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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران آزمون آنالین شماره صندلی : 
 دقیقه 01 زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 50/01/0900   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 پرک  آقای نام دبیر:  0 فلسفه درس: 0900-0011سال تحصیلی  یازدهم پایه : 9و و5و  0صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 
 

 0/5 . کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای -0

  واژه فلسفه در آن زمان اختصاص به این دانش خاص نداشت و ......................................شامل می شد. -الف 

کودکان در همان سنین ابتدایی از حوادث پیرامون خود سئوال می کنند و کنجکاوی را با گفتن کلمه .....................به پدر  -ب 

 و مادر نشان می دهند.

..................و مبانی و زیر بناهای علوم در فلسفه های ....................قرار دارند و آنچه در فلسفه های مضاف پذیرفته شود،......... -ج 

 شالوده نظریات در علوم قرار می گیرد.

 نفکر فلسفی آموختن چرایی و یافتن دالیل .................یا .....................باورهاست.  -د 

 فیثاغوریان می گویند............................برای اولین بار لفظ فلسفه را به کار برد. -و 

 ............بود که کلمه فیلسوف بر سر زبان ها افتاد.در زمان.... -ه 

 داناتری شما آدمیان کسی است که چون...................بداند که هیچ.................... -ی 

 نمره( 5/11)به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید. -

 0 سایر علوم چه تفاوتی وجود دارد؟ میان روش کسب دانش فلسفه با -5

 0 یست؟اندیشیدن فیلسوف با مردم عادی در مورد مسائل بنیادین در چفرق  -9

 0 صوصیات فیلسوف واقعی را بنویسید.خ -0

 0 ندگی به چند دسته تقسیم می شوند.باورهای انسان در ز -0

 0 نی بود.اعتقاد آنان را بنویسید..جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از اندیشه چه کسا -1

 0 اثبات وجود خدا را بنویسید.ط در دالیل سقرا -7

 0 دگاه فلسفی تالس را توضیح دهید. دی -8

 0/0 پذیرش مرگ از نظر سقراط چیست؟دلیل  -0

 0/0 ی و غیر فلسفی را توضیح دهدید.تفاوت تفکر فلسف -01

 جامعهدر فلسفه علوم اجتماعی دیدگاه اصالت فرد و جامعه چه تاثیری بر شیوه بررسی مسائل اجتماعی توسط  -00

 0/0 شناسان گذاشته است توضیح دهید.   

 0/0 توضیح دهید.  تفاوت بخش اصلی دانش فلسفه و شاخه های آن در چیست -05

 0/0 ادت های غیر منطقی را بنویسید.با توجه به تمثبل غار چگونگی وصول به حقیقت و رهایی از ع -09

 0/0 د؟و پبروان او چه دیدگاهی دار ارسطو درباره فیثاغورث -00

 0/0 ا مکان آغازی تعیین کرد؟ چرا؟ آیا می توان برای دانش فلسفه از نظر زمان ی -00

 

 پرک -موفق باشید   


