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 موزش و پرورشآوزارت 

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

  
 

ی     نوبت :اول      رشته : انسان                    نام نام خانوادگی : .................           

   میازدهپایه:                        سواالت امتحان داخلی درس: فلسفه     

دقیقه 75امتحان:                          ساعت شروع:         مدت امتحان:تاریخ   

واالت فلسفه :ئس  

 (25/1صحیح وغلط جمالت را مشخص کنید:)

 غ تفکر دو حوزه دارد، تفکر در حوزه فطرت اول و تفکر در حوزه فطرت ثانی. ص-الف

دین، فلسفه تاریخ و دانش خاص به شاخه هایی از فلسفه مانند فلسفه اخالق و فلسفه  -ب

 غ می گویند. ص

 غ سقراط در دفاعیه خود در دادگاه گفت من دانای حقیقی هستم. ص-ج

 غ معنا و مفهوم معرفت و شناخت چندان روشن نیست و نیاز به تعریف دارد. ص-د

د و نسبت همه انسانها فارغ از اشتغاالت روزانه ، لحظاتی درباره باورهای خود فکر می کنن-ه

  غ به پذیرش آن باورها می اندیشند. ص

-------------------------------------------------------------------------------

 (25/2با کلمات مناسب تکمیل کنید:)

مالصدرا مشغول به امور عادی زندگی و تفکر در آنها ................و ورود به آن پرسش های -الف

 تفکر در آنها را ................ می نامند.اساسی و 

 علم اخالق ................................ وجودشناسی

 ....................... شاخه های فلسفه ......................

 -ب

 

 زندگی است.تفکر .................. و اندیشیدن فیلسوفانه غور در .........................مربوط به -ج

اصلی فلسفه پارمنیدس برای نخستین بار به مفهوم ................. و .................... از مفاهیم -د

 هستند توجه دقیق کرده است.

 معرفت شناسی همیشه جزیی از ......................... است.-ه
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 (1) است؟یک از گزینه های سمت چپ مرتبط هر یک از موارد سمت راست با کدام 

 خدا-1 الف(نماینده متهم کنندگان سقراط

 افالطون-2 ب(دانای حقیقی

 دفاعیه سقراط-3 ج(شاگرد برجسته سقراط

 ملتوس-4 د(بیانیه فلسفی

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 (5/1مفاهیم زیر را تعریف کنید:)

 فلسفی: تفکر-الف

 هستی شناسی:-ب

 شکاکیت مطلق:-ج

------------------------------------------------------------------------------- 

 به سواالت زیر جواب کامل دهید.

 (1دانش فلسفه عهده دار بررسی چه مسائلی است؟)-1

 (1ببرید.)دو جهت که هر دانش را از سایر دانش ها متمایز و جدا می کند؟نام -2

 (75/0مراحل سیر معنایی و کاربرد فلسفه را به ترتیب بنویسید.)-3
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 (1نتایج اعتقاد به اصالت فرد را بنویسید.)-4

 

نتیجه اعتقاد به تقسیم وجود به مادی و مجرد از ماده در بحث انسان شناسی فلسفی -5

 (5/0چیست؟)

 

 (75/0فواید تفکر فلسفی را نام ببرید.)-6

 

فیلسوفان تالش می کنند نمونه هایی از مغالطه های فلسفی را به دیگران نشان چرا -7

 (1دهند.)

 

 (1فرق فیلسوف با مردمان دیگر چیست؟)-8

 

افالطون تمثیل غار را در کدام کتاب آورده است؟و هدف افالطون از بیان تمثیل غار -9

 (5/0چیست؟)

 

ان در ابتدا چه مسائلی مشغول می کرد منداندیش نخستین زادگاه فلسفه کجاست و ذهن-10

 (5/1توضیح دهید.)
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 20جمع نمره  

 

 

 (1دیدگاه هراکلیتوس درمورد حقیقت را با مثال توضیح دهید.)-11

 

 (1جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از چه اندیشه ای بوده اند؟آن عقیده را توضیح دهید.)-12

 

 (1سقراط وجود خداوند را چگونه اثبات کرد؟)-13

 

 (1گیاس در مورد شناخت را بگویید.)نظریه گر-14

 

 (1یکی از ویژگی های انسان توانایی شناختن است را توضیح دهید.)-15

 

 والسالم
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