آموزش و پرورش شهرستان سیب و سوران
سواالت ارزشیابي نوبت :اول دی 99
نام

نمره

دبیرستان

درس:فلسفه1

نامخانوادگي

پايه:يازدهم ادبیات و علوم انساني

نام پدر

کددانش آموزی

حروف:
نام دبیر
عدد:

سپاهي

سؤاالت

رديف

1

جمالت صحیح و غلط را مشخص نمايید1 .نمره
-1يکي از ويژگي های انسان پرسشگری است.
-2بخش فرعي فلسفه درصدد بحث و بررسي اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.
 -3افالطون تمثیل غار را در کتاب جمهوری مطرح کرده است.
-4جامعه آتن در زمان سقراط متاثر از انديشه های فلسفي بود.

صحیح

غلط

2

جاهای خالي را با عبارات مناسب کامل کنید3.5.نمره
-1لفظ فلسفه ريشه  ..................دارد.
-2معرفت به وجود فرع بر  .................................آن است.
-3فلسفه از  .....................................کمک مي گیرد تا انديشه های فلسفي درست از تفکرات غلط تشخیص داده شود.
-4آثاری مانند  ..........................که شامل متون متعدد هندو است و  .............که سرودهای زرتشت مي باشد  ،حکايت از تفکر در مسائل بنیادين
هستي داشته است.
-5سرانجام  ...............................سقراط را به اتهام فاسد کردن جوانان و بي ايماني به خدايان بازداشت کردندو او را محاکمه نمودند.
-6يکي از سوفیست ها گرگیاس نام داشت که در  ...................................بسیار توانا بود.

3

جمالت سمت راست را با کلمات سمت چپ انطباق دهید1.25 .نمره
الف)مرتبه اول تفکر
-1مشغول بودن به زندگي عادی
ب)مرتبه دوم تفکر
-2مرحله ای برتر و عالي تر است
ج)فطرت اول
-3سوال های معمولي
د)فطرت دوم
-4با جديت پرداختن به سوال های دسته دوم
ه)تفکر
-5واسطه رسیدن از مجهوالت به معلومات
به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید2/75.
-1شهرت هراکلیتوس در تاريخ فلسفه به چه داليلي است؟0/5
-2سقراط درباره چه مفاهیمي پرسش مي کرد؟ يک نمونه بیان کنید0/75.

5

-3معرفت شناسي را تعريف کنید0/5.
-4دو صورت پیشرفت پیوسته دانش بشر را بنويسید1.

به سواالت زير پاسخ تشريحي دهید11.5 .نمره
-1ويژگي های فلسفه را نوشته و يک مورد را توضیح دهید2.نمره

6

 -2بخش اصلي و ريشه ای فلسفه به چند بخش تقسیم مي شود نام برده و توضیح دهید 1.25.نمره

-3فلسفه های مضاف چگونه شکل مي گیرد؟1نمره

-4يکي از ويژگي های شناخت(معرفت) را توضیح دهید1.نمره

-4انديشیدن فیلسوفانه چیست؟2نمره

-5فرق فیلسوف با مردمان ديگر چیست؟ و اين مورد ذيل کدام فايده تفکر فلسفي بیان شده است؟ 1.25نمره

-6آشفتگي فکری در يونان باستان منجر به چه امری شد؟ توضیح دهید 1.5.نمره

-7سیسرون ،فیلسوف و خطیب بزرگ رومي درباره سقراط چه مي گويد؟ 1.5نمره

موفق باشید.

