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 گزينه ی مناسب را انتخاب کنید. آ

 ابزار شناخت انسان در کدام يک از حیطه های زير نقش اساسی و مستقیم دارد؟ -1

 الف( پی بردن و بیان شناخت برای ديگران            ب( پذيرش شناخت و تصمیم گیری بر اساس آن

 د( تجزيه ی شناخت و يافتن غلط های آن                               ج( کشف و پذيرش شناخت     

 کدام انديشمندان در قرن نوزدهم زندگی نمی کردند؟ -2

 هابز -داروين                 د( کانت -مارکس                  ج( هابز -مارکس                ب( کانت -الف( هابز

 درا در باب ماهیت انسان چیست؟اختالف نظر ابن سینا و مالص -3

 الف( دو بعدی بودن حقیقت انسان                 ب( توانايی روح انسان در کسب کماالت

 ج( طرفیت روح انسان در کسب کماالت          د( مؤخر بودن يا مقدم بودن روح بر بدن

 ............... است.اخالق داروينی ....................... است و منشا آن ............ -4

 نفس -زندگی اجتماعی         ب( فطری -الف( ابداعی

 زيست اجتماعی -فطرت حیوانی                د( کشفی -ج( ابداعی
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 ب

 

 درستی يا نادرستی گزاره های زير را با عالمت )ص/غ( مشخص کنید:

 فلسفه فقط درباره ی حقیقت انسان و طبیعت بحث می کند. -5

 اصلی دانش فلسفه به منزله ی ستون فلسفه و بخش های فرعی در حکم ريشه ی آن هستند.بخش  -6

 سهروردی در گسترش انديشه های ارسطو تأمالت عمیقی کرد که هم چنان قابل استفاده است. -7

 جريان تجربه گرا به اين سو تمايل دارند که اصوال وجود نفس را انکار کنند. -8
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 کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با  ج

 واسطه ی رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ ها ....................... است. -9

 طرفداران اصالت جامعه معتقدند که افکار افراد تابع ....................... آنان است. -10

 سازند نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف ما دارند. باورهايی که ....................... ما را می -11

 به عقیده ی سهروردی ............................. جنبه ی نورانی وجود انسان است. -12
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 5/3/1400 :تاريخ آزمون                       دقیقه       90 مدت آزمون :                          1400-99  : سال تحصیلی                                           فلسفهنام آزمون:  

 نام دبیر: خانم شیرعلی                     رشته:  انسانی                                                            يازدهمکالس:                                نام ونام خانوادگی:            

 

 

 

 نمره با عدد : .................

 نمره با حروف : .............

 نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر

........................................................... 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش استان قمکل ره ادا

 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 نموهن دولتی مهدهی دبیرستان

 

 

 

 نمره تجديد نظر :

 نمره با عدد : ................................

 نمره با حروف : ................................

نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر:  

......................................................... 

                                                                                                       

                                  



 

                                                                                    :داخل پرانتز مفهوم مناسب را انتخاب کنید دو مفهوماز بین  د

 فلسفه هنر( است. -مربوط به حوزه ی )فلسفه اخالق« علت زيبا بودن بخشش چیست؟»پرسش  -13

 حقیقت( است. -در تمثیل غار افالطون خورشید نماد )فلسفه -14

 شناخت تجربی( اشاره می کند. -به )شناخت حسی« رنگ آبی بسیار چشم نواز است.»گزاره  -15

 ابن سینا( هويت بالفعل افراد انسانی به گزينش آن ها مربوط است. -)مالصدرابه عقیده ی  -16
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 به سواالت زير پاسخ کوتاه بدهید: ه

 عبارت فیلسوف واقعی سخنی را بدون دلیل نمی پذيرد بیانگر کدام يک از فوايد تفکر فلسفی است؟ -17

 می گردد؟به نظر افالطون چه زمانی يک فعل اخالقی فضیلت محسوب  -18

 سهروردی به جای مفهوم وجود بیشتر از کدام مفهوم استفاده کرد؟ -19

 به عقیده ی ابن سینا خداوند چه زمانی روح انسانی را به وی عطا می کند؟ -20

 دو فیلسوف ماتريالیست دوره ی جديد اروپا را نام ببريد. -21

 شناخت تجربی را تعريف کنید. -22
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 وصل کنید. و

 از موارد زير مربوط به کدام فیلسوف است؟ هر يک -23

 ( نفس با ارزش ترين دارايی انسان است.                                     الف( دکارت1 

 ( بدن بدون نفس يک موجود مرده است.                                      ب( افالطون2

 ج( کانت                           انسان را تشکیل نمی دهد.« من»( بدن حقیقت 3

 د( ارسطو                                                                                                       

 هر يک از فالسفه ی زير معیار فعل اخالقی را چه می دانستند؟ -24

 ارسطوالف (        ( رعايت حد اعتدال                              1

 ( اطاعت از وجدان                                       ب( طبیعت گرا2

 ( سعادت و نیک بختی                                 ج( افالطون3

 د( کانت                                                                       
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 کامل دهید.به سؤاالت زير پاسخ  ز

 چرا سقراط مايل نبود او را سوفیست بخوانند؟ -25

 به نظر داروينیست ها تفاوت انسان و حیوان چیست؟ -26

 

 از نظر مالصدرا رابطه ی روح و بدن چگونه است؟ -27

 

 ويژگی های انسان از نظر دين و قرآن که فالسفه ی مسلمان آن را پذيرفته اند بیان کنید. -28

 ط و تفريط و اعتدال قوه ی غضب را نام ببريد.حالت افرا -29

                                                                                                                                                                                  مآيا اعتقاد به خدا به تنهايی می تواند عامل عمل به فضايل شود؟ -30

 موفق باشید                                                                                                                                                م

 جمع نمره                                                                                                                                          
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