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 ردیف 

 بسمه تعالی                                                               

 اداره آموزش پرورش قلعه گنج                                                  

 دبیرستان                                                    

 فلسفه پایه یازدهم                                                    

 نام و نام خانوادگی:                                  تاریخ امتحان 

 دقیقه60وقت امتحان:                                           شکری پور  دبیر مربوطه:

 

 

 

 بارم 

                                        

   عبارات زیر صحیح است یا غلط؟ 1

 الف(هدف سوفیستها بیان واقع و دفاع از حقیقت بود. 

 ب(لفظ فیلسوف به معنای دوستداری دانایی است

 دانست ج(آغاز اندیشه بشر را می توان را می توان به زمان و مکان خاصی 

 د(تمثیل غار افالطون در کتاب جمهوری بیان شده است 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  2

 الف(اگر فلسفه به کلمه ای که نام آن دانش یا موضوع خاصی است اضافه شود..............نام دارد

 ب(تفکر به دو نوع ...........و........... تقسیم می شود  

 ج(............... معنا دهنده به زندگی اوست 

 د( مهم ترین هدف سوفیست ها ........... بود 

 ه(دانش فلسفه دارای یک بخش .............و تعدادی بخش.......... است 

2 

  به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ بدهید.                                     

 

 1 نداشت او را دانشمند بخوانند؟چرا سقراط تمایل  3

                      بخش ریشه فلسفه شامل چند بخش است نام ببرید؟ 4

                                    

1 

 1 از نظر سقراط گذر از چه چیزی دشوار است چرا؟ 5



 

 

 1 ابزار های شناخت را فقط نام ببرید؟  6

 1 سوفسطائیان را بنویسید؟ افکار و عقاید  7

  به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید                               

 5/1 چیست؟منظور مالصدرا از فطرت اول و ثانی  8

 5/1 دیدگاه فیلسوفان معتقد به اصالت فرد را بنویسید. 9

  فرق فیلسوف با دیگران چیست؟ 10

5/1 

                                  انسان در چه صورتی به آزاد اندیشی می رسد و شخصیت مستقلی کسب می کند؟  11

5/1 

 2 به عقیده ی سقراط چرا مردم او را دانا می پندارند و از نظر وی دانای حقیقی کیست؟ 12

 1 چرا از سرزمین به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند؟  13

 5/1 سقراط از گشت و گذار در میان مردم چه مقصودی داشت؟ 14

 5/1 عقیده گرگیاس در مورد معرفت و شناخت چیست؟ 15

 

 

 پیروز و سربلند باشید.                                                                                                                  
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