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تاریخ:20/10/1399 باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:
زمان:60 دقیقه وزارت آموزش و پرورش استان مازندران شماره ی کالس:

تعداد سوال: 17 آموزش و پرورش چمستان نام دبیر: فاطمه ذبیحی
سال تحصیلی: 1399_1400 مقطع متوسطه دوم درس: فلسفه 1

نوبت: اول دی ماه دبیرستان کوثر پایه: یازدهم انسانی

نمره سواالت ردیف

۱.۵ صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص کنید. الف: پرسشگری صرفاازخصوصیات فیلسوف است.
ب: هدف سوفیستهابیان واقع ودفاع ازحقیقت بود.                                  پ:  لفظ فیلسوف به معنای

دوستداری دانایی است.                                   ج:  فلسفه درهمه زمانهاشامل تمام علوم می شود.
د: معرفت به وجودفرع برامکان معرفت است.         ه: مبانی وزیربنای علوم دربخش ریشه ای فلسفه

قراردارد.

۱

۲.۰ جاهای خالی رابدرستی تکمیل کنید. الف: فلسفه درباره بنیادی ترین ونهایی ترین موضوعات......... و........
است.       ب: دانش فلسفه دارای یک بخش....... وتعدادی بخش....... است.                  پ:  فلسفه
هرکس....... به زندگی اوست.   ت: شکاکیت .......  یعنی شک دراصل دانستن وهمه دانسته هاست.

ث: وقتی انسان ازمرحله......... عبورکندوباجدیت وپیوسته به سواالت اساسی بپردازدتفکراو......... نام دارد.

۲

۲.۰ تعیین کنیدهریک ازجمالت زیرمربوط به کدام فیلسوف یونانی می باشد؟  الف: هیچ شناختی وجودندارد.
ب:  ازنظراوهستی یک امرثابت است.     پ: ازنظراوماده اولیه تشکیل دهنده جهان اعدادوارقام هستند.

ت: نمی توان دریک رودخانه دوبارشناکرد.

۳

۱.۰ دودلیل شهرت هراکلیتوس درتاریخ فلسفه چه بود؟ ۴

۰.۷۵ یک مثال ازریشه فلسفه.شاخه های فلسفه ودانش فلسفه بنویسید. ۵

۰.۷۵ نتیجه تالش انسان برای درک جهان پیرامونش چه بود؟ ۶

۰.۷۵ ان هنگام که فیلسوفی درباره موضوعاتی چون انسان_ جهان هستی وغیره تفکرمی کند.....

(الف)به ناچاردرباره خوداندیشیدن وشناخت هم نظراتی دارد.      (ب)درامکان اصل معرفت شک وتردیدی
ندارد.      (ج)شکاکیت مطلق رابه دلیل وجودتناقض نمی پذیرد.      (د)به وجوداشتباه درشناخت پدیده

هامعترف است.

۷

۰.۷۵ سبب دانانامیده شدن سقراط دردفاعیه اش دردادگاه چه بوده است؟

(الف)به اسراراسمان وزمین دست یافته است.     (ب)علم وقدرت وعدالت مافوق بشری راقبول دارد.
(ج)مدعیان دانایی راازدانشمندان حقیقی متمایزساخته است.      (د)گریزازمرگ رادشوارنمی پندارد.

۸

۰.۷۵ کدام گزینه باامکان معرفت درتعارض است؟

(الف)حقایق بسیاری هست که مانمی شناسیم.      (ب)ادراک حسی همواره درمعرض خطاواشتباه است.
ج)انسان نمی توانداشیاراهمانگونه که هستندبشناسد.

     (د)ممکن است مادرشناخت خودوشناسایی  برخی امورشک کنیم.

۹

۰.۷۵ عبارات" ایاحرکت وجوددارد؟ " _ " تعریف حرکت چیست "_ " حرکت چیست" به ترتیب چه نوع سواالتی
هستند.

(الف)فلسفی_ فیزیکی_ فلسفی      (ب)فلسفی_ فلسفی- فلسفی      ج)فلسفی_ فیزیکی_ فیزیکی
(د)فیزیکی_ فلسفی_ فیزیکی

۱۰

۱.۵ تفاوت اندیشه یک فیلسوف بادیگران درباره مسائل بنیادین فلسفه چیست ؟ ۱۱

۲.۰ مهمترین سواالتی راکه درموردشناخت مطرح می شودرانام ببریدذکرسه موردوطرح مباحث معرفت شناسی
رادرگذشته وامروزه باهم مقایسه کنید.؟

۱۲

۰.۷۵ درتمثیل غارمنظورافالطون ازرهایی زندانیان ازغارچیست؟ ۱۳



 

 

۱.۲۵ تفاوت نظرهراکلیتوس وپارمنیدس رادرباره هستی بنویسید. ۱۴

۱.۰ تفاوت فلسفه راازنظرروش باعلومی چون فیزیک وشیمی بنویسید. ۱۵

۱.۵ عقیده فیلسوفانی که طرفداراصالت فردواصالت جامعه هستندرابنویسید. ۱۶

۱.۰ چراکسی که گرفتارشک مطلق درشناخت می شودمی گویدهیچ شناختی ممکن نیست خودش به امکان شناخت
اقرارکرده است ؟

۱۷

۲۰.۰ ارزش دانش در عمل به آن است.
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