تسوِ تعالی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ًام درس :فلسفِ

رضتِ :اًساًی

پایِ :یاسدّن

تاریخ اهتحاى98/10/17 :

تعذاد صفحِ 2 :صفحِ

هذت اهتحاى 75 :دقیقِ

ساعت ضزٍع 10 :صثح

اهضاء دتیز :

ًوزُ تِ عذد:

هْز آهَسضگاُ:

کذکتاب111226:

ًوزُ تِ حزٍف:
ردیف

الف

سؤاالت

صحیح ٍ غلظ تَدى عثارات سیز را هطخص ًواییذ :

تارم

1

 .1اکٌَى هعٌای رایح سَفیست  ،هغالطِ کار است.
 .2تفکز فلسفی ٍ اًذیطیذى فیلسَفاًِ  ،غَر در تاٍرّای هزتَط تِ سًذگی است.
 .3اس آثار تِ خای هاًذُ اس توذى ّای تاستاًی  ،هی تَاى تِ «گاتاّا» هتَى هتعذد ٌّذ اضارُ کزد.
 .4تِ عقیذُ ی سقزاط  ،فضیلت  ،ثزٍت تِ تار ًوی آٍرد.
ب

2.25

خاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیذ.
 .1هسالِ ّای فلسفی هاًٌذ هسالِ ّای  .............فقظ تا عولیات  .............هی تَاى تِ حل آى ّا پزداخت.
 .2فیلسَفاى هی خَاٌّذ تذاًٌذ کِ تطز  ٍ .............تا چِ  .............هی تَاًذ تِ ضٌاخت ّستی تپزداسًذ.
 .3فلسفِ ی ّزکس  .................... ،تِ سًذگی اٍ است.
 .4تِ ًظز پارهیٌذس  ،تا عقل هی تَاى تِ آى الیِ ی  ٍ .............حقیقی ّستی رسیذ کِ تذٍى تغییز ٍ خاٍداًِ است.
 .5سَفسطاییاى هعتقذ تَدًذ کِ خْاى را ًوی تَاى  ٍ .............آى چِ را کِ ها علن ٍ داًص هی ًاهین  ،تٌْا ساختِ ٍ
پزداختِ ی  .............هاست ٍ تطاتقی تا ً .............ذارد.

ج

سَاالت کَتاُ پاسخ :
 .1فلسفِ عْذُ دار تزرسی چِ هسائلی است؟

0.75

 .2اساسا ّز داًطی اس دٍ خْت اس سایز داًص ّا هتوایش ٍ خذا هی ضَد آى دٍخْت کذاهٌذ؟

0.5

 .3اصطالح «ّستی ضٌاسی» را تعزیف کٌیذ.

0.5

 .4هکتة اصالت فزد در علَم اختواعی را تَضیح دّیذ.

0.5

 .5فلسفِ ی هضاف چگًَِ ضکل هی گیزد؟

0.5

 .6ایي عثارت کِ فیلسَف ٍاقعی سخٌی را تذٍى دلیل ًوی پذیزد ٍ عقیذُ اش را تز پایِ ی تَّن تٌا ًوی کٌذ  ،تیاًگز

0.5

کذام هَرد اس فَایذ تفکز فلسفی است؟
 .7پیام ّزاکتیَس کِ هی گَیذ «ًوی تَاى دٍتار در یک رٍدخاًِ ضٌا کزد» تِ کذام ٍیژگی خْاى اضارُ دارد؟

0.5

 .8هَرخاى فلسفِ ً ،خستیي اًذیطوٌذ یًَاًی کِ اًذیطِ فلسفی هطخصی داضتِ است را چِ کسی هی داًٌذ؟

0.5

 .9چزا هْذ تفکز فلسفی  ،یًَاى است؟

0.5
0.5
0.5

 .10اس ًظز سقزاط داًای حقیقی چِ کسی است؟
 .11علت تزس اس هزگ اس ًظز سقزاط چیست؟
صفحِ 1

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

ردیف
د

رضتِ ٍ پایِ :یاسدّن اًساًی

ًام درس:

فلسفِ

تاریخ98/10/17 :

تارم

سَاالت تطزیحی :
 .1چزا سقزاط هایل ًثَد اٍ را سَفیست تٌاهٌذ ٍ اٍ خَد را چِ هی ًاهیذ؟

1.5

 .2هقصَد هالصذرا اس فطزت اٍل ٍ فطزت ثاًی چیست؟

1

 .3تفاٍت ٍ توایش هیاى تخص اصلی داًص فلسفِ ٍ تخص ّای فزعی در چیست؟ تَضیح دّیذ.

1.5

 .4فزق اًذیطِ یک فیلسَف تا دیگزاى درتارُ هسائل تٌیادیي فلسفِ چیست؟

1.5

 .5یکی اس فَایذ تفکز فلسفی «دٍری اس هغالطِ ّا» است  ،ایي هَرد را تَضیح دّیذ.

1.5

 .6عقیذُ ی ّزاکتیَس درتارُ ی ٍحذت اضذاد را تَضیح دّیذ.

1

 .7دیذگاُ ارسطَ درتارُ ی فیثاغَرث ٍ پیزٍاى اٍ را تٌَیسیذ.

1

 .8سقزاط اس گطت ٍ گذار در هیاى هزدم چِ هقصَدی داضت؟

1

 .9پیام سزٍش هعثذ دلفی چِ تَد ٍ سقزاط راس آى را در چِ هی داًست؟

1

«موفق باشید»
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