
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف 

 عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید. الف
 مسائل فلسفی در روش تحقیق مانند مسائل علوم تجربی هستند.  -1

 سازند.های خاص منتقل می شناسی را به محدودهقوانین وجودشناسی و معرفتهای مضاف فلسفه -2

 های روزمره و معمولی است. درتفکر غیر فلسفی انسان در پی پاسخ به سوال  -3

 مین کننده ی منافع فردی است. أسوسیالیسم ت -4

 فلسفه ی هر کس معنا دهنده به زندگی اوست.  -5

 دهد. همواره در شناخت حسی خطا رخ می  -6

 لین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد. سقراط از اوّ -7

 ن آگاه شود. آتواند ازحقایق قرهر کس به میزان توانایی و همت خود می  -8
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ب
 آورده است.  .. ......... ....  افالطون تمثیل غار را در کتاب-1

 است.  .. .............  معنای به "سوفیا"و  .. ........ ..... به معنای "فیلو"ی فیلوسوفیا مرکب از دو کلمه -2

 ها از باورهاست. و خارج کردن آن .. ............ . تشخیص .. .............  یکی از فواید آموختن دانش -3

 دارند. قرار  .. ........ مبانی و زیر بناهای علوم در .....  -4

 وجود دارد.  .. ........ در وجود انسان ابزارهایی برای..... -5

 علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند.  خود،  .. ......... .... تواند به کمکانسان می  -6
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  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 5/0 مرتبه ی برتر و عالی تفکر از دیدگاه مالصدرا چه نامیده می شود؟   1

 5/0 هدف افالطون از بیان تمثیل غار چیست؟  2

 1 مراحل اندیشه ورزی و تفکر را به ترتیب بنویسید.  3

 5/0 ها چه بود؟ ترین هدف سوفیست مهم 4

 5/0 برترین نوع شهود قلبی چیست؟  5

  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

   : سواالت امتحان درس 

 1فلسفه 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه  نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان:   یازدهم پایه پایه تحصیلی:  ل اوّ نوبت امتحانی:

13/10/1399 

 ساعت شروع:  

 صبح  10

   صفحات: تعداد انسانی رشته تحصیلی:  خانوادگی :   نام نام و 

 2از  1صفحه 

 مدت امتحان:   

 دقیقه    60

 سواالت: تعداد



 

 اسمه تعالیب

 بارم سئوال ردیف 

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. د

 1 توضیح دهید.   موضوع دانش فلسفه چیست؟ 1

 2 روش تحقیق مسائل فلسفی را بطور کامل توضیح دهید.  2

 2 چند بخش تقسیم می شود نام برده و توضیح دهید. بخش اصلی و ریشه ای فلسفه به  3

 2 مکتب اصالت فرد را در فلسفه ی علوم اجتماعی شرح دهید.  4

 1 فیلسوف واقعی چه کسی است؟  5

 2 اندیشیدن فیلسوفانه چه نوع اندیشیدنی است و چه آثاری دارد؟  6

 1 شناخت تجربی را تعریف کنید.  7

 2 آن را توضیح دهید. معرفت شهودی و راه حصول  8

 

 

   سواالت امتحان درس :

 1فلسفه 
 وپرورش خراسان رضوی اداره کل آموزش 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان:  یازدهم پایه  پایه تحصیلی: ل اوّ نوبت امتحانی  :

13/10/1399 

 ساعت شروع:

 صبح 10 

 صفحات: تعداد انسانی رشته تحصیلی:  نام خانوادگی :   نام و 

 2از  2صفحه 

 مدت امتحان:  

 دقیقه    60

 تعدادسواالت:

. موفق باشید   

 20 جمع بارم 


