
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید. صحیح یا غلط 1

 های بنیادین و خاص است. دار بررسی قانونمند پرسش دانش فلسفه عهدهالف( 

 توان برای دانش فلسفی آغازی را متصور بود. میب( 

 دارد.ای ریشه در حیرت  ی فیلسوف است و هر فلسفه احساس حیرت نشانهج( 

 از سقراط چند اثر مکتوب بجا مانده است.   د( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 ........................ اهمیت زیادی قائل بودند. شخص افالطون و ارسطو و بسیاری دیگر از فیلسوفان یونان برایالف( 

 غار در تمثیل غار افالطون نماد .......................... است. ب( 

 مصر و .................... و ................... دارد.  ی ی یونان ریشه در فلسفه بنا به نظر کتاب، فلسفهج( 

 ی ...................... بود.    ی آتنِ زمان سقراط تحت تاثیر اندیشه جامعهد( 

2 

 های سمت چپ ارتباط دارد؟ های سمت راست با کدام یک از گزینه از گزینه هر یک 3

 گزنوفانس (1خدای یگانه                                       الف( 

 عدد( 2فیثاغورث                                           ب( 

 آتش( 3 هراکلیت                                            ج( 

 آب( 4        تالس                                            د( 

2 

 است؟ نادرستای و تفکر فلسفی یونان، مطابق با نظر فردریک کاپلستون، کدام گزینه  در تفاوت تفکر اسطوره( 1 4

 ی تفکر فلسفی هم حضور داشت. الف( اسطوره در دوره

 بود.ای با هنر درهم آمیخته  ب( تفکر اسطوره

 ای به تفکر فلسفی ناگهانی صورت نگرفت. ج( انتقال از تفکر اسطوره

 ای پایان پذیرفت. د( حضور اسطوره با پایان دوره تفکر اسطوره

 است؟ نادرستبا توجه به نظریه مثل افالطون )تمثیل غار( کدام گزینه ( 2

 ی عادات و تعصباتش است. ی زندگی انسان بر پایه الف( غار نشانه

 اه نجات از از این غار نامشخص است.ب( ر

 بینند. تر می ها را راحت ها استوارتر است، زیرا آن ی افراد داخل غار نسبت به سایه ج( عقیده

 کنند.  های فرد رهاشده از زنجیر را باور نمی د( زندانیان حرف

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

 ها، دریافت فلسفی های اساسی، حیرت، تفکر در اندوخته رح سوالالف( برخورد با مساله، ط

 ها، دریافت فلسفی های اساسی، تفکر در اندوخته ب( برخورد با مساله، حیرت، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفی اساسی، برخورد با مساله، تفکر در اندوخته های ج( حیرت، طرح سوال

 ها، حیرت، دریافت فلسفی تفکر در اندوختههای اساسی،  د( برخورد با مساله، طرح سوال
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 2از  1ی  صفحه

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

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 
پایانآزمون 

 

نوبت اولترم 

 

سال تحصيلی 

 

 فلسفه نام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 ها دارد؟ هر مورد را توضیح دهید. دانش فلسفه چه تفاوتی با سایر دانش 5

 

 

 

 

2 

 ی اولی چیست؟ فلسفه 6

 

 

 

 

2 

 ی زندگی فلسفی را نام برده و توضیح دهید. سه دسته از آثار و پیامدهای شیوه 7
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 طور کامل توضیح دهید. )توضیح نمادها، حاضران و ... به همراه مراد افالطون از طرح آن( ی مثل افالطون را به نظریه 8

 

 

 

 

 

3 

 ی دادگاه( ها، نتیجه طور خالصه توضیح دهید. )حاضران، وقایع، گفته وقایع دادگاه سقراط را به 9
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 2از 2صفحه ی 



 

 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/

