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 بسمه تعالی 

 31/31/99: تاریخ    علوم انسانی: دوره دوم متوسطه رشته دهمازدو: پایه   (2)فلسفه درس نوبت دوم پایانی آزمون 
دانـفجغیردولتیپسرانهدبیرستان پرورش ناحیه)  شر و شروع آزمون (تبریز3آموزش ظهر21: ساعت از قبل

 ....................................... :نام و نام خانوادگی[                دقیقه 01: سخگوییمدت زمان پا  -صفحه   1در  تسؤاال]

ف
بارم :امضا      سید مهدی میرهاشمی : دبیر            :.............................(نمره به حروف: .................... نمره به عدد ) ردی

 (غ/ ص ) باشد؟می نادرستو کدام یک  درستکدامیک از عبارات زیر  2

 .نیاز از تجربه و ادراک حسی استمعرفت شهودی بی شناخت عقلی همانند  .1

 . های مضاف استنظریات علمی اساس و شالودۀ فلسفه .2

. متفاوت از اشیاء استحسی  تشخیص اینکه آب برای رفع تشنگی است و غذا برای رفع گرسنگی، نتیجۀ دریافت  .3

 .های فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران نشان دهندهایی از مغالطهکوشند نمونهمی فیلسوفان .4

1 

 .به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید 1

 (1) چیست؟ «قانون علیت»سینا دربارۀ چگونگی ادراک دیدگاه ابن .1

 (5/1) نامید؟ «فیلسوف»به چه معنایی بود؟ و چرا سقراط خودش را  «فلسفه»در دورۀ سقراط،  .2

و او در این مسائل تابع  فاوت فیلسوف با مردمان دیگر در اندیشیدن و نظر دادن در مسائل بنیادین فلسفی چیست؟ت .3

 (5/1)چه امری است؟ 

 (5/1) چیست؟ «شناخت تجربی»منظور از  .4

 (2) .شوند؟ با مثال توضیح دهیدهای دانش فلسفه چگونه به بخش اصلی آن مرتبط میشاخه .5

ها به چه عربی چه معنایی پیدا کرد؟ سوفیستدر زبان  «سفسطه»چه بود؟ کلمۀ  «سوفیست»معنی اولیه و اصلی  .6

 (1) کاری اشتغال داشتند؟

 (5/1)اندیشیدن فیلسوفانه چه نسبتی با باورهای زندگی دارد؟  .7

21 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 3

... .....به سمت خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را آمده و می.... ....نوشتۀ  .......تمثیل غار در کتاب  .1

 (1) .کندهدایت می...... 

 (5/0) .کاربرد دارد.......... در شناخت  « کندعمل می .......طبیعت  همواره »اینکه  .2

 (1) .است........ ...... کنندۀ که تأمین....... ..... لیبرالیسم یعنی اعتقاد به  .3

 (1) .گرفتندکمک می .......های خود بیشتر از رو در استداللاز این دانستند و می ..........ترین هدف خود را ها مهمسوفیست .4
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 .های داده شده مشخص کنیدگزینه صحیح را در میان پاسخ 4

واسطه بییک معرفت ........ است و معرفت ..... گیری از قواعد شناخت شناخت ذات و صفات خداوند مستلزم بهره .1

 .است

 حسی     –تجربی ( د                   عقلی    –تجربی  (ج                     شهودی         -عقلی ( ب                    حسی      -شهودی( الف

 اصل و فرع کدام است؟دربارۀ موضوع بخش اصلی فلسفه،  .2

 امکان شناخت وجود فرع بر معرفت به ابزارهای شناخت  است (ب           .        امکان شناخت وجود فرع بر معرفت به آن است( الف

 معرفت به وجود فرع بر شناخت قانون علیت است( د                معرفت به وجود فرع بر امکان شناخت آن است        ( ج

 یابد؟در کدام مرحله از مراحل تفکر فلسفی، شناخت و معرفت تحقق می .3

 های فلسفیطرح پرسش( ب                         های فلسفی                  رو شدن با مسئلهروبه( الف

 رسیدن به دریافت فلسفی( د                               ها       وع به معلومات و تفکر در اندوختهرج( ج

 توان گفت؟در رابطه با اعتبار شناخت حسی چه می .4

 دهدمعتبر است هرچند گاهی در آن خطا رخ می( ب          .             دهدمعتبر است و هیچ خطایی در آن رخ نمی( الف

 .پذیر استمعتبر نیست زیرا خطا همواره در آن امکان( د            دهد             هی در آن خطا رخ میمعتبر نیست زیرا گا( ج

 اشتراک و اختالف فلسفه با ریاضیات به ترتیب در چه مواردی است؟ .5

 غایت  –روش  ( د               غایت   –موضوع  (ج              روش     –موضوع ( ب             موضوع   –روش ( الف

 گیرد؟در دیدگاه فلسفی اصالت فرد و جامعه توأمان، روح جمعی چگونه شکل می .6

 با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر  (ب              با جمع شدن افراد در کنار یکدیگر            ( الف

 با توانایی تأثیرگذاری بر جامعه و تغییر آن( د               با قدرت اختیار و تصمیم گیری افراد           ( ج

 منشأ تعیین کننده انتخاب هدف در زندگی ما چیست؟ .7

 فطرت( د                          شخصیت ( ج                             عقل و منطق ( ب                         باورها  ( الف

 ه چه صورت است؟ورزی و تفکر در انسان بمراحل اندیشه .8

 رسیدن به پاسخ  –ها تفکر در اندوخته –رو شدن با مسئله روبه –طرح سؤال ( الف

 رسیدن به پاسخ  –هاتفکر در اندوخته  –طرح سؤال  –رو شدن با مسئله روبه( ب

 ها تفکر در اندوخته  – رسیدن به پاسخ  –طرح سؤال  –رو شدن با مسئله روبه( ج

 هاتفکر در اندوخته –رسیدن به پاسخ   –رو شدن با مسئلههروب  –طرح سؤال ( د

 ؟نیستهای فلسفه و شاخهکدام یک از موارد زیر جز  .9

 ان فلسفۀ زب( د               شناسی    معرفت (ج             فلسفۀ اخالق      ( ب                 شناسی فلسفی   انسان( الف
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 02 .موفق و سربلند باشید
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 نمرهپاسخنامه  ردیف

 (غ/ ص )   1

  درست .1

(های مضاف اساس و شالودۀ نظریات علمی استفلسفه)  نادرست .2

  درست  .3

  درست .4

 املپاسخ ک 2

 .ای استآید، بلکه برعکس پایه و اساس هر تجربهقانون علیت از تجربه و آزمایش به دست نمی .1

هاردیف نشدن با سوفیستهم. 2؛ دانایی و علم تواضع و فروتنی در برابر . 1 -دوستداری دانایی .2

-شود و پاسخ میبا روش درست وارد این قبیل مسائل میکند؛ ثانیاً اوالً فیلسوف دربارۀ همین مسائل به نحو جدی فکر می .3

.او تابع برهان و استدالل است. دهد

توانکد بکه بسکیاری از اسکرار و رمکوز طبیعکت پکی ببکرد و هکای حسکی مکیعقل با کمکک حکواس و تحلیکل عقالنکیف یافتکه .4

.گوییمآورد، شناخت تجربی میحس به دست میبا همکاری  عقل چنین شناختی که. قوانین طبیعی را بشناسد

سازند و قوانین های خاص منتقل میبه محدودهشناسی را های فلسفه قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفتشاخه .5

وجود بر دو قسکم »مثاٌل اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که . کننداز وجود را بیان می آن محدودهبنیادی 

توانکد بگویکد ککه انسکان نیکز دارای دو شناسی فلسفی خکود مکیدر انسان ، چنین کسی«مادی و مجرد از ماده است

.ُبعد مادی و مجرد است

تعلیم سخنوری و وکالت -کاریمغالطه -دانشمند .6

آمککوختن چرایککی و یککافتن دالیککل درسککتی یککا  ؛دربککارۀ باورهککای مربککوط بککه زنککدگیلسککوفانه تأمککل کککردن اندیشککیدن فی .7

. پذیرفتن باورهای درست و کنارگذاشتن باورهای نادرست استنادرستی باورها؛ 

 جاهای خالی 3

 حقیقیآزادی  –افالطون   جمهوری  .1

 تجربی  -یکسان  .2

 های فردیآزادی –اصالت فرد  .3

 مغالطه -رقیب پیروزی بر  .4

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



4

گزینه صحیح  4

  ب .1

 ج .2

 د .3

 ب. 4

 الف. 5

 ب. 6

 الف. 7

 ب .8

 ج . 9
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