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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                                 االتؤس

بارم
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 (52/0تعيين کنيد کدام عبارت صحيح و کدام یک غلط است؟ )هر مورد 
 پردازد. ها به تعمّق مي دهد و در آن هاي تجربي را مقابل خود قرار مي ي علوم طبيعي دانش فلسفه (الف
ص 


غ      


 

 کنيم. بررسي مي در فيزیک چيزها را از لحاظ خواص مادهب(
ص 


غ      


 

 جو کرد. و  ي سقراط را باید در زندگي او جست فلسفه ج(
ص 


غ      


 

 یکي از آثار افالطون است.« درباره طبيعيات»ي  رساله د(
ص 


غ      


 

 تواند به تعليم دیگران بپردازد. کس نمي ي پروتاگوارس درست باشد، هيچ اگر عقيدهه(
ص 


غ      


 

 ده اپيکوریان، انسان نباید از هيچ اتفاقي نگران شود و هيچ درد و رنجي او را آزار دهد.به عقي و(

ص 


غ      
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 نمره( 52/0جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد: هر جاي خالي )

 دیدگاه رواقيون درباره انسان ............... بود. الف(

 ایي عبارت از ................. و ...................ي مهم افالطون در باب شناس دو رساله ب(

 از نظر افالطون خطاپذیري معرفت ضامن ..................... و به امور پایدار تعلق داشتن آن، ضامن .................. است. ج(

 از نظر پروتاگوراس ...................... معيار همه چيز است.( چ

 وناني بخشي از سرزمين یونان به نام ................ بود.زادگاه فلسفه ي ی( ح

 پاسخي بود که ..................... به سوال کرفون داده بود.« کس داناتر از ........................ نيست هيچ»عبارت ( خ

 نگاه فلسفي نگاهي ........................... است.د( 

 پردازد. ............ نام دارد که به بررسي احوال موجودات از آن جهت که ................... ميترین بخش فلسفه ........ مهمر( 

 باشد. شناسي است ..................... و ........................ مي ي اساسي که بيانگر ارتباط فلسفه و جامعه دو مسألهز( 

 .را از دست داد و مفهوم .......................... به خود گرفتبه تدریج مفهوم اصلي خود « فيلوسوفوس»کلمه ژ(
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 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد؟

   الف( دو مورد از مسائل فلسفه اولي را نام ببرید؟

 نمره( 2/0هاي رازگونه بشر چگونه بوده و در کجا باید آنها را جستجو کرد؟ ) ي اندیشه ( سرچشمهب

افکار اصلي خود را چنين « ي طبيعت درباره»هاي مشهور عهد باستان، در کتابش  ج( گرگياس یکي از سوفسطایي

 کند:  بيان مي

 ................................................اوال: ..........................................

 ثانياً: .......................................................................................

 ثالثاً: .......................................................................................
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  2از  1صفحه ی  

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 یازدهم انسانی و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 ورش شهر تهرانآموزش و پر کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصيلی اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 فلسفه نام درس:

 سونیا خدابخش :نام دبیر

 20/1031/ 22 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8 :ساعت امتحان

  دقیقه32 :امتحانمدت 



 
 

 نمره 50جمع بارم : 

ف
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی 

بارم
 

 2/0 سبک و روش افالطون در مباحث فلسفي چگونه بود و او این روش را از چه کسي فرا گرفت؟  4

 2/0 آید؟ از نظر سقراط، دانش درست و مطمئن چگونه به دست مي  2

6 

 هر یک از موارد زیر را در جدول به شکل مناسب قرار دهيد: 

 دانم ـ مالزم دائمي جویندگان حقيقت دانم نمي توانم بدانم  ـ خودشناسي ـ جهل مرکب ـ مي نمي

   دانم سقراط نمي 1

   دانم سوفسطایيان نمي 5
 

1 

5 

 تعيين کنيد در تمثيل غار افالطون منظور از هر یک از موارد زیر چيست؟ 

 الف( زندان غار ....................................

 ...................تابد ................ ب( پرتو آتشي که به درون غار مي

                                                   هاي بيرون غار ........................... ج( اشياء و انسان

 د( خروج آدمي از غار .................................

1 

 1           (نمره 1جاهاي خالي شکل زیر را با توجه به علل اربعه ارسطو کامل کنيد: ) 8

 2/0 ترین کلبيان را نام ببرید؟ گذار فلسفه ي رواقي و معروف به ترتيب بنيان 9

 2/0 داد؟  اپيکور چه چيزي را بر هر چيز دیگر ترجيح مي 10

11 

 )کلبيان، رواقيون، اپيکوریان(                 هاي زیر مربوط به کدام گروه است؟  هر یک از گزاره

 ...............هاي موفقي و اتفاقي نيست.  .. پدیدهالف( سعادت واقعي وابسته به 

 .ي امور دنيا است.  .............................. نظر کردن از همه ب( خوشبختي صرف

2/0 

 2/0 ا در توجه به ادراک حسي بنویسيد.تفاوت رواقيون با افالطون ر 21

 2/1 دیدگاه عرفاني افلوطين را توضيح دهيد؟  13

 2/0 تشبيه کرده است؟« کدبانویي شایسته»ارسطو طبيعت را به  چرا 14

 2/1 ارسطو به چند نوع خوشبختي معتقد برده و توضيح دهيد؟  12

 1 غایي را از دیدگاه ارسطو توضيح دهيد؟   علت 16

 1 از دید افالطون، انسان داراي چند بخش است، نام برده و توضيح دهيد؟  15

 1 نر را توضيح دهيد؟ ي فلسفه و ه رابطه 18

 2/0 ها چه کساني بودند و چه عقيده اي داشتند؟  سوفيست 19

 2از  2صفحه ی 
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                     راهنمای تصحیح ردیف

 نمره( 25/0ـ غ      )هر مورد 6ـ ص، 5 ـ غ، 4ـ ص، 3ـ ص، 2ـ ص، 1الف(  1

2 

ـ سقراط، سروش معبد 6ـ ایونيا، 5ـ انسان، 4ـ صحت و درستي ـ دوام و ثبات، 3ـ تئتتوس ـ جمهوري، 2ـ مادي، 1ب( 

ـ اصالت فرد و اصالت جامعه و انسان و 9ـ مابعدالطبيعه یا فلسفه اولي ـ هستند و هستي دارند، 8اب، یـ ریشه7دلفي، 

 .کارـ مغالطه10پایگاه طبقاتي او، 

3 

 افي است( )ذکر دو مورد کثابت یا متغير بودن هستي، وجود یا ماهيت، وحدت یا کثرت، چيستي یا ماهيت  الف(

 ب( در ميان باورهاي دیني مردم مشرق زمين   

 ج( اوال: هيچ چيز وجود ندارد.

 ثانياً: به فرض وجود براي انسان شناختني نيست.

 توان آن را به دیگران تعليم داد.     ثالثاً: اگر براي انسان شناختني باشد نمي

 الکتيک ـ سقراط   گفتگوي عقلي یا دی 4 

 5 
کرد تا نشان دهد که هر چيزي از تعریف ثابتي برخوردار است. و اگر به تعاریف اشياء برسيم به دانش سقراط کوشش مي

 ایم.    درست و مطمئني دست پيدا کرده

6 
 قت.دانم نادانم ـ مالزم دائمي جویندگان حقي دانم سقراط: خودشناسي ـ مي نمي

 .توانم بدانم ـ جدول مرکب دانم سوفسطایيان: نمي نمي

 الف( عالم محسوسات، ب( نيروي خورشيد، ج( عالم مثال، د( صعود و سير روح آدمي به عالم شناسایي         7

8 

        

  علت مادي                               هاي دروني علت

 علت صوري                  

 

                                                   

  علت فاعلي                                          هاي بيروني علت

 علت غایي                                                                     

 

 وژن زنون ـ دی 9

 داد. زندگي دور از جنجال و هياهو را بر هرچيز دیگري ترجيح مي 10

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6ه رورش شهر تهران منطقاداره ی آموزش و پ

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت کلید

 فلسفه نام درس: 

 سونیا خدابخش نام دبیر:

 17/30/1079 :امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8: ساعت امتحان

 دقیقه 73 :امتحانمدت 



2 

 

 مفهوم درست، کافی است. مصحح تذکر: در پاسخ به سواالت تشریحی نوشتن عین عبارات مد نظر نمی باشد رساندن معنا و              

 ب( کلبيان  الف( کلبيان 11

 ي خود را بر ادراک حسي مستقر کردند.  داد، تمام فلسفه رواقيون برخالف افالطون که به ادراک حسي اهميت نمي 12

13 
در یک قطب نور خدایي قرار دارد که او غالباً آن .معتقد بود که جهان هستي در ميان دو قطب قرار گرفته استافلوطين 

  تابد. و قطب دیگر نيز در تاریکي و ظلمت است. که نور احد به آن نمي.مي نامد« احد»را 

 اندازد.    تبدیل کند دور نمي زیرا هر چيزي را که بتواند آن را به چيز مفيدي 14

15 

نوع دوم  .ارسطو به سه نوع خوشبختي معتقد بود. نوع اول خوشبختي، زندگي همراه با خوشي و آسایش است

شناس احساس کند و خير جامعه را بر  خوشبختي زندگي اجتماعي است که در آن انسان خود را شهروندي آزاد و وظيفه

داند زندگي همراه با اندیشيدن و تفکر  اما نوع سوم از خوشبختي که ارسطو آن را برترین نوع مي .خير خود مقدم بدارد

  .است

16 

شود. علت غایي در مصنوعات بشري انگيزه، هدف و نيت هر فاعلي  علت غایي چيزي است که کار، براي آن انجام مي

دهد، علت  ترین صورت سوق مي شود؛ اما در عالم طبيعت ميل طبيعي که اشياء را به سمت نهایي علت غایي محسوب مي

در نظام اي است که نظم و هماهنگي و هدفداري را  دهنده غایي است. بنابراین علت غایي یک عامل آگاهانه و سازمان

 .کند.    طبيعت تأمين مي

17 

از نظر افالطون، انسان همانند جهان، موجودي است داراي دو بخش جداگانه؛ یک بخش بدن، که در تغيير و دگرگونه 

دستخوش احوال این جهان خواهد بود و بخش دیگر یک  .است و چون در پيوندي ناگسستني با جهان محسوسات است

 دهد.  ي آثار طبيعت، که بخش اصلي وجود ما را تشکيل مي اودانه و مجرد از همهروح ج

18 

هنر سروکار داشتن با زیبایي و آفرینش است؛ اما بشر حق دارد از حقيقت و ماهيت زیبایي، سوال کند. آیا همه مردم در 

فهمند )مثل شاعران( و  را بعضي زبان زیبایي و هنري اشياء را ميچکنند؟ نگاه به اشياء و امور، زیبایي آنها را درک مي

ها در فلسفه هنر  فهمند؟ اینها همه سؤاالتي است که محتاج به تبيين عقالني است و جاي طرح آن بعضي دیگر آن را نمي

                                     .است

19 

ناميدند. این گروه ادراک انسان را مقياس  ود را سوفيست یعني دانشمند ميپيش از سقراط گروهي پدید آمدند که خ

گرفتند و معتقد بودند هر کس هرچه خودش بفهمد همان حقيقت و واقعيت است و براي حقيقت و  حقيقت و واقعيت مي

 .واقعيت، ارزش و اعتباري جدا از ادراک آدمي قائل نبودند

  امضاء:                سونیا خدابخش ام خانوادگی مصحح :نام و ن  نمره02 جمع بارم :


