جمهوری اسالمی ایران

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

مدت امتحان 01 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:

بارم

ف

ساعت امتحان 11:11 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

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

ردی

تاریخ امتحان1111/11 / 11 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

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

نام دبیر:

نام دبیر :سونیا خدابخش

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

نمره به عدد:

نام درس :فلسفه 1

سؤاالت
تعیین کنید گزینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند.
الف) الزمه زندگی هر انسانی تفکر غیر فلسفی است.

ص

ب) مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه بررسی می شوند .
1

غ
غ

ص

پ) فیلسوف واقعی کسی است که حقیقت را بر هر چیزی ترجیح دهد .ص
ج) سروش معبد دلفی به افالطون الهام کرده بود که داناترین مردم سقراط است.
د) پارمنیدس فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرد .ص

غ
ص

1/5
غ

غ

ذ) دانشمندان پیش از سقراط خود را سوفیست به معنی دانشمند می خوانند.

ص

غ

جاهای خالی را با کلمات منا سب پر کنید.
الف) آنچه که ذهن اندشمندان نخستین رابه خود مشغول می کرد ......................بود که پیوسته در طبیعت رخ می داد.
ب) دانای حقیقی از نظر سقراط فقط ..................است.
پ) معرفت به وجود فرع بر امکان ........................است.
2

3

ج) فلسفه هرکس .....................به زندگی اوست.
د) آن بخش اصلی فلسفه که توانایی انسان رادر شناخت هستی مورد مطالعه قرار می دهد ..........................نام دارد.
ذ) از اولین دانشمندانی که پایه گذارمبانی علوم تجربی بودند ................است.

هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟

3

الف ) خارج شدن آدم ی از غار

 -1کرفون

ب) تمثیل غار

 -2ملتوس

پ) عنصر اولیه جهان آب است

 -3سیر به سوی معرفت حقیقی

ج) نمایندۀ سوفیست ها در دادگاه سقراط

 -4افالطون
1
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 - 5تالس
گزینة درست را انتخاب نمایید؟ (سؤاالت تستی )
-1سوفیست درابتدا چه معنایی داشت؟ و به تدریج چه مفهومی پیدا کرد؟
الف:دانش  -مغالطه

ج :دانشمند -مغالطه کار

ب :مغالطه  -دانش

د :دانا -مغالطه کار

 -2سقراط در برابر محکمه از چه روشی برای اثبات خدا استفاده کرد؟
4

الف :برهان علیت

ج :از راه نظم جهان

ب :از راه صفات

د :غایتمندی آفرینش

2

-3جملة" هستی یک وجود بی انتهاست و حدّ ومرزی ندارد" مربوط به قلمرو کدام یک از دانش هاست؟
الف :فلسفة دین

ج :معرفت شناسی

ب :فلسفةاولی

د :علم جغرافی

 -4کدام یک از واژه های زیر برای اولین بار توسّط فیثاغورس استفاده نشده است؟
الف :فلسفه

ب :تئوری

د:کیهان

ج :عدد

کدام یک از سواالت زیر فلسفی وکدام غیرفلسفی است؟
الف) آیا تنها جهان موجود همین جهان مادی و طبیعی است؟
5

1

ب) تورنسل در مجاورت بازها به چه رنگی در می آید؟
پ) پیر شدن سلول ها اثر کدام عامل شیمیایی است؟
ج) آیا هر چیزی دارای علتّ است؟
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

6

الف) سه مورد از فواید تفکر فلسفی را نام ببرید 1/5 .نمره
ب) ملتوس جرم سقراط را چه چیزی دانست ؟  1نمره.
پ) مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان را به ترتیب بنویسید 1 .نمره
......................-2 ....................-1

3/5

...................... -4 ..................... -3

به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهید:
الف) رهایی ازعادت های غیرمنطقی را توضیح دهید؟  1/5نمره
ب) آیا می توان برای دانش فلسفه از نظر مکان یا زمان آغازی تعیین کرد؟ چرا؟ توضیح دهید؟  1/5نمره
7

پ) نظریه " وحدت اضداد" و هِراکلیتوس را با استفاده از مثال توضیح دهید؟  1/5نمره

7

ج) سوفیست ها چه کسانی بودند و درباره حقیقت و واقعیت ،چه اعتقادی داشتند؟  1نمره
د) دیدگاه فیلسوفان معتقدبه اصالت فرد و اصالت جامعه را با هم مقایسه کنید؟  1/5نمره

 01نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :فلسفه 0

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سونيا خدابخش

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان0311/01 / 03 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

ساعت امتحان 11:11 :صبح /عصر
مدت امتحان01 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

1

تعیین کنید گزینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند.
الف) غ -ب) ص  -پ) ص -ج) غ  -د) ص  -ذ) ص .بارم  1/5نمره

2

جاهای خالی را با کلمات منا سب پر کنید( .بارم  3نمره  :هر جای خالی 0/5نمره دارد)
الف) دگرگونی هایی – ب) خداوند  -پ)  -معرفت ج) معنادهنده  -د)  -معرفت شناسی

3

هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟ بارم  2نمره
الف ) خارج شدن آدمی از غار = -3سیر به سوی معرفت حقیقی
ب) تمثیل غار =  -4افالطون
پ) عنصر اولیه جهان آب است =  - 5تالس
ج) نمایندۀ سوفیست ها در دادگاه سقراط =  -2ملتوس

4

گزینة درست را انتخاب نمایید؟ (سؤاالت تستی ) بارم  2نمره
 -1ج :دانشمند  -مغالطه کار  -2ب :از راه صفات -3ب :فلسفةاولی  -4 -ج :عدد

5

کدام یک از سواالت زیر فلسفی وکدام غیرفلسفی است؟ بارم  1نمره
الف) فلسفی  -ب) غیر فلسفی  -ج) غیر فلسفی -د) فلسفی.

6

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
الف) دوری ازمغالطه /استقالل در اندیشه /رهایی از عادات غیرمنطقی  1/5نمره
ب) جرم سقراط این است که خدایانی را که همه به آنها اعتقاد دارند ،انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید .با افکار خود جوانان را
گمراه می سازد و آنها را از دین و آیین پدرانشان برمی گرداند  1نمره
پ) روبه روشدن با مسئله /طرح سوال /تفکر دراندوخته ها/رسیدن به پاسخ 1نمره

7

به سواالت زیر پاسختشریحی دهید:
الف) در بسیاری از مواقع ،افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانة عقلی و منطقی محکمی ندارند ،بلکه بر اثر مرور زمان و یا
انتقال از نسلی به نسل بعد ،به صورت یک عادت در آمده است و اکثر افراد جامعه ،بدون دلیل آنها را پذیرفته اند .افراد متفکر و اندیشمند این
جوامع ،این قبیل افکار را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل نبود ،آنها را نمی پذیرند و تالش می کنند سایر مردم
را نیز به باطل بودن آن افکار آگاه کنند 1/5 .نمره
ب) خیر .برای دانش فلسفه نمی توان ،از نظر زمانی آغازی تعیین کرد .همان طور که نمی توان گفت فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده
است .البته ،این سخن دربارۀ همة دانش ها صدق می کند .بی تردید هر جا که تمدّنی شکل گرفته کسانی هم بوده اند که دربارۀ اساسی ترین
مسئله های هستی و زندگی بشر می اندیشیده و سخن می گفته اند ،گرچه آثار مکتوبی از آنان به ما نرسیده باشد و ما اطّالعی از آن اندیشه ها و
سخن ها نداشته باشیم 1/5 .نمره
پ) هِراکلیتوس عقیده داشت که اموری که با هم ضد هستند ،می توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثالً دامنة کوه ،هم سرباالیی است و هم
سرپایینی .دربارۀ یک لیوان که تا نصف آن آب است ،هم می توان گفت نیم لیوان خالی است و هم می توان گفت نیم آن پر است و این دو جمله
تضادی با یکدیگر ندارند .پس وجود این اضداد است که جهان را می سازد و گریزی از ستیز و تضاد نیست 1/5 .نمره
ج) دغدغة برخی از سوفیست ها ،که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند ،بیان واقع و دفاع از حقیقت نبود؛ این گروه پیروزی بر
رقیب را مهم ترین هدف می دانستند و از این رو در استدالل های خود بیشتر از مغالطه کمک می گرفتند که به ظاهر درست به نظر می رسید ،امّا
در واقع غلط بود 1.نمره
د)آنان که به اصالت فرد اعتقاد دارند ،همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع و رشد جمع و جامعه ترجیح می دهند در سیاست نیز پیرو
«لیبرالیسم» هستند که تأمین کنندۀ آزادی های فردی است .امّا آنان که برای جامعه اصالت قائلند ،برنامه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی
آنان ،سمت و سویی اجتماعی دارد و منافع جمع را دراولویت قرار می دهند و در سیاست نیز به «سوسیالیسم» اعتقاد دارند که تأمین کنندۀ منافع
جمعی است 1/5 .نمره

ذ) ارسطو.
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