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   دقيقه 70 :مدت امتحان
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   )1( صفحه                                               : تعداد صفحه  انساني: رشته                            يازدهم :پايه
 بارم    شرح سواالت   رديف

  .   كنيد و جمالت غلط را تصحيح نمائيدمعينجمالت صحيح و غلط را   1
   .كند قيقات علمي معنا پيدا ميدر پرتو قاعده مهم عليت است كه تمام تح) الف
   . يادگيري حقايق عالم برتر نيستن علم و دانش چيزي جزبه نظر افالطو) ب
  .ت تنها راه سعادت و نيك بختي استليسقراط اعالم كرده بود كه فض) ج
 شـكل  در واقع آخرين فلسفه از جريان فلسفي است كه در حوزه تفكر يوناني و جـداي از اديـان   حكمت افالطون ) د

   .گرفته بود
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  . جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد  2
  .است....................  ه، شناخت احكام عالطبي دشناس يا مابع هستي) الف
  .دش ناميده مي..................  ..زادگاه فلسفه يوناني بخشي از سرزمين يونان باستان بود كه ) ب
  .بود..........  ..........روش بحث سقراط ) ج
  .................... .است و آنچه بودني است ....................  در نظر ارسطو آنچه شدني است ) د
  .معيار فضيلت اخالقي است....................  از ديدگاه اپيكور ) هـ
    .است................  ....است و در قطب ديگر ....................  طين در يك قطب جهان لواز نظر اف) و

2 

  . به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد  3
  شود كه انسان به سوي بحثهاي فلسفي كشانيده شود؟ چه چيزي باعث مي) الف
  در علم روان شناسي نيز مطرح است؟» شناخت« چرا بحث ) ب
  كردند؟ سوفسطائيان چه علوم و فنوني را ترويج مي) ج
  ضي چيست؟ي قا از نظر سقراط وظيفه) د
  هاي افالطون را نام ببريد؟ دو رساله از رساله) هـ
  داند؟ ارسطو فلسفه را چگونه دانشي مي) و
  نظركلبيان دربارة خوشبختي چيست؟) ز
  

5/3

  .رابطه فلسفه و جامعه را با توجه به اصالت فرد و اصالت جمع توضيح دهيد  4
  
  

1 

  ح دهيداز مسائل فلسفه اولي بحث وحدت و كثرت را توضي  5
  
  

1  



 

 بارم   صفحه دوم-شرح سواالت رديف

  يكي از آثار گرگياس را نام ببريد و افكار اصلي او دربارة حقيقت و شناخت را بنويسيد  6
  

1  

   سقراط از پيام خود را بشناس چه بود؟روتوضيح دهيد منظ  7
  

1  

  سقراط پيشنهاد برخي از دوستانش مبني بر فراز از زندان را نپذيرفت؟چرا   8
  

1  

  هايي دارد؟  انسان چه نارساييساز نظر افالطون حوا  9
  

1  

  ي آن با موجودات عالم طبيعت چيست؟ چيست؟ و رابطه» مثل« منظور افالطون از   10
  

1  

  ابعاد وجودي انسان را از ديدگاه افالطون شرح دهيد؟  11
  

1  

  .در جمله زير علل اربعه را مشخص كنيد  12
  ». علي با شكر و زعفران براي جشن نيمه رمضان، شربت درست كرد« 
  

1  

  چيست؟» طبيعت جسم« مقصود ارسطو از   13
  

1  

  ايي كدام است؟ه چيست؟ و سعادت نلقبه نظر ارسطو باالترين مرتبه تع  14
  

1  

  چيست؟» فلسفه هلنيسم« مراد از   15
  

1  

  مقايسه كنيد» مسائل اجتماعي و سياست« يون را دربارة دگاه كلبيان و رواقدي  16
  

1  

  

  
  
  
  

  .در راه حق كوشا باشيم
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  وزارت آموزش و پرورش

  

  دوم  : نوبت
:  ساعت شروع امتحان

  قيقه  د70: مدت امتحان
   :تاريخ امتحان

   )1( صفحه                                               : تعداد صفحه   انساني:                          رشته    يازدهم:پايه
 بارم       رديف

   صحيح )                          جيادآوري -غلط) ح                        بصحي) الف  1
                ) وطينلاف(غلط  ) د

    عقلييوگو گفت)            ج ايونيا                         )                  بمطلق وجود) الف  2
    تاريكي و ظلمت-نورخدايي)                          و               لذت)  هـ                  صورت-ماده) د

  كي از افعال رواني انسان است       چون ي)                         بحيرت در برابر حوادث جهان) الف  3
  تشخيص حق از باطل ) علوم سياست و فنون سخنوري                        د) ج
  )ذكر دو مورد كافي است(ن  فيدو-يمائوست - جمهوري-وستتئ) هـ
  نظر كردن از همه امور زودگذر طرف) زكند        دانشي كه درباره علل اوليه هستي بحث مي) و

 

    بند دوم17ص   4

     بند اول29ص   5
     بند سوم37ص   6
     بند آخر58ص   7
    8-11 سطر 55ص   8
     70ص   9

     سطر آخر3 – 71ص   10
     بند سوم– 77ص   11
 براي جشن نيمه رمضان           ← شكر و زعفران          علت غايي ←علي           علت مادي ←ت فاعليعل  12

   شربت←علت صوري
  

    1- 2 سطر 91ص   13
     شناخت مبدء هستي–انديشيدن درباره خداوند   14
     سطر آخر3 – 102ص   15
     1- 2 سطر – 105ص   16

  
  
  

  .در راه حق كوشا باشيم
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