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 اداره آموزش و پرورش شهرستان قا ئمشهر                                                                                                 

 

 

رد

 یف

 بارم ))شرح سوال((

 میک غلط و کدام یک صحیح می باشند. گزینه های زیر کداتعیین کنید  1

 الف( دانشمندان علوم تجربی در اصل وجود و حقیقتِ جهان ،طبیعت و انسان کاوش می کنند.

 با استفاده از روش استدالل استقرایی است.«مجموعۀ زوایای مثلث چند درجه است؟»ب(پاسخ به این سوال

 می کنند براساس آن تصمیم می گیرند و عمل می کنند. انسانها با باور های خود زندگی( ج

 عقل توانایی درک امور محسوس وغیر محسوس را دارا است.(د

 یکی از بخشهای اصلی و ریشه ای فلسفه معرفت شناسی می باشد. (ذ

52/1 

 را با کلمات منا سب پر کنید.ای خالی هجا 5

 پرسش ها به پاسخ ها ...........می باشد. ف( واسطۀ رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات وازال

 پاسخ با این سوال در ..............بر رسی می شود.«آیا جامعه اصالت دارد یا فرد »ب( 

 ج(فیلسوفان تالش می کنند نمونه های از مغالطه های فلسفی را جهت ..........به دیگران نشان دهند.

 سقراط جهالت افراد قدرتمند و........را به رخشان می کشید. (د

 ذات و صفات خدا را ........با حس وتجربه درک کرد.(ذ

52/1 

3 

 

 هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟

  ایران باستان -1                                     درک واقعیت هستی امکان پذیر است.(  الف

 کلمه و لغت -5                                                               فواید تفکر فلسفی  ب(

 سوفیست -3                                                              سر زمین فلسفه خیز ج(

                                                معرفت شناسی -4                                                                 دارای جهل مرکب (د

 استقالل در اندیشه – 2                                                          ابهام در چیستی معرفت (ذ 

 گرگیاس -6                                                                                           
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 منظور از فطرت اول و فطرت ثانی چیست بیان کنید؟

          

1 

 

2 

 

 پیش می اید گویای چیست مثالی هم ذکر کنید؟هر سوالی که برای انسان 

 

52./ 

 

6 

 

و عقیدۀ سو فسطائیان را بنویسد وذکر کنید دلیل اصلی اینکه سقرا ط خود را سوفیست نمی نامید چه افکار  

  بود؟
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 /.52          دانش فلسفه عهده دارچیست بیان کنید؟ 5

 1صفحه                                           

                                   مریم اسداله زاده     :طراح                   نمونه دولتی عطیه  دبیرستان :  نام      رشته :علوم انسانی                            نام و نام خانوا دگی:

 2تعداد صفحه:                05مدت امتحان:                99تاریخ  دی                (1)  نام درس:فلسفه              یا زدهم   پایه: 



                                     

                    

 5صفحه          

 بارم                                   نمونه دولتی عطیه99فلسفه یاز دهم دی ادامه سوال  ردیف  

چرا شاخه های فلسفه را،فلسفه مضاف می گویند وبنویسید اصالت فرد واصالت جامعه در سیاست تابع چه  8     

 چیزی هستند.

 5 

 /.52 تمثیل غار افالطون در کدام کتاب بیان شد و هدفش از این تمثیل چیست؟ 9    

 1 مردمی که عادت غیر منطقی دارند نسبت به نقد وارزیابی افکارشان  چه عکس الملی نشان می دهند 11   

   1   زندگی کدام دسته از انسانها معنای نادرستی به خود می گیرد؟ 11   

 /.52 و نظرات گوناگون ومتضاد اندیشمندان  نخستین چه نتایجی به دنبال داشت؟ارا ء  15   

         

13 

                  اعتقاد سقراط در مورد ثروت وفضیلت چه بود؟
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14 

  
 دهید؟ایا شکاکیت مطلق امکان پذیر است توضیح 

52./ 

 2/1 علت نام گذاری شناخت شهودی چیست؟ 12 

 2/1 شناخت حسی تا چه اندازه اعتبار دارد وچه کاربردی در زندگی ما دارد؟ 16  

 معادل دانایی و مغالطه کار و دوستدار دانش و مغالطه کاری به ترتیب در کدام گزینه بیان شد؟ 15

 سفسطه - فیلوسوفیا – سوفیست -سوفیا-5                  سفسطه      -فیلو سوفیا -سفسطه –(فیلو 1

 سوفیست -فیلو سوفوس  -سوفیست -سوفیا-4                     سوفیست-فیلوسوفوس -سفسطه -فیلو-3

2./ 

 کدام گزینه پرسش فلسفی نیست؟ 18

 بینی را از بین برد؟آیا می توان خود کم  -5آیا حواس ما گاهی اشتباه می کند؟                      -1

 آیا اصل سنخیت زیر مجموعه اصل علیت است؟-4آیا انتخاب و اختیار حقیقت دارد؟                       -3 

2/ 

 چه نام دارد« تأمل فیلسوفانه در بارۀ هر دانشی»ۀ علم حاصل از نتیج 19

 مابعدالطبیعه -4            فلسفه مضاف  -3               فلسفه اولی-5          ماوراء الطبیعه-1

    

2./ 

 مغالطات است؟ یلسوفانه نیست وکدام مورد کاستن ز نتایج اندیشیدن فکدام مورد ا   51 

 منطق -رسیدن به آزاد اندیشی -5                 منطق - کسب شخصیتی مستقل-1

 فیلسوف-غور در باورهای زندگی  -4                          فیلسوف -ساختن بنای فکری   -3

   

2 ./ 

 معرفتی که از طریق قلب به دست می آیدچه نام دارد و کدام یک از حاصل شدن آن بدست نمی آید؟ 51

 کشف دین –معرفت شهودی -5تعالی بخشیدن به نفس                      -معرفت شهودی-1

 کما ل طلبی–معرفت وحیانی -4               تقویت ایمان                  –معرفت وحیانی  -3

    

2./ 

  

 جمع نمره                                 «                                             موفق باشید»                    
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