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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف(

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید: 

 غ      ص  واژه فلسفه در ابتدا مختص دانش خاصی نبوده و همة دانش ها را در برمی گرفت.  -1

 غ ص        اعتقاد دارند.« لیبرالیسم » ا در اولویت قرار می دهند در سیاست به کسانی که منافع جمع ر -2

 غ ص          اندیشیدن فیلسوفانه غور در باورهای مربوط به هستی و وجود است. -3

 غ      ص     خداست.« دانایی حقیقی » از نظر سقراط  -4
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 ب(

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 

 فلسفه ریشة.......... دارد  و  عربی شدة کلمه.............. است.    لفظ -1

 بخش های فرعی در حکم ................. آن هستند.   بخش های اصلی دانش فلسفه به منزلة ............... و  -2

 افالطون تمثیل غار را در کتاب ................. آورده است.    -3

 قیام کرد و شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت. .............. ................. و سقراط برای احیای  -4
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 ج(

 عبارات سمت راست را به گزینه های سمت چپ وصل کنید: 

 تلفیق ریاضیات با فلسفه و عرفان                                      الف( سوفیست -(1

 نی با اندیشة منسجم فلسفی          ب( ملتوسنخستین فیلسوف یونا -(2

 آموزش سخنوری                                                              ج( سقراط -(3

 در واقعیت نیستی راه ندارد.                                              د( امپدوکلس -(4

 پ( تالس                                            وحدت اضداد                         -(5

 ثروت فضیلت نمی آورد.                                                   ز( فیثاغورس -(6

 ه( هراکلیتوس                                                                                  

 و( پارمیندس                                                                                                

5/1 

 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 
پایانآزمون 

 

نوبت اولترم 

 

سال تحصيلی 

 

 فلسفه نام درس:

 نام دبیر:

امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه211مدت امتحان : 
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 نمره 11جمع بارم : 

 د(

 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید:

 چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند؟  -1

 فطرت اول و ثانی را، از دیدگاه مالصدرا مقایسه نمایید؟  -2

 دو بخش اصلی و اساسی فلسفه را نام ببرید؟  -3

 فوائد تفکر فلسفی را نام ببرید؟ ) سه مورد (  -4

 هدف افالطون از بیان تمثیل غار چیست؟  -5

 فیثاغورس چه واژه هایی را برای نخستین بار بکار برد؟  -6

 راز سروش معبد دلفی چه بود؟  -7

 معرفت شناسی را تعریف کنید؟  -8

یک از فیلسوفان دورة یونان باستان، دورة اسالمی و دورة جدید اروپا، دربارة شناخت و معرفت بشر نظریه کدام  -9

 پردازی کرده اند؟ ) برای هر دوره فقط دو مورد ذکر کنید(. 
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 و(

 و( به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید:

 با هم مقایسه کنید؟  موضوعجهت فلسفه و سایر علوم را از  -1

فلسفه علوم اجتماعی دو دیدگاه اصالت فرد و اصالت جامعه را شکل داده است، این دو دیدگاه را با هم مقایسه  -2

 کنید؟ 

 فلسفه چگونه از توانایی منطق در تشخیص مغالطه ها استفاده می کند؟  -3

 ؟بروند و به بیرون نگاه کنندغار  نمی توانند به سوی مدخل ،چرا زندانیان غار  -4

 چرا یونان را مهد تفکر فلسفی می دانند؟  -5 

 سقراط حکیم بزرگ یونان، هنگام بحث و گفتگو چه روشی را به کار می برد؟ توضیح دهید؟  -6

 نظریه گرگیاس دربارة شناخت را بنویسید؟  -7
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/
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