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 3/9317/   تاریخ آزمون: اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز به نام خدا

 صبح  نوبت آزمون: دبیرستان شبانه روزی دخترانه گلستان فلسفه آزمون درس:

 ساعت شروع آزمون: سئواالت آزمون داخلی نوبت دوم یازدهم علوم انسانی کالس و پایه:

 دقیقه 75مدت زمان آزمون: ندارد   دارد   پاسخنامه: حبیب زاده نام دبیر: نام و نام خانوادگی:
 

 بارم توجه: ردیف

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح وکدام غلط می باشد. 9

دم امروز را به رم ینو هم چن یشمنداناند یناست که نخست یرتاعجاب و ح الف( ارسطو معتقد است که

 .کشانده است یفلسف یبحث ها

 ره ای از ذرات جهان نقش ونگاری از جمال خداوندی است.در تفکر اسالمی هر ذب( 

 ج( کلمه سوفیست به معنای دوستدار دانایی است.

د( در واقع هرگاه ما یک موضوع جدی را مقابل دیدگان عقل قرار دادیم و با روش عقلی ومنطقی سعی 

 کرده ایم.«فلسفی »درشناخت ابعاد آن نمودیم،کاری 

 ن شناسی رفتار گرا را بنیاد نهاده است.و( ایمانوئل کانت مکتب روا

 ( توجه به تفاوت هستی وچیستی یکی از مسائل فلسفه اولی است.ه

 دانست. یتوان مربوط به زمان و مکان خاص یبشر را م یشهآغاز اند( ی
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 2

هابه  ( تمیز وتشخیص اشیا از یکدیگر وفهم شباهت وهمانندی بین پدیده-9

 ترتیب،بیانگر...........و............موجودات در جهان هستی است

 د : کثرت،وحدت ج : کثرت،ماهیت ب : وحدت،ماهیت الف : وحدت،کثرت

 کدام یک از افراد زیر افکار سوفسطایی داشت؟(-2

 د : پارمنیدس ج : طالس ب : گرگیاس الف : فیثاغورث

 از آن یک فرد می داند؟(کدام مکتب حکومت واقتدار سیاسی را -3

 د : سرمایه داری ج : اسالم ب : دیکتاتوری الف : مارکسیسم

 مهم ترین بخش فلسفه کدام است؟ (-4

 د : ماوراءالطبیعه  ج : فلسفه اولی  ب : فلسفه ی علوم الف : فلسفه اخالق
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مورد در سمت چپ هر یک از سواالت سمت  راست در کدام دانش در سمت چپ پاسخ داده می شود؟)یک  3

 اضافی است(

 ( فلسفه سیاست9 فرق یک هنرمند با دیگران چیست؟ –الف 

 (فلسفه روانشناسی2 چرا راستی ودرستی خوب است ودروغ و خیانت بد؟ –ب 

 (فلسفه هنر3 حکومت بر مردم حق چه کسی است؟ –ج 

 (جامعه شناسی4 آیا دانشی وجود دارد که بخواهد هستی را بشناسد؟ –د 

 بعد الطبیعه(ما5 
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 کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  4

 نگاه فلسفی نگاهی ......................... است و فیلسوف همواره می کوشد تا از ظاهر پدیده ها فراتر رود.الف( 

 است.ب( به اعتقاد سقراط گریز از ................. دشوار نیست،گریز از ................. دشوار 

 اصیل و............ هستند که موجودات این جهان، همگی..................... محسوب می شوند. ج( مثل گوهرهای

د( به عقیده سقراط کسی که از مرگ می هراسد خود را نسبت به آن..................... می پندارد در حالی 

 که........................ نیست.

در کتاب ............... به کمک تمثیلی معروف را  یا شناسایی نی به سوی معرفت حقیقیو( افالطون سیر عقال

 به................بیان داشته است.

ه( منطق ارسطو را منطق......................... نامیده اند زیرا ارسطو در فن منطق به تحلیل ...................فکر واندیشه 

 پرداخته است.
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 5

 ؟ای از چه امری استفاده کرده است ارسطو برای توجیه عقالنی هر پدیده( -9

 

( چه کسی به عنوان نخستین فیلسوفی که اولین طبقه بندی جامع را از علوم زمان خود ارائه داد به -2

 ؟عنوان معلم اول شناخته شده است

 ؟ارسطو که پیرو دیدگاه های افالطون بود چه نام داشتمهمترین جریان فلسفی بعد از ( -3

 

 (زادگاه فلسفه یونانی که بخشی از سرزمین یونان باستان بود چه نامیده می شد؟-4

 ( نام دادگاه محاکمه سقراط چه بود؟-5

 

 ( بنیان گذار فلسفه رواقی چه کسی بود؟6
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 .یدده یحاز سقراط( را به صورت خالصه توض یشپ یسوفسطائ ینپروتاگوراس)مشهورتر یدهعق 6
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 کار چه بود؟ یکندادن  یااز نظر سقراط مالک انجام دادن  7
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 ید؟هراس یم یزهاییسقراط از چه چ 8

 

 

9 

طون در کدام یک از رساله ها وکتابهایش به بحث در مورد شناسایی پرداخته ودر هرکدام چه مسائلی را افال 1

 است؟مطرح کرده 
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 ویژگیهای معرفت حقیقی از نظر افالطون را نام ببرید وبنویسید هرکدام ضامن چه امری هستند. 90
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 علتهای چهارگانه ارسطو را در قالب یک مثال توضیح دهید. 99
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 ارسطو به سه نوع خوشبختی معتقد بود دو مورد از آنهارا بنویسید. 92
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 باشد. یم یکوریانواپ یون،رواق یاناز مکاتب کلب یکمربوط به کدام  یرز یکه گزاره ها یدکن یینتع 93

 روزگار است. یشدن به قضا یم: سعادت در تسل الف

 است.  یعال یمبا مفاه یشهو اتصال اند یلذات،لذات فکر ینفلسفه بهتر ین: به اعتقاد موءسس ا ب

 بود. یعتبر وفق طب یدر نزد آنها زندگ یلت: فض ج

 انسان است. یخوشبخت ی،مانعاجتماع ینآداب وقوان یت: رعا د

 کند،با سعادت در تضاد است. یجادوبند ا یدق یکه نوع یزی: هر چ و

 آزاد است یردچرخ کبود                        زهر چه رنگ تعلق پذ یر: غالم همت آنم که ز ی
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 ؟می گفتند« کلبی»چرا به کلبیان ، 94
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 به اختصار توضیح دهید. و فلسفه اش یندر مورد افلوط 95
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بالندگی می یابد،پس خود را از هیچ انسانی  انسان محصول شرایطی است که در آن بلوغ و
 مپندار.     « حقیرتر »و در عین حال «برتر»

جمع 

 بارم

20 

 بهروزی و نیک فرجامی بهره ی شما باد                                                                                   


