بسمه تعالی
نام ونام خانوادگی:

پایه:یازدهم

نام درس:فلسفه

رشته:انسانی

ﺗﺎرﻳﺦ
ردیف
1

ساعت امتحان:
شرح سؤال
تعیین کنید کدام عبارات صحیح وکدام یک غلط است:

نوبت:دوم

زمان امتحان 80:دقیقه
بارم
1

الف)رفته رفته کلمه فیلو سوفوس(فیلسوف)به مفهوم دوستدار دانش ارتقاء پیداکرد.
ب)آزاد بودن یا مجبور بودن وتابع شرایط پایگاه طبقاتی بودن انسان،یک بحث فلسفی است.
ج)فلسفه هلنیسم میراث مابعدالطبیعۀ سه دانای بزرگ یونانی بود.
د)بنیان گذار فلسفۀ کلبیان شخصی به نام زنون است.

جاهای خالی رابا کلمات مناسب کامل کنید:
2

الف)مقصود از فلسفه دربین مردم به معنای تبیین----------یک---------یا پدیده است.
ب)مارکسیسم حاکمیت راحق طبقۀ«»--------------یعنی طبقۀ-----------می دا ند.
ج)درریاضیات هر چیز راازآن جهت که-----------و-----------دارد مطا لعه می کنیم.
د)درنظر ارسطو آنچه------------است،ماده وآنچه -----------است،صورت است.

0/5
0/5
0/5
0/5

هر یک از موارد سمت راست باکدام مورد ازسمت چپ ارتباط دارد؟
1

3
الف)اگوست کنت
ب)زادگاه فلسفه یونانی
ج)خصوصیات ممتاز سقراط
د)معلم اول

-1جویندگی حقیقت
-2ارسطو
-3مکتب تحصلی
-4ایونیا

گزینه صحیح راانتخاب کنید:
4

الف)تمیز اشیاء از یکدیگر وتشخیص همانندی ومشابهت میان آن ها به ترتیب به کدام یک از جنبه های
وجودی آن ها مربوط می شود؟
)4معلول-علت
)3علت -معلول
)2وحدت-کثرت
)1کثرت-وحدت

1

ب)آنچه بیش از هرچیز اندیشمندان نخستین رابه خود مشغول داشت--------واز همه مهم تر بود------بود.
)2دگرگونی های جهان هستی-ثابت یامتغیر بودن هستی
)1دگرگونی های جهان طبیعت-کودکی وکهولت
)4دگرگونی های جهان هستی-وحدت یاکثرت هستی
)3دگرگونی های جهان طبیعت-زندگی ومرگ
ج)سقراط درکدام دادگاه محا کمه شدونماینده ی متهم کنند گان که بود؟
)3هلیاست-کرفون
)2هلیاست-آنیتوس
)1هلیاست-ملتوس

)4هلیاست-لیکون

د)جوجه نسبت به تخم مرغ----------است ونسبت به مرغ ---------است.
)3غایت-فاعل
)2ماده-صورت
)1فاعل-غایت

)4صورت-ماده

اصطالحات زیررا تعریف کنید:
5

الف)فلسفه

ب) ُمثل

ج)ماده یا هیوال

1/5

با توجه به این مثال جدول زیرراکامل کنید:
6

یک نجار برای امرار معاش میزی رااز چوب می سازد.
علت فاعلی

علت مادی

1
علت صوری

علت غایی

به سؤال های زیرپاسخ کوتاه دهید:
7

دومورداز مسائلی که جامعه شناسی وفلسفه رابه هم مربوط می سازد رانام ببرید.

8

ازنظرسقراط وظیفه قاضی دادگاه ووظیفه خودش درداد گاه چیست؟

9

راز پیام سروش دلفی ازنظر سقراط چه بود؟

0 /5

10

رابطۀ نمی دانم سقراط با مفهوم خود آگاهی رابنویسید.

0 /5

11

به نظر افالطون روح قبل از تعلق به بدن در کجاست؟وبه چه کاری مشغول است؟

0 /5

12

منطق ارسطوراچه نامیده اند؟چرا؟

0/ 5

13

رواقیون به چه چیزی اهمیت نمی دادند؟

0 /5
0 /5

0/5

به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید:
14

عقیدۀ گرگیاس دربارۀ وجود وشناخت چیست؟

1

15

سقراط مرگ را چگونه تعریف می کند ودلیل پذیرش مرگ از نظر او چه بود؟

1

16

17

18

19

برای رسیدن به شناسایی حقیقی ویقینی چه ویژگی هایی الزم است واین ویژگی ها ضامن چه چیزی از
معرفت هستند؟

1

1

افالطون انسان راچگونه موجودی می داند؟

1

سقراط زندان غار ،پرتوآتش واشیای بیرون را به چه چیزی تشبیه می کند؟

1

چرا ارسطو جهان رابه کدبانوی شایسته تشبیه کرده است؟

20

بینش رواقیون نسبت به مسائل اجتماعی چگونه بود؟

1

21

عقیدۀ اپیکور درمورد لذ ت های حسی وجسمانی وفکری چیست؟

1

22

نظر افلوطین درمورد جهان هستی چیست؟

1
موفق باشید

جمع نمرات

20

