
 محل مهر

 آموزشگاه

....دقیقه...  وقت آزمون:  باسمه تعالی 

استان خوزستان پرورش اداره کل آموزش و  

پرورش ناحیه یک اهواز اداره آموزش و  

 دبیرستان دخترانه متوسطه دوم )مهر(

 89دی ماه-نیمسال اول

 فلسفه  سواالت درس:

........... ساعت برگزاری:  نام پدر:       نام ونام خانوادگی:          

 علوم انسانی رشته تحصیلی:   01/0011.../ تاریخ امتحان:

 یازدهمپایه تحصیلی:  تعدادسئوال:          سئوال تعداد صفحه:

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضا: نمره با عدد: نمره با حروف:

 ردیف سواالت بارم

 1 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 

 الف معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به پدیده شناخت می پردازد.  5/0

 ب تها را در آثار خود به تصویر کشیده است. سارسطو مبارزه سقراط با مغالطه گران و سوفی 5/0

 ج برای دانش فلسفه نمی توان از نظر زمانی آغازی تعیین کرد.  5/0

 د فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد.  5/0

 ه معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است.  5/0

 و فلسفه عربی شده علم ........................... است به معنی ............................... است. 1

 2 جاهای خالی را تکمیل کنید. 

5/0 
آلمان به شناخت سبب شد که شاخه معرفت شناسی فسلفه رشد  11توجه ویژه ........................ فیلسوف قرن 

 بیشتری کند. 

 الف

 

1 
ارائه دهند فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها فهم درستی از ....................................................................... 

 و آن را با گفتار مناسب و خالی از معالطه باشد بیان کنند. 

 ب

 

  دربارۀ جلسه دادگاه سقراط به سواالت مطرح شده پاسخ دهید.  

 3 .چه کسی به نمایندگی از متهم کنندگان جرم سقراط را اعالم کرد 5/0

 4  .جرم سقراط چه بود 5/0

 5 سقراط دربارۀ مرگ و بدی در دادگاه چه نظری داد؟  5/0

 6 راز سروش معبد دلفی چه بود.  5/0

 7 روش سقراطی چه روشی بود. 5/0
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 موجودات جهان چیست؟به نظر فیلسوفان اولیه عنصر اولیه تشکیل  1

 نظر تالس:

 نظر فیثاغورس: 

1 

 9 ه را بنویسید. فموضوع و روش فسل 1

  پاسخ کامل )تشریحی( دهید. 

 10 مورد  2ویژگی های معرفت را بنویسید.  1

 11 چگونه تفکر فیلسوفانه باعث رهایی از عادتهای غیرمنطقی می شود؟ توضیح دهید. 5/1

 12 چیست؟ با ذکر مثال مناسب توضیح دهید. منظور از فسلفه مضاف 5/1

 13 سوفیستها را معرفی کنید و عقیده آنها در مورد حقیقت و واقعیت چه بود؟  5/1

  سواالت پاسخ کوتاه دهید.  

 14 کدام فیلسوفان اسالمی و کدام فیلسوفان در یونان باستان دربارۀ معرفت و شناخت بشر نظر داده اند؟  1

 15 شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه به دو دلیل است آنها را بنویسید.  1

 16 کدام فیلسوف اولیه یونان باستان فلسفه خود را بصورت شعر عرضه نمود؟  5/0

 17 کدام فیلسوف برای اولین بار لفظ فلسفه را بکار برد.  5/0

 11 مورد بنویسید.  2از فواید تفکر فلسفی  1

 19 بخش اصلی و ریشه ای فلسفه به دو بخش تقسیم می شود آن دو بخش کدامند؟  1

 طراح: چکاوک
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 محل مهر

 آموزشگاه

....دقیقه...  وقت آزمون:  باسمه تعالی 

استان خوزستان پرورش اداره کل آموزش و  

پرورش ناحیه یک اهواز اداره آموزش و  

 دبیرستان دخترانه متوسطه دوم )مهر(

 89دی ماه-نیمسال اول

 فلسفه  سواالت درس:

........... ساعت برگزاری:  نام پدر:       نام ونام خانوادگی:          

   01/0011/... تاریخ امتحان:
  

 علوم انسانی رشته تحصیلی:

 یازدهمپایه تحصیلی:  تعدادسئوال:          سئوال تعداد صفحه:

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضا: نمره با عدد: نمره با حروف:

 ردیف پاسخنامه       بارم

 1 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 

 الف صحیح 5/0

 ب غلط 5/0

 ج صحیح 5/0

 د صحیح 5/0

 ه صحیح 5/0

 و دوستدار دانایی –فیلسوفیا  1

 2 جاهای خالی را تکمیل کنید. 

 الف کانت 5/0

 ب حقایق چه در عالم هستی جه در مسائل بنیادی 1

  دربارۀ جلسه دادگاه سقراط به سواالت مطرح شده پاسخ دهید.  

 3 ملتوس 5/0

 4 جوانان را گمراه می کند و آنها را از آیین پدرانشان بر می گرداند. –خدایان ما را انکار می کند  5/0

 5 گریز ز مرگ دشوار نیست اما گریز از بدی دشوار است بدی تندتر از مرگ می دود. 5/0

5/0 
بدلیل این بوده که بگوید داناترین شما کسی  آوردهمی خواست به ما بنمایاند که تا چه حد نادانیم اگر اسم مرا 

 است که مانند سقراط بداند که هیچ نمی داند.
6 

 7 گفت گو و پرسش و پاسخ 5/0
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 به نظر فیلسوفان اولیه عنصر اولیه تشکیل موجودات جهان چیست؟ 1

 آب اساس و پایه سایر چیزهاست. نظر تالس:

 اعداد و اصول اعدادنظر فیثاغورس: 

8 

 9 موضوع: حقیقت جهان و انسان         روش: عقلی و تعقلی، استداللی، برهانی 1

  پاسخ کامل )تشریحی( دهید. 

 10 امکانپذیر بودن -4محدود بودن  -3تدریجی بودن  -2خطاپذیر بودن  -1 1

 11 کتاب درسی 24توضیح صفحه  5/1

دین تاریخ که دامنه این فلسفه ها توسعه یافته این قبیل شاخه  -کامل فیلسوفانه در حوزه هایی مانند اخالق 5/1

 های فلسفه را فلسفه مضاف می گویند. 

12 

 13 پاراگراف دوم  7صفحه  5/1

  سواالت پاسخ کوتاه دهید.  

 14 ارسطوابن سینا شیخ اشراق مالصدرا و عالمه طباطبایی و افالطون و  1

 15 تغییر و تحول دایمی جهان -2وحدت اضداد  -1 1

 16 پارمنیدس 5/0

 17 فیثاغورس 5/0

 18 رهایی از عدات غیر منطقی -3استقالل در اندیشه  -2دوری از مغالطه  -1 1

 19 معرفت شناسی و هستی شناسی 1

 طراح: چکاوک
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