
 1111 کالس: علوم انسانی -یازدهم رشته:پایه و   فلسفه سواالت امتحان هماهنگ درس:

 بارم پاسخنامه ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

این بود که داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که الف( راز سروش معبد دلفی این بود که 

 داند.هیچ نمی

 نام دارد. فلسفه اولیب( بخش اصلی که به منزله ریشه و پایه فلسفه است 

 ارد.د ایران باستانو  بین النهرینو  مصرفلسفی و تمدن های های فلسفی یونان ریشه در اندیشهج( اندیشه

25/1 

 ها زیر درست و کدام نادرست است؟کدامیک از عبارت 2

 ()   زا بودن نیست.الف( مالک فلسفی بودن یک مسئله نیز تنها حیرت

 ()   وار نیست.ب( زندگی را بر پایه حقیقت بنا کردن دش

 ()   ج( تفکر فلسفی پذیرفتن باورهای درست و کنار گذاشتن باروهای نادرست است.

 ()   د( تالس و هراکلیتس برای پارمیندس ارزش زیادی قائل بودند.

 ()   طبیعت حل کرد.توان از طریق حواس یا آزمایش یا جستجو در ه( مسائل فلسفی را می
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 ؟ مشخص کنید.باشدها میتر از سایر گزارهکلی هاارهکدام گز 3

 )کلی( الف( آیا جهان آغازی و انجامی دارد؟

 )کلی( ب( قانون علیت قانونی جهان شمول است.

 (نیست )کلی ج( موجودات جهان موجوداتی مادی و غیر مادی هستند.

 (نیست )کلی ساز است.د( انسان موجودی تاریخ

 )کلی( جهان خود به خود به وجود آمده است. ه( آیا

1 

ها های زیر نامرتب است آنهایی را برداریم که منظم باشد گامبرای درست فکر کردن و تفکر فلسفی باید گام 4

 را بازنویسی کنید.

 خود.های آگاهی از مجهوالت و ندانستهالف( 

 تشخیص مسائل مهم و مؤثر از مسائل فرعی و غیر مهم.ب( 

 داشتن معیار برای پذیرش پاسخ.ج( 

 جستجوی پاسخ برای سواالت.د( 

 ارائه استدالل صحیح.ه( 

25/1 

 های مربوطه سمت چپ را مقابل عبارت سمت راست بنویسید.هر یک از عبارت 5

 تاریک اندیش  هراکلیتس

 فلسفه مضاف فلسفه علم

 ماده اولیه جهان آب  تالس

 یونان  آغاز فلسفه

1 

 دهد؟ با ذکر سه پرسش توضیح دهید.هایی نحوه زندگی رفتار و گفتار ما را شکل میچه نوع پرسش 6

 کنیم؟ما در چگونه جهانی زندگی می

 ایم؟برای چه به این عالم آمده

 شود؟سرانجام ما چه می

شایسته است هر انسانی درباره اینگونه سواالت بیندیشد و توانایی فکری خود را تقویت نماید؛ درنتیجه، در رفتار 

 او موثر خواهد بود.
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 2 چهار تن از فالسفه یونان را نام برده و عقاید هر یک را بنویسید. )به ترتیب( 7



ه افکار توان بای باقی نمانده از نوشته فیلسوفان بعدی میزیسته. از او نوشتهپیش از میالد می 6در قرن  تالس (1

 او پی برد.

را  شود. فلسفه و عرفانفیثاغورس: پایه گذار ریاضی و هندسه است و یکی از پایه گذاران فلسفه محسوب می (2

 با هم درآمیخت و یک دستگاه فلسفی عمیق بنیان نهاد.

 گوید فقط یک خدا وجود دارد.کند و می: از خدای یگانه یاد میفانسنوگز (3

 نامیدند.هراکلتیس: سخنان وی آمیخته با ابهام و پیچیدگی بود و او را تاریک اندیش می (4

 در قالب چه سوالی بود؟مهمترین دلیل سقراط بر اعتقاد به خداوند  8

 ( آیا ممکن است کسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد ولی منکر وجود انسان باشد.1

 شود علم و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد ولی وجود خدا را منکر شود؟می( آیا کسی پیدا 2

1 

 زندگی برتر چگونه زندگی است؟ و راه بهتر زیستن چیست؟ 9

فیت ت که از ظرری همراه است و راه بهتر زیستن این اسزندگی که بر پایه حقیقت بنا شده باشد گرچه با دشوا

 عقالنی خود بیشترین بهره را ببرد.

1 

 های فیلسوف واقعی را بنویسید.چهار مشخصه از ویژگی 11

 کند.اش را بر پایه وهم و خیال بنا نمیعقیده (2 رد.پذیهیچگاه سخنی را بدون دلیل نمی (1

-اندیشد و اگر درست بود میها میدرباره استدالل (3

 پذیرد.

-ها استدالل ارائه میآنباورهای منظم دارد. برای  (4

  دهد.

2 

 براساس تمثیل غار افالطون بزرگترین زندان بشر چیست؟ راه نجات از زندان را بنویسید. 11

 هاها، پیش داوریهاست و راه نجات این است که زنجیر عادتها و تعصبات و نادانیترین زندان بشر عادتبزرگ

 های کورکورانه را با کمک عقل پاره کرده در برابر حقیقت متواضع باشیم.جا و دنباله رویو تعصبات بی

2 

 دانستند؟ )چهار مورد(کنندگان سقراط جرم وی را چه میمتهم  12

 گوید.از خدای جدید سخن می (2 دارند. انکار خدایانی که همه به آن اعتقاد (1

  گرداند.آنان را از دین و آیین پدرانشان برمی (4 .با افکار خود جوانان را گمراه می کند (3

2 

 دانست؟چرا سقراط گریز از مرگ را آسان و گریز از بدی را دشوار می 13

ام ولی مخالفان من با چاالکی در چنگال دود و من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادهزیرا بدی تندتر از مرگ می

 اند.بدی گرفتار آمده

1 

 ها بنویسید و برای حل مسائل فلسفی از چه روشی باید استفاده کنیم؟تفاوت اساسی فلسفه را با سایر دانش 14

انشی( ها )هر دپردازد ولی سایر دانشمیانسان و ترین مسائل و موضوعات جهان ترین و نهاییفلسفه درباره بنیادی

( و برای حل مسائل از روش تعقلی و عملیات مثال شیمی درباره خواص مواد) کنددرباره موضوع خاصی بحث می

 کنند.فکری استفاده می

1 

 شدند؟جوانان مجذوب سقراط میچرا  15

 ( احترام و ادب او4( رفتار متواضعانه او   3ق و منش جذاب او   اخال(2  ( ساده پوشی 1

 

1 

 
 با آرزوی موفقیت شما


