


 

 

 

 نمره( 5.5) را با کلمات مناسب پر نمائیذ:جاهای خالی  .1

 فلسفِ درتارُ ....................... ٍ .......................... هسالِ ّا ٍ هَضَعات جْاى ٍ اًساى تحث هی کٌذ.  .1.1

 ًذ.ست کِ فقظ تا عولیات .................... حل هی شَئل .......................... اهسالِ ّای فلسفی هاًٌذ هسا .1.1

 تخش اصلی فلسفِ کِ تِ هٌشلِ ریشِ ٍ پایِ فلسفِ است .......................... ًام دارد.  .1.1

 تا ایي کِ هَجَدات در خصَصیات گًَاگَى تفاٍت دارًذ؛ اها در یک چیش شزیکٌذ  آى اصل .............. است. .1.1

 پارهٌیذس فلسفِ خَد را تِ صَرت ............. عزضِ کزدُ ٍ تا تیاًی .................... تِ تَصیف عقایذ فلسفی خَد پزداختِ است.  .1.1

 فیلسَف ٍاقعی، ّیچ سخٌی را تذٍى ................. ًوی پذیزد. .1.1

  هٌظَر اس حقیقت تاٍر درست ٍ صحیح ٍ هغاتق تا ....................... است. .1.1

 اس ًظز سقزاط، گزیش اس ....................... دشَار ًیست؛ گزیش اس .................... دشَار است.  .1.1

 افشایش پیَستِ علن، ًشاًِ تَاًایی تشز در ....................... اشیای پیزاهًَی است.  .1.1

 هی پزداسد.  هعزفت شٌاسی تخشی اس فلسفِ است کِ تِ خَد پذیذُ ........................ .1.11

 ارسغَ اس اٍلیي داًشوٌذاًی است کِ هثاًی ................... را پایِ گشاری کزد. .1.11

 تِ دست هی آیذ ........................ ًام دارد. « دل»یا « قلة»هعزفتی کِ اس عزیق  .1.11

 اٍلیي دٍرُ هعزفت شٌاسی تِ ............................. تاس هی گزدد. .1.11

 تزگسَى اس جولِ کساًی ّستٌذ کِ تِ ........................ ٍ ..................... هعتقذًذ ٍ تِ تعذ هعٌَی اًساى اّویت هی دٌّذ.ٍیلیام جیوش ٍ  .1.11

 دکارت هعتقذ است هٌظَر اس ................... ّواى ....................... است؛ جایی کِ هزکش اًذیشِ ّای هاست. .1.11

 اًساى چیشی ًیست، جش یک حیَاى ............................ .دارٍیٌیست ّا هعتقذًذ  .1.11

 
 

  نمره( 2.5) جمالت درست را با عالمت )ص( و جمالت نادرست را با عالمت )غ( مشخض نمائیذ: .2

 تفکز فلسفی ٍ اًذیشیذى تِ سَاالت اساسی یک ضزٍرت عام ٍ ّوگاًی است. .1.1

 گیزد؛ تِ سزاغ هاتعذالغثیعِ رفتِ این. ّز گاُ خصَصیات یک هَجَد خاص، هَرد تَجِ ها قزار .1.1

 هَرخاى فلسفِ در غزب، تاریخ فلسفِ را غالثا اس هصز ٍ فالسفِ یًَاًی پیش اس افالعَى آغاس هی کٌٌذ. .1.1

 فیلسَف ٍاقعی کسة حقیقت را تز ّز چیشی تزجیح هی دّذ ٍ سًذگی خَد را تز اساس آى استَار هی دارد. .1.1

 ِ سپزی کزد ٍ کتة سیادی تالیف کزد.سقزاط سزاسز سًذگی خَد را تا فلسف .1.1

 شٌاخت ها اس جْاى، اهزی است کِ تِ تذریج حاصل هی شَد. .1.1

 تواهی کتة ارسغَ در حَسُ فلسفِ است ٍ کتاتی در سهیٌِ عثیعیات تالیف ًکزدُ است.  .1.1

 فلسفه                                                                                                                

 101-980305                   80       انسانی                                                                                 یازدهم                                             

 دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

 
 





 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


