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 ضیاءفرطراح: 
 نوبت دوم

 تاریخ و امضاء                             :                               نمره به حروف:                 به عدد نمره

 بارم  سواالت ردیف 

 جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 1

 لفظ فلسفه معرب کلمه فیلوسوفیا به معنای .......................... است.

 های فکری خود را در چارچوب ............... و ................. قرار دهند. کوشند بنیان یاهل تفکر فلسفی م 2 4

 کند قانون ................. است. ای از آن استفاده می یکی از قواعد اولیه تعقل که انسان در شناخت هر پدیده 3

 کند. ور ...................... فعالیت میداند که به ط دکارت، بدن را .................... پیچیده می 4

 کند. تواند با ........ و ........... سیر تکاملی به سوی خدا را انتخاب و طی می از منظر مکتب فلسفی متعالیه، انسان می 5

 پاسخ کوتاه دهید. 6

 کردند؟ نام ببرید. سوفسطائیان چه علومی را ترویج می
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 نماید؟ ود را در کدام کتاب خویش مطرح میافالطون تمثیل غار خ 7

 برای دریافت معرفت شهودی چه چیزی ضروری است؟ 8

ی جدید اروپا که اعتقاد دارند انسان عالوه بر بدن، یک حقیقت روحانی دارد را نام  نام دو تن از فیلسوفیان دوره 9

 ببرید. 

 از نظر ارسطو، عامل سعادت و نیک بختی انسان چیست؟ 11

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 11

 غ     ص هاست.   های معمولی و روزانه مواجه و به دنبال پاسخ آن ی تفکر فلسفی، انسان با سؤال در مرحله

 غ     ص تفکر فلسفی و اندیشیدن فیلسوفانه، تأمل در باورهای مربوطه به زندگی است.                         12 5/2

 غ     ص                 افالطون از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد.          13

 غ  ص کنند.  ی سهروردی، نوراالنوار، شرق عالم است، اما از نور قاهر است که انوار بعدی طلوع می به عقیده 14

 غ   ص                        ، دیدگاهی نزدیک به افالطون و ارسطو دارند.ی مسلمان ابن سینا و دیگر فالسفه 15

 پاسخ کامل دهید. 16

 فلسفه عهده دار بررسی چه مسائلی است؟
1 

 های فلسفه؟ گردد یا به ریشه و شاخه های خاص برمی تعیین کنید هریک از موارد زیر به دانش 17

 ی حقوق ................  ج( علم اقتصاد ..............   د( وجود شناسی ............. فلسفهالف( معرفت شناسی .............   ب( 
2 

 5/1 چیست؟ توضیح دهید.  « معرفت وحیانی»مقصود از  18

 5/1 شود؟ به نظر ارسطو، نفس انسان به هنگام تولد چگونه است و چگونه کامل می 19

 5/1 آورد؟ هایی دارد؟ چگونه استعداد کسب علم را به دست می چه ویژگی ی ابن سینا، روح انسانی به عقیده 21

 5/1 ها را توضیح دهید.  ی مسلمان، انسان دارای چند نوع تمایالت است؟ آن ی فالسفه به عقیده 21

 1 گذاری عقل عملی به این نام چیست؟ علت نام 22

 21 موفق و پیروز باشید
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 به نام خدا

 یازدهم انسانی فلسفهن ی آزمو پاسخنامه

 0011خردادماه 

 

 3/3/0011تاریخ: 

 5/1 دوستداری دانایی 1

 1 منطق –عقل  2

 5/1 علیت 3

 1 خودکار -ماشین  4

 1 عمل –ایمان  5

 1 وری و وکالت سخن 6

 5/1 جمهوری 7

 5/1 سیر و سلوک و تهذیب نفس 8

 1 کانت  –دکارت  9

 5/1 اعتدال در میان قوای انسانی  11

 5/1 نادرست 11

 5/1 درست 12

 5/1 نادرست 13

 5/1 نادرست 14

 5/1 درست 15

 1 های اساسی و بنیادی است. مند سؤال دانش فلسفه عهده دار بررسی قانون 16

 2 ی فلسفه های خاص            د( ریشه های فلسفه           ج( دانش ی فلسفه        ب( شاخه الف( ریشه 17

ی پیامبران است و خداوند از  یکی از شهودهای قلبی، وحی الهی است. این شهود ویژه« معرفت وحیانی»ود از مقص 18

 گویند. می« معرفت وحیانی»دهد که به آن  ی پیامبران معارفی را در اختیار بشر قرار می طریق وحی و به واسطه
5/1 

دار و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت، نه از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد، حالت بالقوه  19

 شود. رسد و کامل می می« فعلیت»کند و به  نفرت و نه هیچ چیز دیگر، نفس به تدریج این امور را کسب می
5/1 

دارد. این ی غیر مادی دارد و از جنس موجودات مجرد است، استعداد کسب علم را از طریق تفکر را  این روح که جنبه 21

ها را در خود  تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را دریابد و آن چنین می روح هم

 پدید آورد. 

5/1 

های مادی،  انسان دو دسته تمایالت دارد: تمایالت مربوط به بعد مادی و حیوانی، مانند تمایل به ثروت و لذت 21

حی و معنوی، مانند تمایل به عدالت و سخاوت که تمایالتی برتر هستند و فضیلت شمرده تمایالت مربوط به بعد رو

 شوند.  می
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 1 نامند.  دهد عقل عملی می این عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می 22
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