
 (5/2)درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.-الف

 .تفکر واسطه رسیدن از مجهوالت به معلومات است -1

 تمثیل غار افالطون در کتاب جمهوری آمده است. -2

 کشاند.افالطون در تمثیل غار می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی می -3

 .معارف وحیانی از طریق وحی در اختیار پیامبران قرار می گیرد. -4

 آید.از یک وضع عادی و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو عقل به دست میگذر  -5

 (5/2)عبارات زیر را تکمیل کنید.-ب

 توان گفت فلسفه هرکس ..............................  به زندگی اوست.می -6

 و  .....................    .................... .............این بود که جرم سقراط  -7

 پذیرد، بلکه تابع ................ و .............. است.فیلسوف واقعی هیچ سخنی را .............. نمی -8

 اولین دانشمندی که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد .................... بود. -9

 د ............................. است.ابن سینا معتقد است قانون علیت یکی از قواع -10

 (3اصطالحات زیر را تعریف کنید.)-ج

 رت ثانی:طف -11

 : سروش دلفی-12

 معرفت شهودی: -13

 (4)به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.-د

 مراحل دریافت فلسفی را بنویسید. -14

 

 دو ویژگی مهم فلسفه را نام ببرید. -15

  

 در باره سقراط چه می گوید؟" سیسرون " -16

 

 سه مورد از فواید تفکر فلسفی را بیان کنید. -17

 

 

 

 باسمه تعالی
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش                  
  کرج 1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل           

 1400-1401سال تحصیلی  مجتمع آموزشی سالله  نیمسال اولامتحانات 
 نمره به عدد: فلسفه :  آزمون درس نام و نام خانوادگی:

 مره به حروف:ن     11/10/1400 :  نتاریخ آزمو ندغچرسرکار خانم  نام دبیر:

 صفحه  2 عداد صفحات:ت دقیقه70:   مدت آزمون شماره صندلی: هم انسانییازد کالس:



 

 درچیست؟سقراط با نمیدانم سوفسطاییان رق نمیدانم ف - 18

 

 (6)به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. -ه

 

 .مورد از عقاید گرگیاس را بیان کنیدسه  –19

 

یا شکاکیت مطلق وجود داد .توضیح دهید.ا -20  

 

 جمله( 4دهد؟ )هایی میی عقل به ما چه تواناییقوه -21

 

 آنها استوار است را بنویسید. ی مهم عقالنی که شناخت تجربی بر پایهسه قاعده -22

 

 (2ی صحیح را انتخاب کنید. )گزینه-و

 شود؟کدام مورد، از ابزارهای شناخت محسوب نمی -23

 د( شهود      عقل                    ب( حس                    ج( عاطفه                   الف(

 فیلوسوفوس چه بوده است؟ معنای اصلی واژه -24

 دوستدار دانایی                           ب( مغالطه کار                           ج( دانشمند الف(

 

 "چرغند-باشیدموفق "                                                            


