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بارم ))شرح سوال(( ردیف

تعیین کنید گزینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند.  1

 . میدنداندانشمندان زمان سقراط و قبل او خود را فیلوسوفیا می الف(

 گیرد. دة نظریات در علوم قرار میلواساس و شا، شودهای مضاف پذیرفته میآنچه در فلسفه  (ب

 نظایر آن همیشه متفاوت است.  یبایی وز  عدالت، ،رگه مبارها درپ( باورهای انسان

اند. تر بودههای جدید، مقدمه و پلکان شکل گیری تمدنترساده تر وهای قدیمج( تمدن

می سقراط  درد(  من  از  مردم  کردهگفت  مسااخواست  مورد  در  آنها  با  زن ند  وئل  کنم  آنها   دگی صحبت   به 

 . دهم  آگاهی

 ذ(ما ا نسا نها با عمل آموختن و یادگیری در مسیر شناخت بیشتر پیش می رویم. 

5/1

 جاهای خالی را با کلمات منا سب پر کنید. 2

ل پاسخ آنها است ،نبابه د  برو است ونه روروزا های معمولی وآن به سؤال الف( مرحلة اول تفکر که انسان در

. نام دارد  ................. 

 بر امکان شناخت است.  معرفت بر وجود .........  ب(

دیگران نشان دهند.  های فلسفی را جهت ...............هایی از مغالطهکنند نمونهفان تالش میفیلسو پ(

 باشد. می لس اولین عنصر تشکیل دهندة جهان .......... ج( به عقیدة تا

 گرفت. وی را در بر می لسفی بود که همة اصول .......... ای فنیهد( دفاعیة سقراط بیا

 است.  ، شناخت ما بسیار ..........هان و خودج  فهم ما از دانیم علی رغم گستردگی شناخت وذ( ما می

5/1

هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟  3

 کانت-1 . باشد تر میلیالف( مرحلة برتر و عا

 افالطون -2 خروج زندانی از غار   ب(

سیر به سوی معرفت حقیقی -3 پ( پاسخ به این سوال آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟ 

 فلسفة علوم اجتماعی       -4 به تصویر کشیدن مبارزة سقراط با مغالطه گران ج(

 فیثا غورس  -5 نظریه او موجب رشد معرفت شناسی شد د(

 فطرت ثانی  -6 برای اولین بار لفظ فلسفه را به کاربرد.  ذ(

5/1

1. مراحل اندیشه ورزی  و تفکر در انسان را به ترتیب بنویسد  4

1. نظر مالصدرا را تعریف کنید و مثال بزنیدفطرت اول از  5

1تحول معنایی لفظ فلسفه را بنویسید و ذکر کنید سقراط خود را چه نامید؟  6

25/0مسائل فلسفه از چه نظر با مسا ئل ریاضی اختالف دارند؟  7
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پیرامون آن برای چه هدفی صورت رسی اصل و حقیقت وجود و مسائل  تالش فیلسوفان در بر 8

 . گیرد با ذکر مثال توضیح دهیدمی 
 

75/0 

 توأمان( را توضیح دهید؟ و جامعه ) د صالت فردیدگاه ا 9

 
1 

 مین  کننده چه اموری هستند؟ »لیبرالیسم« و »سوسیالیسم« به ترتیب تأ 10

 
5/0 

 5/0 آمده است؟تمثیل غار نظریه چه کسی است؟ و در کدام کتاب  11

 ها در معنای زندگی دنباله روی دیگران هستند؟ کدام دسته از انسان 12

 
75/0 

 دهند؟ های غیر منطقی چه عملی انجام میافراد متفکر و اندیشمند برای رهایی از عادت 13

 
1 

 . بنویسید را   ...اختیار و آزادی، ،مردم در مورد خدا تفاوت فیلسوف و 14

 
1 

 . را بیان کنید  بارة تغییر و تحول دائمی جهاننظریة هراکلیتوس در 15

 
1 

 ؟ به کدام مفاهیم اصلی فلسفه توجه دقیق کرد و تفاوت آن دو را ذکر کرد  پارمنیدس 16

 
5/0 

 ای به دنبال داشت؟ متضاد اندیشمندان نخستین چه نتیجه گون وآراء و نظرات گونا 17

 
75/0 

 ای رسید؟ کردند به چه نتیجهسقراط از جستجو برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند بودن می 18

 
1 

 سقراط از گشت و گذار در میان مرد م را بنویسد. هدف   19

 

 

1 

شهرها برد او فلسفه    ها وسقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد به خانه»  باشد این جمله از چه کسی می 20

 شر بپردازد«  اخالقیات و خیر و ،تا به زندگی را وادار کرد

 

25/0 

 کند؟ پدیده های پیرامون خود استفاده میانسان چگونه از اشیاء و  21

 
5/0 

 استدالل گرگیاس  در بارة عدم امکان شناخت را بیان نمایید.   22

 
     1 

 شود؟ شکّاکیت مطلق را تعریف کنید و ذکر کنید کسی که دچار شکاکیت مطلق شود گرفتار چه می 23

 
75/0 

 دبیرستان های شهرستان دره شهر داریوش بابائیان // دبیر  
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راهنمای تصحیح ردیف 
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/.( 25الف(غ             ب(ص   پ(غ      ج(ص       د(غ  ذ(ص)هر مورد  

/.( 25گرفتنج(آبد(زندگیذ(محدود)هر مورد  الف(تفکر غیر فلسفی  ب(فرع پ(عبرت 

/.( 25) هر مورد   5ذ(    1د(    2ج(     4پ(    3ب(              6الف(

/.( 25رسیدن به پاسخ)هر مورد    -تفکر در اندوخته ها     -طرح سوال      –روبه روشدن  با مسئله  

زندگی و تفکر در آنها مانند غذا خوردن دنبال شغل رفتن....... مشغول بودن به امور عادی 

 /.( 25دوستدار ی دانایی / مطلق دانش/ دانش خاص/ سقراط خود را فیلوسوفوس یا دوستدار دانش)هرمورد 

 موضوع

 تالش می کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود  هستی و وجود است بدست آورند /مثالهای مختلف

16دیدگاه هم فرد و هم جامعه اصالت دارنداگر چه افراد تحت تأثیر  عوامل اجتماعی .............تا است ص در این 

 /. سوسیالیسم  تأمین کنندة منا فع جمعی 25لیبرالسیم آزادی فردی   

/. 25/. جمهوری 25افال طون 

21ه ها قناعت می کنند.......ص برخی آدمها کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند به آموخت

24افراد متفکر و اندیشمند این قبیل افکار را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند................آن افکار آگاه کنندص 

عموم مردم در مورد این مفاهیم نظر می دهند فرق فیلسوف با مردم این است اوال فیلسوف در بارة این مسائل به نحو 

کند دوما باروش درست وارد این....... فیلسوف تابع برهان و استدالل است نه تابع افراد.... جدی فکر می 

32از نظر هراکلیتوس همه چیز در سیالن و حرکت استهیچ ............نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کردص

 /. یا وجود و حرکت  25/. شدن 25بودن 

34م آن روزگار غالب شود وبذر بی اعتمادی نسبت به دانش............صسبب شد نوعیی تشویش و نگرانی  بر مرد

 40سبب شدگروهی به غلطمن را دانا بنامند درحالیکه من دانا نیستم ......... ...را آنان نمی دانند من می دانم ص

س ترجیح دهید وبه شما  هدف این بود شما جوانان  و بزرگساالن را متقاعد کنم نباید جسم و مال و ثروت را به کمال نف

 38یاد آوری کنم ثروت فضیلت نمی آورد از فضیلت ثروت و هر چه که .................به دست می آید ص

/. 25سیسیرون 

ما اشیا و پدیده های پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت با آنها ارتباط بر قرار می کنیم واز آنها 

 استفاده می کنیم. 

چیزی وجود ندارد اگر هم چیزی وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد  

 اگر هم قابل شناخت باشد نمی توان به دیگری بیاموزد و منتقل نماید

 . شک در اصل دانسته ها و همه دانسته ها امکان پذیر نیست. دچار تناقض می شود 
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