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بسمه تعالی   
 

 تاریخ امتحان: 
      

نام درس: فلسفه   
 

   

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
   

 

 ساعت امتحان: 
     

:نام ونام خانوادگی   
 

 

دقیقه :0  مدت امتحان: 
 

رشته: علوم انسانی    
 

 

پایه: یازدهم انسانی  دبیر مربوطه:   
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم

5.0 

موفقیت فرد در پاسخ به پرسش های فلسفی در گرو چیست؟   

الف( برخورداری از پشتوانه علمی                          ب( سنجشگری در تفکر   

د( توجه به امور روزمره                 ج(دقت و نظم منطقی                               

 

 

1 

5.0 

کدام یک درمورد فلسفه مضاف درست نیست؟   

الف( رابطه فلسفه اولی با رشته های مختلف دانش هست    

ب( از ریشه خود ، یعنی همان فلسفه اولی تغذیه می کند   

علوم تجربی هست ج( فراتر از دانش های   

د(فقط از هستی و قواعد آن بحث می کند   

2 

5.0 
کدام سوال زیر در حیطه فلسفه اولی قرار نمی گیرد؟   

الف( غایت مندی جهان         ب( فراگیر بودن قانون علیت         ج( امکان هستی غیرمادی     د(تکامل یا انقراض موجودات   
3 

5.0 
..............در................ به ما می فهماند که انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یکنواخت و مشابه عمل کند.مفهوم    

منطق-علوم            د(علیت-علوم تجربی      ج( علیت-فلسفه     ب(قانون-الف( قانون   
4 

5.0 

قی .............است.از نظر سقراط داناترین انسان................ و دانای حقی   

خدا -ب( هیچ نمی داند          آشکارکننده نادانی        -الف(فیلسوف است    

آشکار کننده نادانی -د( هیچ نمی داند                  خدا                           -ج(فیلسوف است    

0 

5.0 
در کجا بوده است؟ با بررسی آثار برجای مانده از تمدن های گذشته، آغاز فلسفه   

الف( نامعلوم           ب(بین النهرین         ج(یونان         د(مصر   
6 

5.0 

در تمثیل غار زندانیان استعاره برای چیست؟   

الف(توجه کردن به حقیقت درونی اشیا            ب( خارج شدن از زندان هواهای نفسانی   

د( صعود روح آدمی به عالم مثل ج(رسیدن به سایه ها که حقیقت اشیا هستند    

7 

5.0 
تفکر کدام یک از فالسفه زیر به ترتیب ، نماینده حرکت و ثبات است؟   

هراکلیت -فیثاغورس      د( پارمنیدس  -پارمنیدس      ج( پارمنیدس  -پارمنیدس      ب( هراکلیت  -الف( فیثاغورس    
8 

5.0 

است؟تاریخ تولد تالس چگونه تخمین زده شده    

الف( او از شاگردان هرمس بوده است                  ب( به دلیل کسوفی که پیش بینی کرده   

ج( براساس ذکر نام او در فالسفه دیگر                 د( هیچکدام   
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5.0 

در رابطه با نسبت علم و فلسفه کدام گزینه درست است؟   

ب( علم و فلسفه دو درخت با ریشه واحد هستند            الف( علم راهنما و غنا بخش تفکر فلسفی است      

ج( هر رشته علمی می تواند فلسفه خود را داشته باشد    د( همه رشته ها در قالب فلسفه علم بحث می شوند   

15 

5.0 

دیدگاه افالطون در انسان شناسی و فلسفه اخالق چیست؟   

ب( حقیقت اصلی عالم مثل است الف( عالم مثال سایه عالم طبیعت است.            

ج( هدف انسان رسیدن به خیر مطلق است       د( رفتار انسان ریشه در مثال خیر دارد   

11 

5.0 
بزرگترین مبارزه سقراط علیه چه گروهی بود؟   

الف( مغالطه گردان         ب( ستمگران         ج( سخنوران        د( توانگران   
12 

5.0 
فیلسوفانه .............. و اهمیت دادن به اینن قبیل سواالت و ورود به ودای ........ است.آغاز تفکر    

 -حیرت      د( حیرت معرفت  -حیرت      ج( کاستن از مغالطه ها  -معرفت شناسی    ب( درک عظمت -الف( درک عظمت  

 فلسفی

13 

5.0 
جای خود را به تعقل فلسفی داد. نخستین بار در زمان ...... اندیشه های ............   

اسطوره ای -دینی           د( تالس  -دینی           ج( سقراط  -اسطوره ای        ب( هومر  -الف( هرمس    14 



 

 
        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
      

              

  

 ردیف سواالت بارم

5.0 
و گریز از ........... را دشوار می داند. سقراط گریز از ........... را آسان   

مرگ -حقیقت       ج( حقیقت زندگی          د( بدی  -بدی         ب( زندگی  -الف( مرگ    
10 

5.0 
کدام یک از موارد زیر از آثار زندگی بر پایه فهم فلسفی نیست؟   

ج( رسیدن به فهم درستی از حقایق     د( استقالل در اندیشه  الف( دوری از مغالطه ها         ب( رهایی از عادات غیرمنطقی        
16 

                  

تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 8.5

16 
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