
باسمه تعالی

مهر آموزشگاهنمره:آموزشگاه: اداره آموزش و پرورش منطقه 

انسانیرشته:  دهمیازپایه:  (1)فلسفهدرس:  اولسؤاالت ارزشیابی نوبت: 

دقیقه65مدت آزمون:  //تاریخ آزمون:  صفحه 2سؤال در 4شامل

نام دبیرشماره صندلیشماره کالسنام خانوادگینام

پورموسوی

بارمسئواالتردیف

1

زیر را مشخص کنید.های درستی و نادرستی گزاره

  تواند اشیا را بشناسد.میانسان  -الف

 ، فرع بر وجود است.شناختبه معرفت  -ب

توان، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد.برای دانش فلسفه نمی -ج

   هرکس معنادهنده به زندگی اوست. سفسطۀ -د

  ست.نیشناخت انسان همواره خطا و اشتباه  -ه

  .پذیردیلسوف واقعی هر سخنی را بدون دلیل میف –و 

3

2

 .جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید

 است. ......................فیلوسوفیا به معنی  -الف

پردازد......................بخشی از فلسفه است که به پدیدۀ شناخت می -ب

معنا و مفهوم................................روشن است و نیازی به تعریف ندارد. -ج

تواند به علمی که نسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمیکه ا .................. به این نظر رسیدند -د

  مطابق با واقع باشد، برسد.

 پذیر نیست.ها، امکان............... یعنی شک در اصلِ دانستن و همۀ دانسته -ه

 راز سروش معبد دلفی .................................. است. -و

3

3

 ای.چهارگزینه

 ؟نیستفیلسوفانه  کدام مورد یکی از معانی اندیشیدنِ -الف

         در باورهای مربوط به زندگی است فرو رفتن(1

     یا نادرستی باورهاموختن چرایی و یافتن دالیل درستی آ( 2

 پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست( 3
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 ( برای برخی باورهایمان دلیل نداریم4

          کدام گزینه در مورد تالس نادرست است؟ -ب

       ای باقی نمانده استاز او هیچ نوشته(1

        تاریخ تولد و مرگ او مشخص نیست( 2

                   پایه و اساس سایر چیزهاست ؛آب اولین عنصر وعقیده داشت(3

ر هم آمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان ای خاص با فلسفه و عرفان د( او ریاضیات را به گونه4

 نهاد

 کدام مورد بیانگر هدف افالطون از تمثیل غار است؟ -ج

  ها را برشماردخواهد اقسام انسانمی(1

  کندخواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت میمی (2

  2و  1مورد  (3

  دهدباطل بودن عقاید مردم را نشان می (4

 کدام اندیشمند، فلسفه خود را به صورت شعر عرضه کرده است؟ -د

 فیثاغورس (4                         تالس    (3                    هراکلیتوس (2                 پارمیندس(1

 طبق نظر سقراط، گریز از چه چیزی دشوار است و دلیل آن چیست؟ -ه

 وددَگریز از مرگ دشوار نیست، امّا گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی تندتر از مرگ می (1

 وددَبدی تندتر از مرگ میگریز از بدی دشوار نیست، امّا گریز از مرگ دشوار است؛ زیرا  (2

 رویمگریز از مرگ دشوار نیست، امّا گریز از بدی دشوار است؛ زیرا ما به سوی مرگ می (3

 گریز از بدی دشوار نیست، امّا گریز از مرگ دشوار است؛ زیرا بدی قابل جبران است (4

4 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

  ورزی انسان را به ترتیب نام ببرید؟مراحل تفکر و اندیشه –الف 

 مسائل فلسفی از چه جهتی شبیه مسائل ریاضی هستند؟ -ب

 روش سقراطی را شرح دهید؟ -ج

 مورد(2)را نام ببرید. تفکر فلسفیهای ویژگی -د

 شود توضیح دهید؟بخش تقسیم می ای فلسفه به چندبخش اصلی و ریشه -ه

 ها را نام ببرید.شهرت هراکلیتوس در فلسفه به دو دلیل است؛ آن -و
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نامه:پاسخ

1-

درست -الف

نادرست -ب

درست -ج

نادرست -د

درست -ه

نادرست -و

2-

 دوستداری دانایی -الف

 شناسیمعرفت -ب

 معرفت و شناخت -ج

 هاسوفیست -د

 شکاکیت مطلق -ه

داناترین مردم سقراط است. -و

3-

  (4)گزینۀ  برای برخی باورهایمان دلیل نداریم. -الف

ر هم آمیخت و ای خاص با فلسفه و عرفان داو ریاضیات را به گونه  -ب

 (4)گزینۀ  یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی می -ج

          (2)گزینۀ کند. حقیقی هدایت می

 (1)گزینۀ پارمیندس -د

گریز از مرگ دشوار نیست، امّا گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی  -ه

          (1)گزینۀ دود.تندتر از مرگ می

4-

رسیدن  ،هار در اندوختهتفک ،طرح سؤال ،رو شدن با مسئلهروبه -الف

 به پاسخ.

مسائل فلسفی از جهت روش، مانند مسائل ریاضی هستند که  -ب

کند و فقط با عملیات ها کمک نمیاستفاده از حواس و ابزار به حل آن

  دست یافت. هافکری و استداللی باید به جواب مسئله

چیست؟ یا شجاعت چیست؟ وقتی کسی پرسید دوستی مثالً می -ج

کرد شد، با توجه به پاسخ او، سؤال دیگری طرح میداوطلب پاسخ می

رساند و آنچه را دهنده را به حقیقت میبه طوری که مخاطب و پاسخ

و گو آورد. این روش گفتدهنده به دست میکه حق بود، از زبان پاسخ

تدریج به روش  گرفت، بهو پرسش و پاسخ که سقراط به کار می

 سقراطی شهرت یافت.

شناسی، که دربارۀ قوانین و احکام کلی و عامّ حاکم هستی -1 -ه

شناسی، که توانایی معرفت -2کند.بر هستی و وجود بحث می

 دهد.ستی را مورد مطالعه قرار میه انسان در شناخت

 تغییر و تحول دائمی جهان. -2داد وحدت اض -1 -و
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استفاده از  -2ترین موضوعات است.موضوع فلسفه، بنیادی -1 -د

 روش عقلی و قیاسی.
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