی چیست؟

 ( امور کلی4                  ( فلسفه اولی3                  شناسی انسان( 2           ( خداشناسی1

 

  باشد.   های . . . . بود. دیگر عقیدة مشهور او . . . . می وحدت اضداد از اندیشه
 تحول دائمی جهان -( هراکلیتوس2                          مشمول اصول ریاضی -( فیثاغورث1

 مشمول اصول ریاضی -( هراکلیتوس4                              دائمی جهانتحول  -( فیثاغورث3

 کند؟ از نظر افالطون فلسفه انسان را به چه چیزی هدایت می
 ( وحدت با جهان4  ( تفکر منطقی3                       ( دانش الهی2           ( آزادی حقیقی1

 

  چه کسی ادعانامه را در دادگاه قرائت کرد؟ از نظر سقراط دانای حقیقی چه کسی است؟ و
 ملتوس-( خداوند2                  کرفون-( خداوند1

 شاعران-( سروش معبد دلفی4 آنیتوس-( سروش معبد دلفی3
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 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فلسفهنام درس: 

 مهسا عفتی نام دبیر:

 18/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 از فواید تفکر فلسفی، استقالل در اندیشه را توضیح دهید؟ 4
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 نوشته شود. اتهام سقراط چه بود؟ هر دو مورد 5
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 مالصدرا مردم را از نظر تفکر به چند دسته تقسیم کرده است؟ نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید. 6
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 نظر پارمنیدس را دربارة مفهوم وجود بیان کنید. 7
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 های فلسفه را نام ببرید. )هر دو مورد( ویژگی 8
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 پردازد؟ علوم به کدام مسائل و موضوعات میفلسفه در مقایسه با سایر  9
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 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 

 ها هم ردیف نشدن با سوفیست -الف( تواضع و فروتنی در برابر دانایی

 سایه                     -ب( صاحب سایه

 ج( آب 

         و تعصّب غاتیتبل ل،یّتوهّم، تخ -د( دلیل 

 بدی –ذ( مرگ 

 ر .1 2

 الف .2

 د .3

 ذ .4

 ب .5

 

3 

 

 

 «3»گزینه

 «3»گزینه

 «2»گزینه

 «1»گزینه

 «2»گزینه

ها  کند. او دربارة استدالل اش را بر پایة خیاالت تبلیغات و تعصب بنا نمی پذیرد و عقیده فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی 4

طور جددی   فیلسوف با دیگران این است که او اوالً دربارة مسائل بهپذیرد. فرق  ها را می شان پی ببرد، آن اندیشد و اگر به درستی می

 شود. او تابع برهان و استدالل است. کند، ثانیاً با روش درست وارد این قبیل مسائل می فکر می

سدازد و   یرا گمراه مد با افکار خود جوانان   - دیگو یسخن م دیجد ییکند و از خدا یرا که همه به آنها اعتقاد دارند، انکار م یانیخدا 5

 .گرداند یم پدرانشان بر نییو آ نیآنها را از د

 یواقدف کسد  : واقف )ایستاده( و سدائر )روندده(.   مردم بر دو دسته اند دیگو یم ،یهجر ازدهمیبزرگ قرن دهم و  لسوفیمالصدرا، ف 6

از  او فقد   گشوده نشده است. شیبه رو برتر جهان بزرگ و ةدل خوش کرده و متوقّف شده و درواز یدانش ظاهر نیهم است که به

کند. او در تالش  ینمها بسنده  دهیاست و به شن ییایحرکت و پو اهلسائر  امّا .است گرانیاز د دیبرد و کارش تقل یها بهره م دهیشن

 .. او همواره در تکاپوستابدیمعقوالت راه  عیوس جهان ظواهر و محسوسات عبور کند و به یاست که از تنگنا

گفت در جهان واقع، نیسدتی راه   گفت که هستی، یک امر واحد ثابت است و حرکت و شدن ندارد. او می وی برخالف هراکلیتوس، می 7

رو  آمیز است. ما با یک واقعیت بدون تغییدر و جداودان و فناناپدذیر روبده     توان گفت نیستی هست. زیرا این جمله تناقض ندارد و نمی

 توان دریافت. توان به این واقعیت رسید. تنها با تفکر عقلی است که این حقیقت را می نمیهستیم. البته از طریق حواس 

فلسدفه بدا    یتفاوت اساسد  ن،یکند و هم یم بحث مسئله ها و موضوعات جهان و انسان نیتر ییو نها نیتر یادیبن ةفلسفه دربار( 1 8

 دانش هاست. ریسا

 سائل و موضوعاتی در حل مو استدالل یاستفاده از روش عقل( 2

تدرین   گدوی عمیدق   ترین موضوعات جهان و انسان است و پاسخ ترین و نهادی فلسفه مانند سایر علوم نیست. فلسفه دربارة بنیادی 9

ها اموری هستند کده   کند و این های بشری است. به عبارت دیگرفیلسوف در اصل وو حقیقت جهان طبیعت و انسان کاوش می دغدغه

 آیند. شمار می علوم بهپایه و اساس 

 امضاء:              مهسا عفتی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 فلسفه یازدهم انسانيدرس: نام 

 مهسا عفتينام دبیر: 

 18/10/1400 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




