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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.صحیح یا غلط 1

 سقراط تمایل زیادی داشت که او را سوفیست یا دانشمند بنامند. الف( 

 توان برای دانش فلسفی آغازی را متصور بود.میب( 

 های فلسفی از دوران یونان به یادگار مانده است. نخستین متون و مجموعهج( 

    توان آرای سقراط را از افالطون متمایزکرد. افالطون به آسانی نمیدر آثار د( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 است.  .........................ها ها به پاسخی رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسشواسطهالف( 

 به زندگی او است.   .......................ی هرکس فلسفهب( 

 های زرتشت است. سروده ............................شامل متون متعدد هندو است و  .........................ج( 

 گوید که سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. می ...........................د( 

2 

 ارتباط دارد؟ «ستون ب »  های سمت چپیک از گزینهبا کدام «ستون الف »  های سمت راستهر یک از گزینه 3

   
 

 

 

 

 

2 

 است؟ نادرست، کدام گزینه مورد دانش فلسفهدر  -1 4

 مربوط به موضوعات بنیادین هستند.  سواالت فلسفی اساساًالف( 

 رسد. ی روشنی نمیها زندگی به نتیجهسواالت فلسفی سواالتی هستند که بدون پاسخ به آنب( 

 کند. انسان را به طور قانونمند بررسی می فلسفه سواالتج( 

 بشر فقط در قرون اخیر است که در صدد پاسخگویی به سواالت فلسفی بوده است.  د( 

 .  توان گفت که ................................................نمیها، روش در دانش بحثبا توجه به  -2

 کنند. های تجربی استفاده میاقتصاد و فیزیک از روشالف( 

 های تجربی سود برد. توان از روشدر فلسفه نمیب( 

 مسائل فلسفی هیچ شباهتی به ریاضی ندارد.ج( 

  های فوق صحیح هستند. گزینه یهمهد( 

5/1 

 2از  1صفحۀ 

 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 

 

 1فلسفه نام درس: 

نام دبیر:

 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 ب الف

 ثبات پارمنیدس

 آب فیثاغورث

 ریاضیات هراکلیت

 دگرگونی تالس

 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 
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بارم سؤاالت

 

 

 دهد؟کدام گزینه مراحل صحیح تفکر فلسفی را نشان می -3

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، حیرت، تفکر در اندوختهالف( برخورد با مسأله، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، تفکر در اندوختهب( برخورد با مسأله، حیرت، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، برخورد با مسأله، تفکر در اندوختهسوالج( حیرت، طرح 

 ها، حیرت، دریافت فلسفیهای اساسی، تفکر در اندوختهد( برخورد با  مسأله، طرح سوال

 

 2 فطرت اول و فطرت ثانی را از نظر مالصدرا توضیح دهید.  5

 2 د.تر کنیتان را روشنپردازند؟ با یک مثال توضیحمواردی میشناسی هر یک جداگانه به چه شناسی و معرفتهستی 6

 5/2 شرح دهید.  ،افکار و آرای پارمنیدس را که تأثیر شگرفی بر افالطون داشت 7

 3 و منظور افالطون از طرح آن(توضیح دهید.)توضیح نمادها، حاضران و... به همراه مراد ل افالطون را بطور کاملمُثُ نظریه 8

دگی تواند به انسان در زن، به نظر شما آیا اصوالً یک دستگاه فلسفی می"های فلسفهبخشیتسلی"با توجه به کتاب  9

 تان را با ذکر یک مثال روشن کنید. )پاسخ خالصه به هیچ عنوان مورد قبول نیست(تسلی بخشد؟ توضیح

3 

 2از  2صفحۀ 



 

 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/
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https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
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