
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:       نام دبیر:                 نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید.صحیح یا غلط 1

 سقراط تمایل زیادی داشت که او را سوفیست یا دانشمند بنامند. الف( 

 توان برای دانش فلسفی آغازی را متصور بود.میب( 

 های فلسفی از دوران یونان به یادگار مانده است. نخستین متون و مجموعهج( 

    توان آرای سقراط را از افالطون متمایزکرد. افالطون به آسانی نمیدر آثار د( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 است.  .........................ها ها به پاسخی رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسشواسطهالف( 

 به زندگی او است.   .......................ی هرکس فلسفهب( 

 های زرتشت است. سروده ............................شامل متون متعدد هندو است و  .........................ج( 

 گوید که سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. می ...........................د( 

2 

 ارتباط دارد؟ «ستون ب »  های سمت چپیک از گزینهبا کدام «ستون الف »  های سمت راستهر یک از گزینه 3

   
 

 

 

 

 

2 

 است؟ نادرست، کدام گزینه مورد دانش فلسفهدر  -1 4

 مربوط به موضوعات بنیادین هستند.  سواالت فلسفی اساساًالف( 

 رسد. ی روشنی نمیها زندگی به نتیجهسواالت فلسفی سواالتی هستند که بدون پاسخ به آنب( 

 کند. انسان را به طور قانونمند بررسی می فلسفه سواالتج( 

 بشر فقط در قرون اخیر است که در صدد پاسخگویی به سواالت فلسفی بوده است.  د( 

 .  توان گفت که ................................................نمیها، روش در دانش بحثبا توجه به  -2

 کنند. های تجربی استفاده میاقتصاد و فیزیک از روشالف( 

 های تجربی سود برد. توان از روشدر فلسفه نمیب( 

 مسائل فلسفی هیچ شباهتی به ریاضی ندارد.ج( 

  های فوق صحیح هستند. گزینه یهمهد( 

5/1 

 2از  1صفحۀ 

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

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

پایانآزمون 

 

نوبت اولترم 

 

سال تحصيلی 

 

 1فلسفه نام درس: 

نام دبیر:

 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 

 ب الف

 ثبات پارمنیدس

 آب فیثاغورث

 ریاضیات هراکلیت

 دگرگونی تالس

 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 
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بارم سؤاالت

 

 

 دهد؟کدام گزینه مراحل صحیح تفکر فلسفی را نشان می -3

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، حیرت، تفکر در اندوختهالف( برخورد با مسأله، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، تفکر در اندوختهب( برخورد با مسأله، حیرت، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفیهای اساسی، برخورد با مسأله، تفکر در اندوختهسوالج( حیرت، طرح 

 ها، حیرت، دریافت فلسفیهای اساسی، تفکر در اندوختهد( برخورد با  مسأله، طرح سوال

 

 2 فطرت اول و فطرت ثانی را از نظر مالصدرا توضیح دهید.  5

 2 د.تر کنیتان را روشنپردازند؟ با یک مثال توضیحمواردی میشناسی هر یک جداگانه به چه شناسی و معرفتهستی 6

 5/2 شرح دهید.  ،افکار و آرای پارمنیدس را که تأثیر شگرفی بر افالطون داشت 7

 3 و منظور افالطون از طرح آن(توضیح دهید.)توضیح نمادها، حاضران و... به همراه مراد ل افالطون را بطور کاملمُثُ نظریه 8

دگی تواند به انسان در زن، به نظر شما آیا اصوالً یک دستگاه فلسفی می"های فلسفهبخشیتسلی"با توجه به کتاب  9

 تان را با ذکر یک مثال روشن کنید. )پاسخ خالصه به هیچ عنوان مورد قبول نیست(تسلی بخشد؟ توضیح

3 

 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 صحیحد(                                  غلطج(                     غلطب(                غلطالف(  1

 سیسرون )یا چیچرو( د(           گاتاها /اوپانیشادها ج(           معنادهنده ب(               تفکرالف(  2

3  

 

 

 

 

 

 

 ب -3                       ج -2                    د -1 4

 5ص  5

 آن به ورودو » اوّل فطرت» را هاآن در تفکر و زندگی عادی امور به بودنمشغول اسالمی بزرگ فیلسوف مالصدرا،

 از و داندنمی انسان شایستۀ را اوّل فطرت در ماندن وی. نامدمی «دومفطرت » را هاآن در تفکر و اساسی هایپرسش

 .برسند است، ترعالی و برتر ایمرحله که ثانی فطرت به و کنند عبور اوّل فطرت از بکوشند که خواهدمی هاانسان

 13ص  6

 .کندمی بحث وجود و هستی بر حاکم عامّ و کلی احکام و قوانین دربارۀ شناسی:هستی

 دهدمی قرار مطالعه مورد را هستی شناخت در انسان شناسی: تواناییمعرفت

پردازد. دنیا ن گناه را میآ شناسی مسیحیت: انسان به واسطه گناه نخستین به دنیای فانی تبعید شده و تاوانمثال: هستی

محل رنج و عذاب اوست. خدا )پدر( به انسان لطف کرده مسیح )پسر( را به این دنیا فرستاده تا انسان را راهنمایی کند 

 مورد عنایت خدا قرار گرفته و رستگار شود شاید

  (: وحیقدیس شناسی مسیحیت: )مثال در اوگوستینمعرفت

 33و  32ص  7

 لسفۀف او. است کرده مالقات وی با جوانی در سقراط افالطون، قول به بنا که است دوره این بزرگ اندیشمندان پارمنیدس از

 و جودو به بار نخستین برای او. است پرداخته خود عقاید توصیف به شاعرانه بیانی با و کرده عرضه شعر صورت به را خود

 یو. است کرده ذکر را دو آن تفاوت و کرده دقیق توجه مفهوم( بودن  و شدن)  هستند، فلسفه اصلی مفاهیم از که حرکت

 جهان در این زیرا گفتمی او. ندارد شدن و حرکت و است ثابت واحد امر یک هستی، که گفتمی هراکلیتوس، خالف بر

 دونب واقعیت یک با ما. است آمیزتناقض جمله که نیستی هست. زیرا این جمله گفت تواننمی و ندارد راه نیستی واقع،

 است لیعق تفکر با تنها. رسید واقعیت این به تواننمی حواس طریق از البته. هستیم روروبه فناناپذیر و جاودان و تغییر

 که دهدمی نشان را هستی و جهان ظاهری مرتبۀ همین فقط حواس: دیگر عبارت به. دریافت توانمی را حقیقت این که

 و تغییر بدون که رسید هستی حقیقی و باطنی الیۀ به آن توانمی عقل با امّا. است متغیر و مختلف امور دهندۀنشان

 .است جاودانه

 31و  25ص  8

خود  عالم مُثُل طرح شده و برای توضیح نظریه جمهور در کتاب افالطون که توسط ستتمثیلی غار افالطون یا تمثیل غار

را  غار بتدا یکا .ها اشاره دارداست. این تمثیل به احتمالِ خیالی بودن یا نادرست بودن تصورات و عقاید انسانبه کار برده

 
 

 اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 9فلسفه نام درس: 

نام دبير: 

 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 

 ب الف

 ثبات پارمنیدس

 آب فیثاغورث

 ریاضیات هراکلیت

 دگرگونی تالس

 



 

 

 

 

اند، به طوری که همیشه رویشان به سمت در نظر بگیرید، که در آن تعدادی انسان در حالی که به دیوار غل و زنجیر شده

د. در پشت این افراد آتشی روشن است و در جلوی این اناست و هیچگاه پشت سر خود را نگاه نکردهرو بودهدیوار روبه

 هامجسمه این واقع در. افتدمی روروبه دیوار بر آنهاکنند سایه هایی قرار دارند و هنگامی که حرکت میآتش نیز مجسمه

 .شودمی منعکس دیوار روی بر آنهااین گروه از افراد هستند که سایه  عقاید و اعتقادات همان

 گردد؛ و آن شخص به عقباست بازمیغار نشستهدر این میان، ناگهان زنجیر از پای یکی از این زندانیان که به سوی دیوار 

چیزی جز آن  حقیقت که شودمی متوجه تازه او. رودمی بیرون به غار ٔ بیند و سپس از دهانهبرمیگردد و پشت خود را می

افالطونی است که شخص، هنگامی که به آن  عالم مثل قرار داشت. در واقع، این جهانِ خارج همان است که در داخل غار

و خارج آن کجا! شخصی که به عالم خارج از  شود که حقایقِ جهان چیزی جز این است و داخل غار کجارسد متوجه میمی

گیرد که به غار برگردد و دیگران را نیز از این حقیقت آگاه کند؛ و است تصمیم میغار رفته و از آن آگاهی کسب کرده

رود تا آنها را نسبت به جهانِ خارج آگاه کند و بگوید که حقیقت چیزی جز این است که شما هنگامی که به سوی آنان می

 .پندارندشود، و آنان حرف وی را دروغ میاید، با برخورد سرد زندانیان مواجه میبه آن دل بسته

در واقع این نظریه افالطون به این اشاره دارد که خیر مطلق در جهان مثل است و اگر کسی میخواهد به اخالقیات دست 

خن میگوید:اگر این عالم، سایه عالم مثل است و همه چیز پیدا کند باید به عالم مثل راه پیدا کند.که ارسطو با نقد این س

 عالم مثل خوب است پس بدی های انسان ها ناشی از چه چیزی است؟

 پاسخ: آزاد 9

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


