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سؤاالت

ردیف

نمره

 فلسفه یازدهن
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
الف) ًوٖ داًن سَفسطبئ٘بى  ،آٍإ خَٗطتي ضٌبسٖ است.
ة) افالطَى هؼتمذ است سٍح لجل اص تؼلكّ ثِ ثذى دس خْبى هثل است ٍ هطغَل هطبّذٓ حمبٗك آى خْبى است.

1

ج) اص ًظش افالطَى هشخغ حم٘مٖ توبم تصَسات ولٖ سا ثبٗذ دس ػبلن طج٘ؼت سشاؽ گشفت.
د) توبٗض ه٘بى »صَست « ٍ » هبدُ« ثِ هب ووه صٗبدٕ دس ضٌبخت اض٘ب هٖ وٌذ.
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ٍ) ثِ ًظش اسسطَ ثشتشٗي هشتجٔ تؼمل ،اًذٗط٘ذى دسثبسٓ خذاًٍذ است ٍ سؼبدت ًْبٖٗ ضٌبخت هجذأ ّستٖ است.
ُ) فلسفِ سٍالٖ ثِ دٍگبًگٖ سٍح ٍ ثذى ً٘ض اػتمبد داضتٌذ.
ٕ) اپ٘ىَسٗبى ثش خالف سٍالَ٘ى ثِ س٘بست ٍ صًذگٖ اختوبػٖ اضت٘بلٖ ًذاضتٌذ.

جاهاي خايل را با استفاده از کلمات مناسب كامل كنيد.
الف) ثِ اػتمبد سمشاط گشٗض اص  .........دضَاس ً٘ست ،گشٗض اص  .........دضَاس است.

2

ة) هثل،گَّشّبٕ اص٘ل ٍّ...ستٌذ وِ هَخَدات اٗي خْبىّ،وگٖ...آًْب هحسَة هٖ ضًَذ.
ج) ًَع سَم اص خَضجختٖ وِ اسسطَ آى سا ًَ ....ع هٖ داًذ ،صًذگٖ ّوشاُ ثب ....است.

2

د) اپ٘ىَس ثْتشٗي لزات سا لزات  ٍ.......اتصبل اًذٗطِ ثب هفبّ٘ن .....هٖ داًست ٍ تٌْب اٗي لزت سا پبٗذاس ٍ لبثل
اػتوبد هٖ داًست.
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3

سِ اصل اص اصَل ٍ هجبًٖ فلسفٖ ػلَم تدشثٖ سا ثٌَٗس٘ذ.

4

ّش ٗه اص سَاالت سوت ساست دسوذام داًص دسسوت چپ پبسخ دادُ هٖ ضَد؟ ( ٗه هَسد دس سوت چپ اضبفٖ است)
 )1فلسفِ س٘بست

الف ـ فشق ٗه ٌّشهٌذ ثب دٗگشاى چ٘ست؟
ة ـ چشا ساستٖ ٍ دسستٖ خَة است ٍ دسٍؽ ٍ خ٘بًت ثذ؟
ج ـ حىَهت ثش هشدم حك چِ وسٖ است؟

/57

 )2فلسفِ سٍاًطٌبسٖ
 )3فلسفِ ٌّش
 )4فلسفِ اخالق

5

چشا ثحث«ضٌبخت»دس سٍاًطٌبسٖ ً٘ضهطشح هٖ ضَد؟
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6

ثشخٖ خبهؼِضٌبسبى غشثٖ  ،حىَهت سا حك وذام طجمِ هٖ داًٌذ؟
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7

هبثؼذالطج٘ؼِ سا تؼشٗف وشدُ ٍ سپس سِ هَسد اص هسبئل فلسفِ اٍلٖ سا ًبم ثجشٗذ.
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8

گشگ٘بس دس وتبة دسثبسُ طج٘ؼت افىبس اصلٖ خَد سا چگًَِ ضشح هٖ دّذ؟
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9

دٍ هَسد اص تبث٘شات هثجت سَفسطبئ٘بى دس تبسٗخ فلسفِ سا ثٌَٗس٘ذ.

/7

اداهِ سَاالت دس صفحِ ثؼذ
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 فلسفه یازدهن
ّش ٗه اص هَاسد سوت ساست ثب وذام ٗه اص گضٌِٗ ّب دس سوت چپ هشتجط است ؟( ٗه هَسد دس سوت چپ اضبفٖ است)

11

الف) اًسبى هؼ٘بس ّوِ چ٘ض است ،ضؼبس اٍست .

 )1پشٍتبگَساس

ة ) فلسفِ اٍ سا ثبٗذ دس صًذگٖ اش خستدَ وشد .

 )2سمشاط
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 )3گشگ٘بس
اص ًظش سمشاط :
11

ٍ -2ظ٘فِ لبضٖ چ٘ست؟

 -1داًبٕ حم٘مٖ و٘ست؟
 -2ساُ سس٘ذى ثِ داًص دسست ٍ هطوئي چ٘ست؟

1

-4گبم اٍل دس طشٗك وست حىوت ٍ داًبٖٗ

وذام گضٌِٗ هؼٌبٕ « ًوٖ داًن سَفسطبئ٘بى » ً٘ست ؟
12

ة)ثشإ ّو٘طِ هحىَم ثِ خْل ثَدى

الف) ًوٖ تَاًن ثذاًن
ج) ًذاضتي هؼ٘بس ثبثت ثشإ ضٌبخت ٍ ػول

13
44
45

د) تَاًبٖٗ اًسبى ثشإ سّبٖٗ اص ضه
/7

ثِ چِ دل٘ل سمشاط دس دادگبُ  ،سبدُ سخي هٖ گفت؟

/27

وذام ثحث هٌطمٖ سا هٖ تَاى ٗبدگبس سمشاط داًست؟
ًتبٗح هغبلطِ آه٘ض اٗي ػم٘ذُ وِ "ضٌبخت حم٘مٖ تٌْب ثب ادسان حسٖ ثذست هٖ آٗذ " چ٘ست؟

16

ٍٗژگّٖبٕ هؼشفت حم٘مٖ سا ًبم ثجشٗذ ٍ ثٌَٗس٘ذ ّش وذام ضبهي چِ اهشٕ است؟

17

تؼ٘٘ي وٌ٘ذ دس توث٘ل غبس افالطَى  ،هٌظَس اص ّش ٗه اص هَاسد صٗش چ٘ست؟
الف) صًذاى غبس

18

ة) خَسض٘ذ ث٘شٍى اص غبس
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ج) اض٘بٕ ث٘شٍى اص غبس

د) خشٍج آدهٖ اص غبس

دس ػجبست صٗش ػلتْبٕ چْبسگبًِ سا هطخص وٌ٘ذ.
«هشٗن ثشإ ضشوت دس هسبثمِ ٌّشٕ هذسسِٗ ،ه و٘ف وبهَاٖٗ سبخت»

1
1
1
1

19

طج٘ؼت خسن سا اص ًظش اسسطَ ثب روش هثبل تؼشٗف وٌ٘ذ.

1

21

چشا اسسطَ خْبى طج٘ؼت سا ثِ وذثبًَٕ ضبٗستِ تطجِ٘ هٖ وٌذ ؟
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21

اسسطَ ٍظ٘فِٕ ٗه ف٘لسَف سا چِ هٖ داًذ؟

/7

22

هؼ٘بس سؼبدت اخاللٖ اص ًظش ولج٘بى چ٘ست؟ چگًَِ هٖ تَاى ثِ اٗي سؼبدت اخاللٖ دست ٗبفت؟آٗب
ّوِ هٖ تَاًٌذ ثِ آى دست ٗبثٌذ؟

1

23

اهشٍصُ ثِ چِ فلسفِ إ  ،فلسفِ اپ٘ىَسٕ گفتِ هٖ ضَد ؟ ٍ چشا ؟

1

24

دٗذگبُ افالطَى دس هَسد خْبى ّستٖ سا ثِ اختصبس دس دٍ سطش ثٌَٗس٘ذ

1
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