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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

مسائل فلسفی از جهت..................مانند مسائل.................هستند و فقط با عملیات فکری و استداللی باید ـ 1

 یافت.به جواب مسئله ها دست 

 های................. است.دانش فلسفه دارای یک بخش............... و تعدادی بخشـ 2

 ـ از نظر افالطون عالم طبیعت سایه ی عالم .................. است. 3

 کانت، کوشید نشان دهد که معرفت حاصل همکاری ............. و.............. است.ـ 4

 باورند که هر فرد متناسب با ............... خود درباره ی امور به شناختی می رسد.ـ نسبی گرایان بر این 5

ها می گویند همه ی موجودات و از جمله انسان فقط ........... دارد که همان بعد .................. ـ ماتریالیست6

 است.

 .ـ از نظر افالطون ................. باارزش ترین دارایی انسان است7

 ـ به عقیده ی ابن سینا روح جنبه ی ................ دارد و از جنس موجودات .............. است.8

 ـ به عقیده ی ابن سینا روح استعداد کسب علم از طریق ..................... را دارد.9

و عقل نیز به صفت  ـ افالطون می گوید اگر عقل حاکم باشد قوه ی غضب متصف به ................ می شود10

 .............. می رسد.

4 
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 تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است.

 ـ یکی از ویژگی های انسان پرسشگری است.1

 ها فطرت اول است.مالصدرا معتقد است که ورود به پرسش های اساسی و تفکر در آنـ 2

 مربوط به امور محسوس و طبیعی است.ـ حقایقی را که عقل می تواند درک کند، فقط 3

 ابن سینا در توضیح و تبیین قواعد عقلی علوم طبیعی نقش به سزایی داشت.ـ 4

 دکارت، فیلسوف فرانسوی می گوید: منظور از )من( همان )بدن( است.ـ 5

 ـ به عقیده ی سهروردی نفس انسان همان جنبه ی نورانی وجود و جسم و بدن او همان جنبه ی ظلمانی6

 اوست.

5/1 
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با توجه به دیدگاه مورخان فلسفه، به ترتیب مشخص کنید، نخستین اندیشمند یونانی که بود، و ماده ـ 1پ( 

  5/0اولیه ی عالم را چه می دانست؟ 

 الف( فیثاغورس ـ اعداد         ب( تالس ـ آب        ج( هراکلیتوس ـ آب       د( پارمنیدس ـ وجود و حرکت
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ـ جمله ی )حقیقت همان چیزی است که حواس هر کس به آن گواهی می دهد( مربوط به کدام فیلسوف 2

  5/0است؟ 

 الف( هراکلیتوس         ب( افالطون           ج( پارمنیدس            د( پروتاگوراس 

 

4 

 ج( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0اجتماعی چیست؟یکی از مسائل مورد توجه فلسفه علوم ـ 1

 

 5/0ـ هدف افالطون از بیان تمثیل غار چیست؟ 2

 

  5/0ـ اهل تفکر فلسفی می کوشند بنیان های فکری خود را در کدام چارچوب قرار دهند؟ 3

 

  5/0زادگاه فلسفه ی یونانی در کجاست و از چه زمانی آغاز شد؟ ـ 4

 

 5/0شناسی را تعریف کنید؟ ـ اصطالح معرفت5

 

 5/0شود، آن دو روش کدامند؟ کند و کاملتر میبشر به دو صورت پیشرفت میـ دانش 6

 

  5/0یکی از نشانه های ارزش و اعتبار شناخت حسی را بنویسید؟  ـ7

  

  5/0فیلسوفان مسلمان در رابطه با شناخت انسان چه تالشی می کنند؟ ـ 8

 

 5/0می کند؟به عقیده ی ابن سینا چه زمانی روح انسانی را به او عطا ـ 9

 

  5/0فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست ریشه های فعل اخالقی را در چه چیزی می دانند؟ ـ 10

 

 

5 

 د( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 نمره1مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان را به ترتیب بنویسید؟ـ 1

 

 نمره1از نظر ملتوس اتهامات سقراط چه بود؟ـ 2

 

 نمره 5/1از قواعد عقلی مهم که شناخت تجربی بر آن ها متکی است را بنویسید؟سه قاعده ـ 3

 

 نمره 1دوره ی جدید اروپا از چه زمانی آغاز می گردد و چه ویژگی هایی دارد؟ ـ 4

 

 نمره 1ـچه چیزی باعش شد تا جریان های نسبی گرا در داخل تجربه گرایی ظهور کنند؟ 5
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 نمره1استدالل می کند و محتوای آن را به دیگران منتقل می نماید؟از نظر ارسطو انسان چگونه ـ 6

 

 

 نمره 1ـ از نظر کانت به چه عملی خیراخالقی گفته می شود، مثال بزنید؟7

 

 

ـ از نظر ارسطو عقل باید چه شرایطی داشته باشد تا بتواند از افراط و تفریط دو قوه ی غضب و شهوت 8

 نمره 1جلوگیری کند؟ 

 

 

 

 )شماره صفحه(                                          جمع نمرات:       نمره                                                                                           

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 به عدد:نمره تجدیدنظر 

 نمره تجدیدنظر به حروف:

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالی

 دبیرستان غیر دولتی حجاب                                                 «راهنمای تصحیح و کلید درس فلسفه»

 28/2/1401تاریخ امتحان:                    سانی               پایه: یازدهمرشته: ان                درس: فلسفه

 نام دبیر: خانم ثوری           1400ـ1401سال تحصیلی:                           دقیقه90مدت امتحان: 

 بارم 

  5/0ـ حس و عقل 4    25/0ـ مثل 3      5/0اصلی، فرعی    ـ2    5/0روش، ریاضی ـ 1الف( 

    25/0ـ نفس7      5/0ـ یک بعد، مادی و جسمانی6       25/0ـ ویژگی های 5

                                   5/0ـ شجاعت، حکمت10       25/0ـ تفکر9        5/0ـ غیرمادی، مجرد8

4 

-.5       25/0درست.4       25/0درستنا.3       25/0درستنا.2         25/0درست.1ب( 

         25/0درست.6        25/0نادرست

5/1 

 1   5/0ـ د( پروتاگوراس2        5/0ـ ب( تالس، آب 1پ(

 5/0 آیا جامعه اصالت دارد یا فرد ـ 1ج( 

 5/0 5/0کندخواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت میمیـ 2

 5/0  5/0چارچوب عقل و منطق ـ 3

 25/0بخشی بود از سرزمین یونان باستان واقع درذغرب آسیای صغیرکه ایونیا نامیده می شود ـ 4

   25/0حدود شش قرن پیش از میالد

5/0 

ها پاسخ دهد معرفت شناسی همیشه کوشد به این گونه پرسشپردازد و میبه پدیده شناخت می ـ 5

 جزئی از فلسفه بوده است

5/0 

های جهان و دستیابی به اطالعات جدید در مورد عناصر و پدیده از طریق حل مجهوالت وـ 6

 های جدید دانش، از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آنهاگشودن شاخه

5/0 

 5/0 توانایی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهاـ 7

 5/0 حقیقت متعالی انسان را بشناسند و جایگاه برتر او در هستی را نشان دهندـ 8

 5/0 وقتی بدن انسان دوره جنینی را در رحم مادر گذراند وصاحب همه اندام های بدنی شد ـ 9
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 5/0 در رفتار طبیعی انسان جست و جو می کنندـ  10

 1 ـ روبه رو شدن با مسئله، طرح سؤال، تفکر در اندوخته ها، رسیدن به پاسخ1د( 

جرم سقراط این است که خدایانی را که همه به آنها اعتقاد دارند انکار می کند و از خدایی جدید  ـ 2

 سخن می گوید با افکار خود جوانان را گمراه می سازد و آنها را از دین و آیین پدرانشان برمی گرداند

1 

ـ هر پدیده 2 5/0ـ پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است1ـ 3

ـ طبیعت همواره یکسان عمل می 3 5/0علتی ویژه دارد و از هر چیزی هر چیزی پدید نمی آید

  5/0کند

5/1 

اروپا به تدریج  دوره ای است که از قرن شانزدهم آغاز می گردد و تاکنون ادامه دارد در این دورهـ 4

از حاکمیت کلیسا خارج می شود علوم تجربی گسترش می یابد و در حوزه های مختلف اجتماعی از 

 جمله سیاست، فرهنگ و فلسفه تحوالت زیادی رخ می دهد. 

1 

ناتوانی تجربه در دستیابی به همه خصوصیات اشیا و احتمالی بودن بسیاری از نتایج تجربی و ـ 5

تفاوت میان تجربه انسان ها می توانست قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد در هر حال چنین 

مشکالتی سبب شد که واقع نمایی دانش تجربی، بار دیگر با اشکال رو به رو شود و جریان های 

 ی گرا در داخل تجربه گرایی ظهور کنندنسب

1 

انسان با قوه تفکر خود استدالل می کند یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می گیرد و ـ 6

استدالل را سامان می دهد گویا در هنگام استدالل، با خود نطق می کند پس از تنظیم استدالل نیز 

 منتقل می نماید. با سخن گفتن و نطق محتوای استدالل را به دیگران

1 

 

هر کاری که انسان را صرفا برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت  ـ 7

مثال اگر انسان عدل را نه به خاطر  5/0شخصی در آن نداشته باشد خیر اخالقی شمرده می شود

جهت که وجدان بدان تشویق و تمجید دیگران و نه حتی برای رسیدن به سعادت بلکه فقط بدان 

 5/0دعوت می کند انجام دهد فضیلت شمرده می شود

1 

به اعتقاد ارسطو شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفریط هستند اما عقل می تواند مانع ـ 8

این افراط و تفریط شود البته شرط الزم برای چنین امری است که خود عقل رشد کرده و به درجات 

 ست یابد تا خودش دچار افراط و تفریط نشود مناسبی از معرفت د

1 
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