تِ ًام خذا
دبیرستاى آیت ا ...هستقین

ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ًام دتیر  :زّرا کرین ًژاد

هٌطقِ  :کَچصفْاى

تاریخ اهتحاى:

تعذاد ترگِ اهتحاًی 3 :

ردیف

1

ًام درس :فلسفِ

سال تحصیلی 97-98 :

کالس :یازدّن

جای هْر

هذت پاسخگَیی75:
تارم

ًورُ :
کدام یک از عبارتهای زیر درست و کدام یک نادرست هی باشد .
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1ـ یکی از ٍیژگی ّای اًساى پرسطگری تَد.
2ـ فلسفِ ّر کس هعٌا دٌّذُ تِ زًذگی اٍست
3ـ ًوی تَاى ترای داًص فلسفِ از ًظر زهاًی آغازی تعییي کرد.
4ـ افالطَى چْرُ ی تر جستِ تاریخ فلسفِ است.
5ـ سقراط  ،رٍش تحج حاتتی داضت.
6ـ تَجِ ٍیژُ ی کاًت فیلسَف قرى  18آلواى  ،تِ ضٌاخت سثة ضذ کِ ضاخِ ی هعرفت ضٌاسی فلسفِ رضذ کٌذ.
2

جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنید.

2/25

1ـ تا عول  ............................... ٍ ...........................در هسیر ضٌاخت پیص هی رٍین.
2ـ از دیذگاُ سقراط گریس از هرگ دضَار ًیست ،اها گریس از  ......................دضَار است.
3ـ فیلسَف ٍاقعی  ..............................را تر ّر چیسی ترجیح هی دّذ ٍ زًذگی را تر پایِ ی آى استَار هی سازد
4ـ از ......................آحار هختصری تاقی هاًذُ است ٍ در ایي آحار تِ رٍضٌی از خذای یگاًِ یاد هی کٌذ.
5ـ  ...................تَاًایی اًساى در ضٌاخت ّستی را هَرد هطالعِ قرار هی دّذ.
6ـ رٍ تِ رٍ ضذى تا هسالِ  طرح سَال   .......................... رسیذى تِ پاسخ
3

هر یک از کلوه های سوت راست با کدام کلوه از سوت چپ ارتباط دارد؟
 -1کايش بر قًاویه ي احکام کلی جُان

الف) فلسفٍ مضاف

2ـ فلسفٍ تاریخ

ب) َستی شىاسی

3ـ مُد تفکر فلسفی

ج) یًوان

4ـ ياسطٍ رسیدن اوسان از مجًُالت بٍ معلًمات

د) افالطًن

 -5تمثیل غاز

َـ) معرفت

 -6داوسته ي آگاَی وسبت بٍ چیسی

ي) تفکر

 -7قلمري شىاخت چیست؟

ز) تامل دربارٌ مسائل شىاخت

1/75

4

1

کذام یک از گسیٌِ ّای زیر صحیح هی تاضذ.
 -1تالش ّای تطر ترای پاسخ قاًًَوٌذ تِ سَالْای طرح ضذُ هَجة ظَْر چِ داًطی ضذُ است.
الف) فلسفِ 

ب) حیرت

د) علن

د) استذالل 

 -2کذام یک از فالسفِ ی دٍرُ جذیذ ارٍپا درتارُ ی هعرفت ٍ ضٌاخت ًظر ًذادُ است؟
الف) ّیَم 

د) دکارت

ب) کاًت 

د) هارکس

ً -3خستیي فیلسَف یًَاًی کذام یک از فیلسَفاى زیر تَد؟
الف) فیخاغَرث

ب) تالس

د) پارهٌذیس 

د) گسًَفاًس

 -4آحار ضیَُ ی زًذگی ترتر ّوِ ی گسیٌِ ّای زیر هی تاضذ تجس .........
الف) حیرت 

ب) دٍری از هغالطِ ّا 

د) استقالل در اًذیطِ

د) رّایی از عادات غیر هٌطقی

تِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.
6

چرا هسائل فلسفی را ّواًٌذ هسائل ریاضی هی داًٌذ؟
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7

فلسفِ هضاف را تعریف کٌیذ.

0/75

8

اًذیطِ فلسفی زیر هٌسَب تِ کذام فیلسَف است آى را ضرح دّیذ.

0/75

« ّوِ چیس در جْاى در تغییر ٍ دگرگًَی است ٍ ّیچ چیس حاتتی ٍجَد ًذارد»
9

تفاٍت فیلسَف تا سایر افراد ترای حل هسائل تٌیادیي فلسفی چیست؟
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10

از هٌظر سقراط داًای حقیقی چِ کسی هی تاضذ ؟

0/5

11

داًص تطر تِ چٌذ صَرت پیطرفت هی کٌذ ٍ کاهل هی ضَد؟

1

به سوالت زیر پاسخ کاهل دهید.
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12

هعرفت ضٌاسی را تعریف کٌیذ.

13

اتْاهاتی کِ در دادگاُ آتي تِ سقراط زدُ ضذ چِ تَد؟

1

14

در توخیل غار افالطَى رّایی از غار ٍ رسیذى تِ رٍضٌایی چگًَِ اًجام هی ضَد؟

2

15

استذالل پارهٌیذس در خصَظ حقیقت ٍاحذ ٍ حاتت ٍ جاٍداى تَدى ّستی را تٌَیسیذ.

16

هکتة اصالت جاهعِ را ضرح دّیذ.

2

17

تفاٍت اساسی فلسفِ ٍ ّر داًطی تا سایر داًص ّا در چیست؟

1

1/5

20
تا آرزٍی تحقق اًذیطِ ّا ٍ آرزٍّای ًاب فلسفی تاى

