
(از ًظر سْرٍرزٕ): هغرب عالن-1  
:                                فعل اذاللٖ-2  

حات زٗر را تعرٗف کٌ٘سالاصظ .  
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.تَاًاٖٗ اًساى زر ضٌاذت تفاٍت ّا ٍ تواٗسّإ اض٘ا است-4 هعرفت ٍح٘اًٖ (ز   

.رتَط تِ اهَر هحسَس ٗا اهَر غ٘ر هحسَس هٖ تاضسم-3 هعرفت ضَْزٕ (ج   
. اًساى لرار هٖ گ٘رزتِ ٍاسغٔ پ٘اهثراى اٗي هعرفت زر اذت٘ار-2 هعرفت عملٖ (ب   

.هعرفت ٍ ضٌاذتٖ تٖ ٍاسغِ است-1 هعرفت حسٖ (الف   

 هَارز سوت راست را تا هَارز سوت چپ اًغثاق زّ٘س .
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ى زارٍٕ-4
                      
 

زکارت-3 ّاتس-2  هارکس-1   
؟              شّي اًساى را ضثِ٘ ٗک زستگاُ هکاً٘کٖ هٖ تٌ٘٘س کسام ف٘لسَف(2  

 
از ًظر فالسفِ هسلواى ،تسرگترٗي هاًع زر تراتر کسة فض٘لت چ٘ست؟      (3  
تضاز فضاٗل تا تواٗالت خسواًٖ          -2رفع ً٘از ّإ عث٘عٖ ٍ هازٕ   -1  

گراٗص عث٘عٖ تِ رشاٗل اذاللٖ   -4عسم ضرٍرت اختواعٖ اذاللٖ    -3     

لَاً٘ي عث٘عٖ-4 رٗاضٖ-3  فلسفِ-2  هٌغك-1   

کسام هَرز زٗر زر ح٘غِ ضٌاذت عملٖ لرار ًوٖ گ٘رز؟(1  

 گسٌِٗ زرست را اًتراب کٌ٘س .
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.است تِ ترت٘ة« ضَْت»ٍ « عمل»حس ٍسظ زٍ لَٓ -5 ............ ٍ .............  

.اٍ هرتَط هٖ ضَز از تالمَُ تِ تالفعل تثسٗل ضسى استعساز ّإ اًساى تِ گسٌٗص ٍ-4 .............  

.  است ا،هالصسرًام هکتة فلسفٖ -3 ............  
.ّساٗت هٖ کٌس  2- .............. زر توث٘ل غار هٖ ذَاّس ًطاى زّس کِ چگًَِ فلسفِ، اًساى را تِ سوت ...............

تِ هعلَهات ٍ ازهدَْالت  تفکر، ٍاسغٔ رس٘سى اًساى از  ............... تِ .............. است . -1 

.خاّإ ذالٖ را تا کلوات هٌاسة پرکٌ٘س  
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.صسرا َّٗت ّر اًساًٖ زر اتتسإ زًسگٖ هعلَم استالـ تِ ًظر م 8 

ـ. ضَْز هراتة ترتر ٍ هدرز ّستٖ زر تَاى تسى هازٕ اًساى ً٘ست 7 

.عَى هٌعکس کٌٌسٓ اًسٗطِ ّإ سمراط استالـ هدوَعِ آثار اف 6 

.ـ چَى زر ضٌاذت حسٖ ذغا ٍ اضتثاُ رخ هٖ زّس، ترإ اًساى ّ٘چ ارزش ٍ اعتثارٕ ًسارز 5 

.ـ اًساى ّاٖٗ کِ ًگرش ًازرست زرتارُ ٕ خْاى ٍ اًساى زارًس زر اًتراب ّسف اضتثاُ هٖ کٌٌس 4  

.ـ فمظ ف٘لسَفاى زر هسائل تٌ٘ازٗي فلسفٖ هٖ اًسٗطٌس ٍ ًظر هٖ زٌّس 3 

ـ هرحلِ اٍل تفکر فلسفٖ. عرح پرسص ّإ فلسفٖ است -2 

.ـ هٖ تَاى گفت تسٍى تفکر کارٕ از اًساى ساذتِ ً٘ست1  

 1 4 هطرص کٌ٘س کسام عثارت زرست ٍ کساه٘ک غلظ هٖ تاضس؟

تسَاال تارم  رزٗف 
رستوٖ پَر: عراح     اًساًٖ: رضتِ 

 

:کالس   ٗاززّن         (س)زٌٗةزت٘رستاى    

 

:تارٗد اهتحاى 5/ 3 /1400  

:ٍلت اهتحاى 70 زل٘مِ آتساًاىازارُ آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى   :ًام پسر   

 

 
 

:ًام ذاًَازگٖ ازارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى اٗالم                               

 

زٍم: ًَتت  

:ًام ازارُ سٌدص ٍ ارزض٘اتٖ تحص٘لٖ  

 

فلسفِ: ًام زرس 1  



 

«هَفم٘ت ضوا آرزٍٕ للثٖ هاست»  
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2 .لٖ گفتِ هٖ ضَز؟ تا هثال تَض٘ح زّ٘سالاز ًظر کاًت تِ چِ عولٖ ذ٘ر اخ-4  

 1.اًساى تٌَٗس٘س« رٍح»عم٘سٓ صسرائ٘اى را زر هَرز -3

1از ًظر اتي سٌ٘ا چِ ٌّگام ذساًٍس رٍح اًساًٖ را تِ تسى عغا هٖ کٌس؟ -2 

1عثك زٗسگاُ هاترٗال٘ست ّا ٍ زارٌٍٗ٘ست ّا چرا ًوٖ تَاى ترإ اًساى ارزش ٍٗژُ إ لائل ضس؟ -1 

 

.ت زٗر تِ عَر کاهل خَاب زّ٘سالتِ سؤا  5 7 

0  /5خٌثِ ًَراًٖ ٍ ظلواًٖ ٍخَز اًساى از ًظر ض٘د اضراق چ٘ست؟ -9 

 0        /5عرفا تا زاضتي چِ ٍٗژگٖ ّاٖٗ هراتة ترتر ٍ هدرز ّستٖ را ضَْز هٖ کٌٌس؟-8

0         /5زارٌٍٗ٘ست ّا از چِ هَضَعاتٖ ًتاٗح فلسفٖ گرفتٌس؟-7  

0 /5همصَز اصلٖ ارسغَ از ًاعك تَزى اًساى چ٘ست؟ -6 

5/0 عَى چ٘ست؟ ٍظ٘فِ اصلٖ ّر اًساى از ًظر اف  -    5  

 0  /5تِ ًظر اتي سٌ٘ا کسام لاًًَپاِٗ ٍ اساس ّر تدرتِ است؟-4

 5/0.زٍ هَرز از فَاٗس تفکر فلسفٖ را ًام تثرٗس-3

 5/0ضاذِ ّإ زاًص فلسفِ را چِ هٖ ًاهٌس؟-2

. ّإ زاًص فلسفِ را تٌَٗسس ٗژگٍٖ-1 1  
.ت زٗر پاسد کَتاُ زّ٘سالتِ سؤا  5 6 


