آزهَى درس  :فلسفِ  1پبیِ یبزدّن

هتَسغِ دٍم – رضتِ علَم اًسبًی

بِ ًبم خذا
آهَزش ٍ پرٍرش کٌگبٍر

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

دبیرستبى :

زهبى  75 :دقیقِ

ًبم پذر :

ًبم کالس :

عراح :

ردیف

ببرم

ضرح سَاالت
جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنیذ.
-1تفکر ٍاسغِ رسیذى اًسبى  ٍ ...................از  ...................است.

1

ّ -2ر داًطی از دٍ جْت بب سبیر داًص ّب تفبٍت دارد از جْت  ٍ ..........از جْت .............

0/5

 -3هالصذرا هطغَل بَدى بِ اهَر عبد ی زًذگی ٍ تفکر در آًْب  ....................هی ًبهذ.

0/5

-4فلسفِ بِ دٍ بخص اصلی  ................... ٍ ...............تقسین هی ضَد.

0/5

-5فلسفِ ّرکس  .........................بِ زًذگی اٍست.

0/5

-6فیلسَفبى هی کَضٌذ بب  ..... .فْن درستی از حقبیق عبلن ّستی ٍ هسبئل بٌیبدی زًذگی ارائِ 0/5
دٌّذ.
کذام عثارت صحیح و کذام عثارت غلط است( .ص و غ )
الف -یًَبى هْذ تفکر فلسفی است.

ظ  غ

0/5

ة – برای داًص فلسفِ از ًظر زهبًی آغبزی تعییي ضذُ.

ظ  غ

0/5

د -سقراط ضبلَدُ تفکر فلسفی اصیل را استَار سبخت.

ظ  غ

0/5

د -هب ًوی تَاًین هَجَدات جْبى را بطٌبسین ٍ بِ آًْب علن پیذا کٌین.

ظ  غ

0/5

ّـ  -هب فقظ جْبى هحسَس ٍ هبدی را هی تَاًین ضٌبسبیی کٌین.

ظ  غ

0/5

ٍ -اًسبى در داًستِ ّبی خَد دچبر خغب ٍ اضتببُ هی ضَد.

ظ  غ

0/5

گسینه مناسة را انتخاب کنیذ.
اٍال – ّیچ چیس ٍجَد ًذارد ثانیا اگر ّن ٍجَد داضتِ ببضذ برای اًسبى قببل ضٌبخت ًیست -حبلخبً 0/5
اگر قببل ضٌبخت ببضذ ًوی تَاًذ آى را بِ دیگری بیبهَزد.
الف  -سقراط

ة -افالعَى

د-گرگیبس

د -ارسغَ

ة – چِ عبهلی ببعج ضذ ضبخِ ( هعرفت ضٌبسی ) فلسفِ رضذ بیطتری پیذا کٌذ.
الف -عرح پرسص ّبی جذیذ
د -فیلسَفبى اسالهی

0/5

ة -تَجِ ٍیژُ کبًت
د– فیلسَفبى دٍرُ جذیذ ارٍپب

دً -ظریبت ( آة اٍلیي عٌصر پیذایص جْبى) ٍ ( جْبى در حبل حرکت ٍ دگرگًَی است) از 0/5
کذام داًطوٌذ است.

الف ( -پبرهٌیذس ٍ فیخبغَرث ) ة ( -تبلس ٍ فیخبغَرث ) د ( -تبلس ٍ ّراکلیتَس )
0/5

د -اتْبم سقراط در دادگبُ چِ بَد ؟
الف – گوراُ کردى جَاًبى

ة -اًکبر خذایبى
د -اًکبر خذایبى ٍ گوراُ کردى جَاًبى

د -زیرا ضخصیتی برجستِ بَد

/5

ّـ -چرا سرٍش هعبذ دلفی سقراط را داًبتریي هردم هی داًست؟
ة  -زیرا فردی خَضرٍ ٍ خَش صحبت بَد

الف  -زیرا اٍ داًبتریي بَد

د -زیرا اٍ هی داًست کِ ًبداى است

د -خذای ٍاقعی را هی پرستیذ

پ -کذاهیک از هراحل زیر جسء هراحل تفکر فلسفی ًیست.
الف – رٍبِ رٍ ضذى بب هسئلِ
د -رسیذى بِ دریبفت فلسفی

0/5

ة -عرح پرسص ّبی فلسفی
د -رجَع بِ هعلَهبت ٍ تفکر در اًذٍختِ ّب

ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ؟
-1چرا سقراط ًوی خَاست اٍ را سَفیست بخَاًٌذ؟

1

-2لفظ فلسفِ هعرة چِ کلوِ ای ٍ بِ چِ هعٌبست؟

0/5

-3فلسفِ هضبف چیست؟

1

-4فیلسَف بِ چِ کسی گفتِ هی ضَد؟

1

-5بسرگتریي زًذاًی کِ بطر هوکي است بِ آى گرفتبر ضَد چیست؟

0/5

ّ-6ستی ضٌبسی بِ چِ هعٌبست؟

1

ً-7ظر سقراط در هَرد گریس از هرگ چیست؟

1

ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ ؟
 -1چرا افالعَى هبًذى در ًبداًی ٍ عذم درک حقیقت را بِ زًذاًی در بٌذ کطیذُ تطبیِ کردُ 1/5
است؟
-2داًص بطر بِ چٌذ صَرت پیطرفت هی کٌذ ٍ کبهل هی ضَد آًْب را بٌَیسیذ؟

1/5

ً-3ظر پبرهٌیذس را در هَرد پیذایص جْبى تَضیح دّیذ؟

1/5
موفق و پیروز تاشیذ

