
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم فلسفه( االتسؤ)

 تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام یک نادرست می باشد: 

 است . "دوستداری دانایی "به معنای  "فیلوسوفیا"فلسفه معرب کلمه ی لفظ -1

 مخالفان مکتب مارکسسیم انسان را به یک قطعه موم تشبیه کرده اند.-2

 فلسفه ، شکل خاصی از تکاپوی عقالنی بشر برای رسیدن به حقایق اموراست .-3
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 است که مردم را به بحث های فلسفی کشانیده است...........ارسطو معتقد است ، -4

 ...........را به انسان آموخت سقراط بنیان گذار فلسفه است ؛زیرا توانایی -5

 .در کار نبود ،به ترتیب نمی توانستیم در اشیاء .......... و ........... تشخیص دهیم  "کثرت"و "وحدت"اگر  -6

 نام دارد. .......... است ، "هستی"ی که در جستجوی احکام و قواعد دانش-7

2 

 هر یک از عبارات سمت راست ، مربوط به کدام یک از موارد سمت چپ می باشد؟

 الف(گرگیاس                                                        "هیچ چیز را نمیتوان شناخت"  - 8

 ب( پیام سروش معبد دلفی                                                                                                                                 "انسان معیار همه چیز است " - 9

 ج(پروتاگوراس                                         مهد تفکر فلسفی                                           -11

 یونان د(                                                    "هیچ کس داناتر از سقراط نیست" -11

 نیاه(ایو                                                                                                                         

2 

 دهید: کوتاهبه سؤاالت زیر پاسخ 

 سوفیست های یونانی چگونه استدالل می کردند؟ -12

 به نظر سقراط :-13

 الف(مالک انجام یک کار چیست؟

 ؟ اعتقاد به علم و قدرت و عدالت فوق بشری دلیل چیستب(

 مهم ترین مصداق فلسفه چیست؟ -14

 

5/0 

 

 

25/0 

25/0 
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 تشریحی و کامل دهید:به سؤاالت زیر پاسخ 

مطرح می شوند را  "چرا باید انسان های مجرم مجازات شوند؟"دو دیدگاهی را که در فلسفه ی حقوق در پاسخ به سؤال -15

  بنویسید.

 

 از دیدگاه سقراط چه راهی برای رسیدن به دانش درست و مطمئن وجود دارد؟-16

 

   1 

 

  1    

    پاسخنامه سفید داده شود.                         نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال 

  …2…از  …1…صفحه: 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

  

 صبح 8  ساعت امتحان:   اول نوبت امتحانی: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشی:  ش صندلی )ش داوطلب(:

 دقيقه  80   وقت امتحان:   سوم انسانی رشته:    نام پدر:   خانوادگی: نام و نام

 13/10/93تاریخ امتحان:    93 - 94 سال تحصيلی                 م خانعلینخا نام دبير:فلسفه ومنطق           سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 بارم (سؤاالت منطق)

 کنید کدام عبارت درست و کدام یک نادرست می باشد:تعیین 

 استدالل از تصورات معلوم تشکیل شده است.-17

 . نسبت عموم وخصوص مطلق وجود دارد  "رنگ و سفید"بین دو مفهوم -18

 تقسیم کرد. "قضایا "و  "مفاهیم"مجهوالت ذهن بشر را می توان به دو دسته ی -19

 یرد و ارسطو ابداع کننده ی آن است.منظق از ذات بشر سرچشمه می گ-21
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 .،ادراک .......... مقدم بر ادراک ........... استدر مقام فهم وتصور "مثلث و سه ضلعی "از میان مفاهیم -21

 .جنس بعید و ........... است......... نامیده می شودومرکب از حد تعریف به  " جوهر ناطق"به  "انسان"تعریف -22

 ارسطوئیان انسان را حیوان ناطق تعریف کرده اند تا جایگاه ............ را در ساختار وجود انسان نشان دهند .-23

 وجود دارد............ و........... در تصدیق -24
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 باشد؟هر یک از عبارات سمت راست ، مربوط به کدام یک از موارد سمت چپ می 

 حد ناقص الف(                                                        "مفهوم درونی مختص یک نوع "  - 25

 کلیب(                                       "از اجزای سازنده و تشکیل دهنده ی ماهیت" - 26

 حدتامج(                                                 "قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد"   -27

 فصلد(                                                                   "کامل ترین نوع تعریف است" -28

 ذاتیه(                                                                                                                               

2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 پنجگانه است .در تعریف زیر تعیین کنید کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است مصداق کدام یک از کلیات  -29

  " راه می رودو می اندیشداست که  چیزی  انسان "

 

 چیست ؟ "حد تام و رسم تام  "و  "وجه اشتراک حد تام و حد ناقص "به ترتیب -31

 

 نوع قضایای زیر  را مشخص نمائید: -31

 بخارا راالف(اگرآن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را               به خال هندویش بخشم سمرقند و 

          سعدی است. "گلستان "نویسنده ی کتاب ب(

 حیوان یا اسب است یا آهوج(

 

 اجزای قضیه را در مثال های زیر مشخص نمایید:-32

 است .                                       ب(آن گاه ج ،د است که الف ب باشد. "تهران"الف(پر جمعیت ترین شهر ایران 

 

چه نامیده می شود ؟ مثالی برای آن "هم درست بودن هر دو طرف و هم غلط بودن هردو طرف در آن محال است قضیه ای که"-33

 طراحی کنید.
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 02 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                

  …2…از  …2…صفحه: 

 نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف: به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام
 

 31/32/31  تاریخ امتحان:                         سوم انسانی رشته:          منطق و فلسفه دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم فلسفه سواالتپاسخ  

 سؤاالت صحيح /غلط:

 (5/0ص   )-1                                  

 (5/0غ     )-2                                  

 (5/0ص   )-3                                  
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 (      5/0اعجاب و حيرت   )-4تکميل کردنی : 

 (5/0عقل  )-5                        

 (25/0و تفاوت ) ( 25/0)همانندي و شباهت  -6                        

 (5/0فلسفه ي اولی )مابعدالطبيعه(   )-5                        
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 (5/0الف   ) -8ارتباطی :         

 (5/0ج     )  -9                       

 (5/0د      )  -10                      

 (5/0ب     )  -11                      
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 (5/0استدالل هاي آنان ظاهراَ درست بود ولی در واقع غلط بود )-12پاسخ کوتاه :  

 (25/0الف( درستی یا نادرستی  یک کار)-13                     

 (25/0عتقاد او به وجود خداوند است  )ب( دليل ا                             

 (5/0یا هستی شناسی    )فلسفه ي اولی )مابعدالطبيعه(    -14                     

5/0 

25/0 

25/0 

5/0 

 پاسخ کامل : 

خواهد دانست       اگر فيلسوفی انسان را صاحب روح و فطرت و اراده ي آزاد بداند ،خود انسان را در مواقعی مجرم و مقصر -15

(5/0 ) 

 و برعکس اگر فيلسوف دیگري ، انسان را مجبور و تابع شرایط اقتصادي و اجتماعی بداند،نظرش  

 (5/0درباره ي جرم ومجرم ومجازات فرق خواهد داشت.   )

 

 (5/0هر چيزي از تعریف ثابتی برخوردار است     ) -16                    

 (5/0و اگر به تعاریف اشيا برسيم به دانش درست و مطمئنی دست پيدا کرده ایم.  )                    

   1 

 

 

 

  1 

 

 

 
   

  (     5/0غ           ) -15صحيح /غلط  

 (5/0ص          ) -18                     

 (5/0ص          ) -19                     

 (5/0غ           )  -20                    
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  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    سراي دانش غيردولتی دخترانه دبيرستان نام واحد آموزشی:  فلسفه و منطق راهنماي تصحيح درس:

 خانم خانعلی نام دبير:                    اول نوبت امتحانی:

 علوم انسانی هاي: رشته: رشته

 93 - 94 سال تحصيلی:

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تصحیح

 برگ 1تعداد برگ راهنماي تصحيح: 

  صبح 8  ساعت امتحان:

 93/ 10 /13 تاریخ امتحان:

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 بارم پاسخ سواالت منطق

 (5/0مثلث   ) –سه ضلعی -21تکميل کردنی : 

 (5/0فصل          ) –ناقص -22                        

 (            25/0اندیشه و تفکر       )-23                        

 (5/0حکم و قضاوت       )-24                         
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 (5/0د      ) -25ارتباطی :         

 (5/0ه      )  -26                       

 (5/0ب     )  -25                      

 (5/0ج     )  -28                      

2 

  

  " راه می رودو می اندیشداست که  چیزی  انسان "-29پاسخ کوتاه : 

 (25/0نوع/جنس عالی/            فصل /   عرض عام             )هر مورد                                 

 

 (5/0)هر مورد                                      "جنس قریب"         "فصل" -30                     

 

 (                                               25/0(     متصل    )25/0الف( قضيه ي شرطی  )-31                      

 (25/0)    ب(  شخصيه                              

 (5/0ج( شرطی منفصل مانعه الجمع                )                              

 

 .که الف ب باشد آن گاه ج ،د است.                                       ب(است  "تهران" پر جمعیت ترین شهر ایرانالف( -32                     

 تالی        /      مقدم  نسبت حکميه                                  /موضوع محمول      /                                                        

 

 

 (25/0مثال: عدد یا زوج است یا فرد  ) –(5/0)منفصل حقيقی       -33                     
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 02 موفق باشید                                                                                جمع کل
  …2…از  …2…صفحه: 

 31/31/31 تاریخ امتحان:               علوم انسانی رشته:                  فلسفه و منطقراهنمای تصحیح )ویژه دبیران( درس:دنباله 

اپلیکیشن پادرس 


