
باسمه تعالي 

 8931ماه  خرداد................. سامندر شهرستان / ناحیه / منطقه .... -سؤاالت امتحانات  داخلی 

امتحان درس :  انسانیپایه / رشته تحصیلی: .............................فلسفه........ سؤاالت ................یازدهم

8931تاریخ امتحان:  ..... / .....  / ....نام و نام خانوادگی :   ............................ 

ساعت شروع :  .....        دقیقه  ....06.....مدت امتحان : ...................  شماره کالس: ....................نام پدر: 

....... 81تعداد سؤاالت: .........   ...................شهید بختیارینام آموزشگاه :  ......

.......2تعداد صفحه: ...........................نداردنیاز به پاسخنامه: ...........

نمرهسؤاالترديف
 

8دانشی که در جستجوی احکام و قواعد وجود است .........................نام دارد  8

8دو مورد از مبانی فلسفی علوم را بیان کنید 2

8و وظیفه خودش ......................است وضیفه قاضی از نظر سقراط  ....................   است 9

8فلسفه اولی چیست 4

2ویژگی های معرفت حقیقی از نظر افالطون کدامندو هر کدام ضامن چه چیزی هستند 1

8شعار پورتاگوراس چه بود 0

8؟ناستعاصطالح فلسفه در بین مردم به چه م 7

8.........................اصرار میورزید وبرای تجربه اصالت قایل بودفرانسیس بیکن بر  1

2شناخت تجربی چیست و چگونه حاصل میشود 3
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باسمه تعالي 

 8931ماه  خرداد................. سامندر شهرستان / ناحیه / منطقه .... -سؤاالت امتحانات  داخلی 

امتحان درس :  انسانیپایه / رشته تحصیلی: .............................فلسفه........ سؤاالت ................یازدهم

8931تاریخ امتحان:  ..... / .....  / ....نام و نام خانوادگی :   ............................ 

ساعت شروع :  .....        دقیقه  ....06.....مدت امتحان : ...................  شماره کالس: ....................نام پدر: 

....... 81تعداد سؤاالت: .........   ...................شهید بختیارینام آموزشگاه :  ......

.......2تعداد صفحه: ...........................نداردنیاز به پاسخنامه: ...........

نمرهسؤاالترديف
 
2یکی از راههای شناخت حس است آن را به طور کامل با مثال توضیح دهید 86

8غار در تمثیل غار افالطون نماد ......................است 88

یک از گزینه های سمت راست با کدام گزینه سمت چپ ارتباط دارد هر 82

 الف(  خدای یگانه                         اتش

 ب( فیثاغورث                                آب

 ج( هراکلیت                                    عدد

د( تالس                                         گزنوفانس

8

8آخرین  مرحله صحیح تفکر فلسفی دریافت فلسفی است       صحیح  غلط  89

2دانش فلسفه چه تفاوتی با سایر دانش ها دارد 84

8جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از .........................بود 81

8........................نشانه فیلسوف است.از نظر ارسطو احساس  80

موفق باشید / پیرحیاتی  نمره: 
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نمرهپاسخنامهرديف

8 .....................نام داردهستی شناسیدانشی که در جستجوی احکام و قواعد وجود است .... 8

دو مورد از مبانی فلسفی علوم را بیان کنید 2

 درستی روش تجربه و آزمایش

غیره   یکسان عمل نمودن طبیعت و 

8

8 ................استراستگویی..   است و وظیفه خودش ......تشخیص حقیقت..........قاضی از نظر سقراط  ... وظیفه9

 فلسفه اولی چیست 4

احکام و قواعد مربوط به وجود را مورد بحث قرار میدهد

8

چه چیزی هستندویژگی های معرفت حقیقی از نظر افالطون کدامندو هر کدام ضامن  1

متعلق به امور پایدار بودن -2خطا ناپذیر بودن               -8

اولی ضامن صحت معرفت و دومی ضامن دوام معرفت است

2

 شعار پورتاگوراس چه بود 0

انسان معیار همه چیز است

8

؟ناستعاصطالح فلسفه در بین مردم به چه م 7

چرایی امور و پدیده ها

8

8 ........................اصرار میورزید وبرای تجربه اصالت قایل بودحس و تجربهبیکن بر .فرانسیس 1

 شناخت تجربی چیست و چگونه حاصل میشود3

شناختی  که از راه حواس پنجگانه بدست میاید و گاهی دچار خطا میشود

2

 توضیح دهیدیکی از راههای شناخت حس است آن را به طور کامل با مثال  86

یکی از ابزارهای مهم شناخت است که ما را در شناخت پدیده ها و قوانین حاکم بر آنه کمک میکند

2

8................استزندگی دنیاغار در تمثیل غار افالطون نماد ...... 88

هر یک از گزینه های سمت راست با کدام گزینه سمت چپ ارتباط دارد 82

گزنوفانسالف(  خدای یگانه  

عددب( فیثاغورث  

اتشج( هراکلیت  

ابد( تالس                                         

8

8 غلط                      صحیح آخرین  مرحله صحیح تفکر فلسفی دریافت فلسفی است        89

دانش فلسفه چه تفاوتی با سایر دانش ها دارد 84

 هم در موضوع و هم در روش و هم در هدف متفاوت است 

موضوع : کل هستی                        روش : عقالنی                    هدف شناخت هستی و قوانین آن

2

8..................بودسوفسطائیانسقراط متاثر از .......جامعه آتن در زمان  81

8................نشانه فیلسوف است.حیرتاز نظر ارسطو احساس ........ 80

موفق باشید / پیرحیاتی  نمره: 
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