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امتحان  فلسفه   یازدهم انسانی    مدرسه شاهد ریحانه      تربت حیدریه      نوبت اول 

 

1. 2. کنید مشخص را زیر جمالت ونادرستی درستی  

غ  ص.بنامند سوفیست اورا نبود مایل ها سوفیست با نشدن همردیف دلیل به فقط سقراط(الف  

غ  ص.نوشته وکتاب داشته تبحر فلسفه در فقط ارسطو(ب  

غ  ص.است متفاوت همیشه ،جهان،مرگ انسان باره در انسان باورهای(ج  

غ   ص.دارد قرار فلسفه ای ریشه بحث در علوم بنای وزیر مبانی(د  

 

2. 4.کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای   

نامد می...........  را وتفکردران زندگی امور به بودن مشغول مالصدرا(الف . 

که است دانشمندی اولین(..............ب ......... 

کرد گذاری پایه را . 

کند نمی نا..........( و...........،............پایه بر را اش عقیده واقعی فیلسوف(ج . 

جمعی روح(توامان )سوم دیدگاه اساس بر(( د   

دهد قرار وساختارجامعه .........از تابعی را وآنها گذارد تاثیر جامعه افراد بر تواند می . 

منزله به فلسفه دانش اصلی بخش(ه  ........... 

هستند آن .........حکم در فرعی های وبخش . 

 

3. 2.ببرید نام ترتیب به را فلسفی تفکر مراحل  

 

4. 1دارند؟ نظری چه افراد درمورد هستند جامعه اصالت پیرو که فیلسوفانی  

 

5. 0/5چیست؟ غار تمثیل بیان از افالطون هدف  

 

6. 1,هستند اموری چه کننده تامین ترتیب به  وسوسیالیسم لیبرالیسم  



 

 

 

7. 1کند؟ می انسان به کمکی چه باورها قبول در منطق آموختن  

 

8. 0/5چیست؟ نماد غار افالطون غار تمثیل در  

 

2.دهید توضیح را " روش" نظر از ها دانش سایر با فلسفه تفاوت .9  

1.ببرید نام فقط را هراکلیتوس شهرت دالیل 10  

 

11. 1شود؟ جوانان مجذوب سقراط که شد باعث عواملی چه  

 

12. 1ندارند؟ را حقیقت به رسیدن توانایی انسان که رسیدن نتیجه این به ها سوفیست چرا  

 

 

13. 0/5.بنویسید را شناخت ابزارهای خصوص در فیلسوفان تالش  

 

14. 2 دهید پاسخ شهودی معرفت درخصوص زیر سواالت به  

چیست؟ شهودی معرفت ابزار(الف  

چیست؟ آن موضوع(ب  

چیست؟ نیارمند(ج  

کیست؟ مخصوص(د  

 

15. 0/5چیست؟ شناخت واعتبار ارزش های نشانه از یکی  

 

باشید موفق . 
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