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 نام و نام خانوادگی: 

 نام پدر:

 شماره دانش آموزی:

 فلسفه  نام درس:

 یازدهم پایه:

 بسمه تعالی

 سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

 اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند   

 مقطع: متوسطه

 طوبیآموزشگاه: 

 0911-0011سال تحصیلی: 

 تاریخ:

 زمان:

  0911نوبت: اول دیماه 

 خانم مهدیزاده نام دبیر:

 بارم شرح سؤاالت ردیف

 :است غلط عبارت كدام و صحيح عبارت كدام كنيد تعيين 0

 او را سوفیست بخوانند. نبود مایلالف( افالطون به سبب تواضع و فروتنی 

االت اساسی موجب ظهور دانش های مختلف شده ؤبه س مند ب( تالش های بیشتر برای پاسخ قانون

 است.

که مربوط به خود هستی و وجود بوده است را به دست ج( فیلسوفان تالش می کنند قوانین و احکامی را 

 آورند.

 خت تفاوت و تمایزهای اشیاء است.د( توانایی ما شنا

 علوم در فلسفه اولی قرار دارند. زیربناهایذ( مبانی و 

 ح( فلسفه هرکس معنا دهنده به زندگی اوست. 

 ندارند.قل که افراد یک جامعه نقش و هویتی مست خ( طرفداران اصالت جامعه معتقدند

 

 :كنيد كامل را یخال یجاها 2

 یکی از ویژگی های انسان ................... است.الف( 

معتقدند همواره منافع و مصلحت ................ را بر منافع ..............مقدم می  فردب( آن ها همواره اصالت 

 دارند.

 ج( کلمه فیلسوفیا به معنی .................. .

 یونان بود که دانش فلسفه شکل گرفت و تفسیر جهان با روش .................. رایج شد. د( در

 

 2 مراحل تفکر فلسفی در انسان را به ترتیب بنویسید. 9

 0 میان موضوع علم و فلسفه با سایر علوم چه تفاوتی وجود دارد؟ 0

 0 فطرت اول و فطرت ثانی را تعریف کنید. 5



 

 

 0 سینا در توضیح و تبیین مبانی علوم طبیعی چه بوده است؟ نقش و اهمیت ابن 6

 75/1 قواعد مهمی که شناخت تجربی بر آن ها متکی است را بنویسید. 7

 0 منظور از معرفت وحیانی چیست؟ 8

 0 فرق اندیشه یک فیلسوف با دیگران درباره مسائل بنیادین فلسفه چیست؟ 1

 0 کشف حقیقت دارد؟ افالطون چه ارتباطی با غارتمثیل  01

 0 نقش تفکر فلسفی و ارتباط آن با منطق و دوری از مغالطه را توضیح دهید. 00

 0 اهل تفکر فلسفی می کوشد بنیان های متکی خود را در کدام چارچوب قرار دهند؟ 02

 0 یست ها شد؟فچه عاملی سبب پیدایش سو 09

 0 بنویسید. دیدگاه فلسفی پارمیندس را درمورد هستی و وجود 00

 0 ؟بود چه یدلف معبد سروش امیپ 05

 0 گریز از چه چیز دشوار است؟ چرا؟از نظر سقراط  06

 21 جمع نمره 

  

 

 

 است رهایی و آزادی موجب خرد و دارد دنبال به اسارت خردی بی
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