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 ادره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ماسال

 

مدرسه صدیقه کبری اولم شگاه: نام و نام خانوادگی دانش آموز :                 نام آموز l 

6سمیرا بخشی پور           تعداد سوال:رشته تحصیلی:                                       نام دبیر :   

تاریخ آزمون :         عنوان درس: فلسفه یازدهم                                       3تعداد صفحه:    

دقیقه 70زمان پاسخگویی:                       نوبت آزمون : دی ماه            

ردیف  سواالت  بارم 
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 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

 

غشناسی درباره قوانین و احکام کلی و عام بر هستی و وجود بحث می کند.معرفت -الف  

غ.دغدغه مهم سوفیست ها بیان واقعیت و دفاع از حقیقت بود -ب  

صاندیشیدن فیلسوفانه تامل کردن درباره باورها مربوط به زندگی است.-ج  

ن بخش اصلی فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل حقیقت وجود و مسائل پیرامون آ-د

صاست.  

صبرای دانش فلسفه از نظر زمانی نمی توان آغازی تعیین نمود.-و  

پارمیندس از اندیشمندان بزرگ یونان است که بنابر قول افالطون ارسطو در جوانی با وی  -ر

غمالقات کرد.  

صجامعه آتن در زمان سقراط متاثر از اندیشه سوفسطاییان بود.-ز  

صداناترین مردم سقراط است.پیام سروش معبد دلفی این بود که  -ه  
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 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید:

 

است.......... فیلوسوفیا.دارد و عربی شده کلمه .... یونانی لفظ فلسفه ریشه .-الف  

..افالطون در تمثیل غار می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت -ب  

هدایت می کند....... آزادی حقیقی.   

بود...... افالطونفیلسوفی که مبارزه سقراط با سوفیست ها را به مبارزه کشید..-ج  

بود که همه اصول زندگی وی را در بر می گرفت.... فلسفی.دفاعیه سقراط بیانه ای .-د  

سروده های زرتشت است.... گاتاها...... است و .هندوهااو پانیشادها شامل متون متعدد ..-و  
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..... است ... هستی و وجودفیلسوفان تالش می کنند قوانین واحکامی را که مربوط به خود .-ر

 را به دست آورند.

ما دارند............ انتخاب هدف باورهایی که فلسفه ما را می سازند،نقش تعیین کندده در-ز  

دهند..... فهم درستی از حقایق ارائه مغالطه.فیلسوفان می کوشند با کاستن . -ه  
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 فلسفه مضاف هریک از گزاره های زیر را بنویسید:

 

)فلسفه علوم اجتماعی(.انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگی اجتماعی گرایش دارد -الف  

)فلسفه دین(.دینداری یک امر ذاتی و فطری است-ب  

)فلسفه تاریخ(.تاریخ انسان از قانون مندی خاصی پیروی می کند-ج  

)فلسفه سیاست(اساس و حکومت سیاست را قدرت تشکیل می دهد.-د  
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مشخص کنید کدام یک از گزاره های زیر مربوط به هستی شناسی و کدام یک مربوط به 

 معرفت شناسی است؟

هستی شناسی  هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد. -الف  

معرفت شناسی درک واقعیات هستی امکان پذیر است. -ب  

معرفت شناسی.راه های مختلف برای شناخت جهان وجود دارد-ج  

هستی شناسی وجود بر دو قسم مادی و مجرد است. -د  
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 

پرسش و پاسخی   مقصود از روش سقراطی چیست؟-1  

هدف سقراط از گشت و گذار بین مردم چه بود؟-2  

عقالنی و استواری فضیلتبرای احیا تفکر    

آموزش مغالطه فایده آموزش منطق چیست؟-3  

کدام بخش از فلسفه توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد؟-4  

 معرفت شناسی 

روش قیاسی و عقلی محض  روش فلسفه از چه جهت با روش ریاضی شباهت دارد ؟-5  

خورشید  ماه یونانیان از خدا چه بود؟با توجه به دفاعیه سقراط تصور -6  

  فیثاغورس چه کسی برای اولین بار واژه فلسفه را به کار برد؟-7

فلسفه مضاففلسفه + علم عمومی=  فلسفه مضاف چیست؟-8  
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:

 

دو روش پیشرفت علم بشر را توضیح دهید؟-1  

عناصر و پدیده  دروبه اطالعات جدید در ماز طریق حل مجهوالت و دستابی -1

های جدید دانش  های جهان و گشودن شاخه  

از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها -2  

 

فواید تفکر فلسفس را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟-2  

رهایی از عادات غیر منطقی  –استقالل در اندیشه -دوری از مغالطه ها  

 دوری از مغالطه ها: علم فلسفه  اندیشه های درست را از غلط جدا می کند.

و فیلسوف می کوشد با کاستن مغالطه و آموزش نمونه هایی از مغالطات اندیشه 

 خالی از مغالطه داشته باشد و به دیگران آموزش دهد.

نظریه تالس درمورد پیدایش جهان را شرح دهید؟-3  

ن بود و عنصر اولیه و پایه و اساس سایر چیزها را آب می تالس از اندیشمندان نخستی

 داتست .و معتقد بود جهان بر پایه آب ساخته شده است.

را با ذکر مثال توضیح  ) تفکر فلسفی و غیر فلسفی( فطرت اول و فطرت ثانی -4

 دهید؟

ها تا زمانی که انسان با سوال های معمولی و روزانه رو به رو هست وبه دنبال پاسخ آن

هست در مرحله اول تفکر غیر فلسفی یا فطرت اول قرار دارد. امروز چه لباسی 

 بپوشم.

اگر انسان از مرحله اولیه تفکر عبور کرده و با جدیت وپیوسته به سوال های دست 

دوم بپردازد وارد تفکر فلسفس یا فطر ت دوم شده است. حقیقت جهان چیست؟ 

 قیامت ابدی است؟

 

 

 

بخشی پور -یدموفق و سالمت باش  
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