
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید. صحیح یا غلط 1

 های بنیادین و خاص است. دار بررسی قانونمند پرسش دانش فلسفه عهدهالف( 

 توان برای دانش فلسفی آغازی را متصور بود. میب( 

 دارد.ای ریشه در حیرت  ی فیلسوف است و هر فلسفه احساس حیرت نشانهج( 

 از سقراط چند اثر مکتوب بجا مانده است.   د( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهای خالی را با  2

 ........................ اهمیت زیادی قائل بودند. شخص افالطون و ارسطو و بسیاری دیگر از فیلسوفان یونان برایالف( 

 غار در تمثیل غار افالطون نماد .......................... است. ب( 

 مصر و .................... و ................... دارد.  ی ی یونان ریشه در فلسفه بنا به نظر کتاب، فلسفهج( 

 ی ...................... بود.    ی آتنِ زمان سقراط تحت تاثیر اندیشه جامعهد( 

2 

 های سمت چپ ارتباط دارد؟ های سمت راست با کدام یک از گزینه از گزینه هر یک 3

 گزنوفانس (1خدای یگانه                                       الف( 

 عدد( 2فیثاغورث                                           ب( 

 آتش( 3 هراکلیت                                            ج( 

 آب( 4        تالس                                            د( 

2 

 است؟ نادرستای و تفکر فلسفی یونان، مطابق با نظر فردریک کاپلستون، کدام گزینه  در تفاوت تفکر اسطوره( 1 4

 ی تفکر فلسفی هم حضور داشت. الف( اسطوره در دوره

 بود.ای با هنر درهم آمیخته  ب( تفکر اسطوره

 ای به تفکر فلسفی ناگهانی صورت نگرفت. ج( انتقال از تفکر اسطوره

 ای پایان پذیرفت. د( حضور اسطوره با پایان دوره تفکر اسطوره

 است؟ نادرستبا توجه به نظریه مثل افالطون )تمثیل غار( کدام گزینه ( 2

 ی عادات و تعصباتش است. ی زندگی انسان بر پایه الف( غار نشانه

 اه نجات از از این غار نامشخص است.ب( ر

 بینند. تر می ها را راحت ها استوارتر است، زیرا آن ی افراد داخل غار نسبت به سایه ج( عقیده

 کنند.  های فرد رهاشده از زنجیر را باور نمی د( زندانیان حرف

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

 ها، دریافت فلسفی های اساسی، حیرت، تفکر در اندوخته رح سوالالف( برخورد با مساله، ط

 ها، دریافت فلسفی های اساسی، تفکر در اندوخته ب( برخورد با مساله، حیرت، طرح سوال

 ها، دریافت فلسفی اساسی، برخورد با مساله، تفکر در اندوخته های ج( حیرت، طرح سوال

 ها، حیرت، دریافت فلسفی تفکر در اندوختههای اساسی،  د( برخورد با مساله، طرح سوال

5/1 

 2از  1ی  صفحه

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

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 (حافظواحد )سرای دانش  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فلسفه نام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 10/1397 / 15 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
 سؤاالت

بارم
 

 ها دارد؟ هر مورد را توضیح دهید. دانش فلسفه چه تفاوتی با سایر دانش 5

 

 

 

 

2 

 ی اولی چیست؟ فلسفه 6

 

 

 

 

2 

 ی زندگی فلسفی را نام برده و توضیح دهید. سه دسته از آثار و پیامدهای شیوه 7
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 طور کامل توضیح دهید. )توضیح نمادها، حاضران و ... به همراه مراد افالطون از طرح آن( ی مثل افالطون را به نظریه 8

 

 

 

 

 

3 

 ی دادگاه( ها، نتیجه طور خالصه توضیح دهید. )حاضران، وقایع، گفته وقایع دادگاه سقراط را به 9
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غلطد(                           صحیحج(                       غلطب(                   الف( صحیح 1

 سوفسطائیاند(         النهرین ایران و بینج(         ی آتن جامعهب(              پارمنیدسالف(  2

 خدای یگانه                                        گزنوفانس 3

 عدد    فیثاغورث                                        

 آتش     هراکلیت                                        

 آب        تالس                                           

 ب( 3                     ب( 2               د( 1 4

 9و  8ص  5

 کند.  پردازد. از روش عقلی و استداللی استفاده می ترین مسائل و موضوعات می به بنیادی

 13و  12ص  6

پردازد. احکام و قواعدی  ی وجود می ای فلسفه است. به مساله ی اولی یا مابعدالطبیعه که بخش اصلی و ریشه فلسفه

 کند. مربوط به خود هستی و وجود را استخراج می

 29 و 27، 28ص  7

 رهایی از عادات غیر منطقی –استقالل در اندیشه  –دوری از مغالطه ها 

 31و  25ص  8

عالم  طرح شده و برای توضیح نظریه جمهور در کتاب افالطون که توسط ست تمثیلی غار افالطون یا تمثیل غار

بتدا ا .ها اشاره دارد است. این تمثیل به احتمالِ خیالی بودن یا نادرست بودن تصورات و عقاید انسان خود به کار برده مُثُل

اند، به طوری که همیشه  را در نظر بگیرید، که در آن تعدادی انسان در حالی که به دیوار غل و زنجیر شده غار یک

د. در پشت این افراد آتشی روشن است ان است و هیچگاه پشت سر خود را نگاه نکرده رو بوده رویشان به سمت دیوار روبه

 در. افتد می رو روبه دیوار بر آنهاکنند سایه  هایی قرار دارند و هنگامی که حرکت می و در جلوی این آتش نیز مجسمه

 .شود می منعکس دیوار روی بر آنهااین گروه از افراد هستند که سایه  عقاید و اعتقادات همان ها مجسمه این واقع

گردد؛ و آن شخص به  است بازمی غار نشستهدر این میان، ناگهان زنجیر از پای یکی از این زندانیان که به سوی دیوار 

چیزی  حقیقت که شود می متوجه تازه او. رود می بیرون به غار ٔ  بیند و سپس از دهانه عقب برمیگردد و پشت خود را می

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

و خارج آن کجا! شخصی که به  شود که حقایقِ جهان چیزی جز این است و داخل غار کجا رسد متوجه می که به آن می

گیرد که به غار برگردد و دیگران را نیز از این حقیقت  است تصمیم می عالم خارج از غار رفته و از آن آگاهی کسب کرده

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

 .پندارند شود، و آنان حرف وی را دروغ می اید، با برخورد سرد زندانیان مواجه می به آن دل بستهاست که شما 

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

سخن 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 

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 فلسفه ـ یازدهم انسانینام درس: 

 محسن ميرزازادهنام دبير: 

 10/1397/  15تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 70مدت امتحان: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%84


 

 

 36و  35و  34ص  9

هایشان  ارزشکرد تا خدایانشان،  را تشویق می اش آتنی همشهریان به خود بپرداز ، با شعارفیلسوف بزرگ یونان سقراط

پیش از میالد، سقراط به فاسدکردن جوانان متهم شد.  399و خودشان را مورد پرسش و ارزیابی قرار دهند. در سال 

اعتقادی به خدایان بود. سقراط را به دادگاه فراخواندند و قضّات مجازات مرگ را برای سقراط خواستار  اتهام دیگر او بی

 .دهد دهند، او مرگ را به فرار ترجیح می اد فرار به او میشدند. در حالی که شاگردانش پیشنه

آید. او منکر آن است که جوانان را  شود و سپس سقراط در مقام دفاع از خود برمی در ابتدا اتهام سقراط به او فهمانده می

بشر دانسته، در حالی  دهد که نه تنها عموم مردم بلکه معبد دلفی او را داناترین افراد فاسد کرده باشد. سقراط شرح می

 .که تنها علمی که او دارد؛ علم به جهل خویشتن و ناچیزی علم بشر در برابر علم خداست

. پس از است داند که به او محوّل شده ای می گوید که او منکر خدایان آتن است. او تعلیم فلسفه را وظیفه سقراط می

کند که در آن  ای نهایی ایراد می کنند، و سقراط خطابه ر میپایان این خطابه، قضّات حکم به سرکشیدن جام زهر صاد

 .گوید بیش از پیش، از اعتقادش به زندگی پس از مرگ سخن می

 امضاء:   محسن میرزازاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86

