
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ىؼزؽ کٍیس.« »یا « »درظحی یا ٌادرظحی غتارت ُای زیص را ةا  1
  .اكنیً کعی کَ فهعفَ را ةَ ظَ دظحَ جلعیو کصد، ظلصاط ةّد -1  
  ىّضّع اؾهی فهعفَ ػٍارث كجّد ك ىاُیث اظث.  -2  
 دُس. غهو فهعفَ ةا کيک ىٍعق، ىغانعَ ُا را جؼزیؽ ىی -3  
  ىّرراف فهعفی اكنیً فیهعّؼ د ٌیا را فیذاغّرس ىی داٌٍس. -4  

1 

  .جيهَ ُای زیص را کاىم کٍیس 2

 . از اٌسیؼيٍساف ةضرگ اظث کَ ظلصاط در جّاٌی ةا كی ىالكات کصدق اظث …………… -1

 .زٌسگی ىی کصدٌس ……………ظّفیعث ُا در  -2

 ٌاـ دارد. …………… ك ……………ریؼَ ُای اؾهی فهعفَ -3

 ىی ةاػس. ……………گصفحَ ػسق اظث کَ ةَ ىػٍای  …………… كاژق فهعفَ از -4

5/1 

 ی ؾدیح را اٌحزاب کٍیس. گضیٍَ 3
 .ػّد ىی...............  پیٌّس ةاغخ کَ اظث...............  ةدخ یک ظتلاجی، پایگاق ػصایط ةَ ٌعتث اٌعاف ةّدف ىجتّر یا آزاد از ةدخ -1

 فهعفَ ك جاىػَ ػٍاظی -فهعفی (ب                 فهعفَ ك جاىػَ ػٍاظی -اجحياغیانف( 
 فهعفَ ك غهو ظیاظث -فهعفی د(                      فهعفَ ك غهو ظیاظث -اجحياغی ج(
 ؟اظث ػسق فهعفی ُای ةدخ ةَ اٌعاف گصایغ ظتب چیضی چَ ارظعّ ٌظص از ك اظث کساـ فهعفَ غيّىی ىػٍای -2

          اٌسیؼَ ُای دیٍی -ُعحی ػٍاظیب(                     اغجاب ك خیصت -ُعحی ػٍاظیانف( 
 اٌسیؼَ ُای دیٍی -جتییً غلالٌید(                         اغجاب ك خیصت -جتییً غلالٌی ج(
  ؟ةاػس کساـ یک از گضیٍَ ُای زیص جض خکّىث ُای ةاظحاٌی کَ در آف ُا فهعفَ كجّد داػحَ اظث، ٌيی -3

 ةیً انٍِصیًد(                   ج( ركـ            ىؿصب(               چیًانف( 
 دكرق ای اكنیً ةار ىتاخخ فهعفی در یٌّاف ةَ كجّد آىس؟ از چَ -4

 چِارـ كتم از ىیالدد(         ػؼو كتم از ىیالدج(           ُؼحو كتم از ىیالدب(             پٍجو كتم از ىیالدانف( 
 کساـ گضیٍَ جض فهعفَ ٌظصی ٌيی ةاػس؟ -5

  د( ارالؽ                    ظیاظث ىسف ج(             ب( اجحياع       جسةیص ىٍضؿ انف(
 در غهو جاىػَ ػٍاظی ةَ ظصفساراف فصد ............... ك ةَ ظصفساراف جاىػَ، ............. ىی گّیٍس. -6

 ظّظیانیعو -ب( ىارکعیعو                      نیتصانیعو -انف( ظّظیانیعو
    ىارکعیعو -د( نیتصانیعو                        ظّظیانیعو -ج( نیتصانیعو

5/1 

 .ةَ ظّاالت زیص پاظذ کّجاق دُیس  4

 انف( یک ٌيٌَّ ظّاؿ فعهفی ىذاؿ ةضٌیس.

 

 َ چیضی ُو ردیف ػسق اظث؟ب( اىصكزق كاژق ظفععَ ةا چ

 

 ىِو جصیً ةزغ فهعفَ چَ ٌاـ دارد؟ ج(

 

 د( ةَ کؼّر یٌّاف در ةاب فهعفَ چَ گفحَ ىی ػّد؟

 

 اكنیً ةار كاژق جئّری ك کیِاف را ةَ کار ةصد؟ق( چَ کعی 

 

 ك( در کؼّر ایصاف از چَ دكرق ای ٌؼاٌَ ُایی از فهعفَ یافث ػسق اظث؟

5/1 

 2 از 1صفحه ی 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 1398 -99سال تحصیلي  اولترم  هیاىآزهوى 

 فلسفهنام درس: 

 فاطمه صفویه نام دبیر:

 25/08/1398 امتحان:  تاریخ

 ظهر/ صبح 12:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

 نام و نام خانوادگي: ..........................

 یازدهن انساني هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 



 جمع بارم : 15 نمره

 .ةَ ظّاالت زیص پاظذ کاىم دُیس 5

 ىصاخم جفکص فهعفی را ٌاـ ةتصیس. انف(
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.جّضیح دُیس ىی ػٌّس؟ُا از دیسگاق فهعفَ ةَ چٍس دظحَ جلعیو  ب( اٌعاف 6  
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 ُا را ةَ دارّاق جّضیح دُیس. ظَ فایسق اؾهی فهعفَ را ٌاـ ةتصیس ك یکی از آف ج( 7
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 ُا چگٌَّ ةّد؟ ٌدّق کار ظّفیعث د( 8
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دیسگاق ىالؾسرا جّضیح دُیس. ق( فعصت اكؿ ك فعصت داٌی را از 9  
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 ىػحلس ةّد؟ك( ُصاکهیحّس ةَ چَ چیضی  10
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 ح( ))جيذیم غار(( افالظّف را کاىم جّضیح دُیس. 11
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 ف( ػارَ ُای فهعفَ را فلط ٌاـ ةتصیس. 12
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 2 از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
 غ -4  ص           -3  ص            -2  غ            -1   1

 آظیای ؾغیص)ایٌّیا( -2پارىٍیسس                                           -1 2

 دكظحسار داٌایی-فیهّظّفیا -4ىػصفث ػٍاظی                 -ُعحی ػٍاظی -3

 ج -6ب               -5ج               -4     ج            -3ج                -2انف              -1 3

 انف( آغاز ك اٌحِای جِاف کجاظث؟               ب( ىغانعَ کاری                       ج( فهعفَ اكنی  4

 د( ىِس جفکص فهعفی                                 ق( فیذاغّرس                            ك( دكرق کیاٌیاف

رجّع ةَ ىػهّىات ك جفکص در اٌسكرحَ ُا ك  -3ظصح پصظغ ُای فهعفی  -2ركةَ رك ػسف ةا ىجِّؿ ُا ك ىعئهَ ُای فهعفی  -1ف(ان 5

 رظیسف ةَ دریافث فهعفی ك جدلق ػٍارث ك ىػصفث -4اٌحزاب ىػهّىات ىٍاظب ةا ظّاؿ  

 ب( ةَ ظَ دظحَ جلعیو ىی ػّد. 6

خلیلث اٌعاف ك جِاف ىی اٌسیؼٍس ك ةَ ُياف اٌسازق ای کَ از دكر ك ةصػاف آىّرحَ اٌػس، كٍاغػث ةصری آدـ ُا کيحص ةَ اىّری ىاٌٍس  -1

 ىی کٍٍس در ٌحیجَ در اٌحزاب ُسؼ ٌیض دكث ٌظص چٍساٌی ٌسارٌس ك ةیؼحص دٌتانَ ركی دیگصاٌٍس.

اٌعاف  ىی رظٍس، در ٌحیجػَ ىػی جّاٌٍػس ةصری آدـ ُا در ایً اىّر ىی اٌسیؼٍس ك در ةعیاری ىّارد ةَ داٌؼی درظث درةارق جِاف ك  -2

 ُسؼ كاةم كتّنی ةصای زٌسگی ةصگضیٍٍس ك زٌسگی آٌاف ىػٍای درظحی پیسا کٍس.

ةصری ٌیض ٌگصػی ٌادرظث درةارق جِاف ك اٌعاف دارٌس. ایٍاف در اٌحزاب ُسؼ ةَ رعا رفحَ ك زٌسگی آٌاف ىػٍای ٌادرظػحی ةػَ رػّد  -3

 گصفحَ اظث.
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 رُایی از غادت ُای غیصىٍعلی -3اظحلالؿ در اٌسیؼَ   -2ىغانعَ ُا دكری از  -1ج( 

اظحلالؿ در اٌسیؼَ: فیهعّؼ كاكػی ُیچ ظزٍی را ةسكف دنیم ٌيی پشیصد ك غلیسق اش را ةص پایَ ی ریاالت ك جػؿب ةٍا ٌيی کٍس. اك  -2

غيّـ ىصدـ درةارق ىعائم ةٍیادیً فهعفی ىی اٌسیؼس ك  درةارق اظحسالؿ ُا ىی اٌسیؼس ك اگص ةَ درظحی ػاف پی ةصد، آف ُا را ىی پشیصد.

ٌظص ىی دُس. اكال فیهعّؼ درةارق ُيیً ىعائم ةَ ٌدّ جسی ةصرّرد ىی کٍس.داٌیا ةا ركش درظث كارد ایػً كتیػم ىعػائم ىػی ػػّد ك 

 پاظذ ىی دُس. اك جاةع ةصُاف ك اظحسالؿ اظث ٌَ جاةع افصاد ك اػزاص.
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کَ ظزً اٌسیؼيٍساف ك جِاف ػٍاظاف ةا یکسیگص ىحضاد اظث ك آف ُا ٌحّاٌعحَ اٌس جفعیص درظحی از جِاف  د( ظّفیعث ُا ةَ ایً دنیم

ةَ دظث آكرٌس، ٌظصیات آٌاف را ةیِّدق داٌعحٍس ك ةَ جای آىّزش غهّـ ةَ فً ظزٍّری ركی آكردٌس ك ُياف ظّر کَ گفحَ ػس، ةَ جػای 

 ادٌس ك نَ آف جا رظیسٌس کَ اؾم خلیلث ك كاكػیث را اٌکار کٍٍس.رظیسف ةَ خلیلث، پیصكزی ةص ركیب را ُسؼ كصار د

ق( ىالؾسرا ىؼغّؿ ةّدف ةَ اىّر غادی زٌسگی ك جفکصدر آف ُا را)فعصت اكؿ(( ك كركد ةَ آف پصظغ ُػای اظاظػی ك جفکػص در آف ُػا را  9

داٌعث ك از اٌعاف ُػا ىػی رّاظػث ةکّػػٍس از ))فعصت داٌی(( یػٍی فعصت دكـ ٌاىیس. كی ىاٌسف در فعصت اكؿ را ػایعحَ اٌعاف ٌيی 

 فعصت اكؿ غتّر کٍٍس ك ةَ فعصت داٌی کَ ىصخهَ ای غانی جص ك ةصجصی اظث، ةصظٍس.

اكؿ كخست اضساد اظث اك غلیسق داػث اىّری کَ ةا ُو ضس ُعحٍس ىی جّاٌٍس ةا یکػسیگص  -1ك( ایً اٌسیؼيٍس ةَ دك چیض اغحلاد داػث:  10

ةَ جغییص ك جدّؿ جِاف ىػحلس ةّد ك ىی گفث ُيَ چیض در جِاف در خاؿ خصکث ك ظػیالف اظػث. ُػیچ چیػض دكـ كی  -2جيع ػٌّس. 

داةحی در جِاف كجّد ٌسارد. دگصگٌّی كاٌّف کائٍات اظث ك ةص ُيَ چیض فصىاف ىی راٌس ك ٌيی جّاف از آف گصیزث ةایس كتػّؿ کٍػیو کػَ 

 ٌيی جّا ف در یک ركدراٌَ دك ةار ػٍا کصد.

اك ىی گفث یک غاری را جؿّر کٍیس کَ غسق ای زٌساٌی رك ةَ ركی دیّار غار ك پؼث ةَ در غار غم ك زٌجیص ػسق اٌس ك ُیچگاق ةیػصكف ح(  11

از غار را ٌسیسق اٌس اگص یک آجغ ةضرگ در ةیصكف از ایً غار درظث ػّد ظایَ ی اٌعاف ُا ركی دیّار ىی افحس  ایً زٌػساٌیاف جؿػّر ىػی 

ُا ُيیً اٌعاف ُای كاكػی ُعحٍس كنی اگص یکی از ایً اػزاص ةحّاٌس زٌجیصُا را پارق کٍس ك ةیصكف را ةتیٍس ىحّجػَ کٍٍس کَ ایً ظایَ 

ىی ػّد کَ جاکٍّف در جِم ك ٌاداٌی ةّدق اظث ك اٌعاف ُای كاكػی در ةیصكف از غار ُعحٍس ك خحی جالش ىی کٍس اٌعاف ُای دیگص غار 

ی کصدف از اٌسیؼَ ُای ٌادرظث ك رُایی از ىغانعَ ُا ك افکار ٌادرظث ٌیض ُيػیً گٌّػَ ىػی ةاػػس دكر را ُو ةا ایً خلیلث آػٍا کٍس.

 اٌعاف ةایس اةحسا ٌّر خلیلث را ةتیٍس ك درؾ کٍس ك ظپط جالش کٍس آف را ةا اٌعاف ُای دیگص ٌیض ٌؼاف دُس.
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