
 

 صفحه: 2
   

 

      

 بسمه تعالی
 

00/00/1014  تاریخ امتحان: 
      

1نام درس:   فلسفه   
 

   

ایران  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی  
   

 

00:00  ساعت امتحان: 
     

نام ونام خانوادگی:   
 

 

دقیقه 00  مدت امتحان: 
 

00000ناحیه -00000اداره کل آموزش وپرورش استان    رشته:  ادبیات وعلوم انسانی    
 

 

  ..........  دبیر مربوطه: 
 

.........دبیرستان   آزمون نوبت دوم -زدهمیا پایه:   
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم

 جای خالی رابا کلمات مناسب کامل نمایید.

5/0  1 ...............راپایه گذاری کردارسطو ازاولین دانشمندانی است که مبانی  

 2  به نظر ارسطو عقل می تواند به اموری ............پی ببرد وانها راثبات کند.       5/0

 3  ازنظر ماتریالیست ها انسان یک .................مادی بسیار ..............است، نه چیزی فراتر ازآن.   5/0

5/0 وداروینیست ها توجه انسان به اخالق به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در.................و..........او وجود دارد.ازنظر ماتریالیست ها    4 

5/0  
هر کاری که انسان آن را صرفا برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد وهیچ گونه هدف ومنفعت شخصی درآن نداشته 

 باشد.........................شمرده می شود.    
5 

 درستی یا نادرستی گزاره های زیر مشخص کنید

5/0 غ    ارسطو درطبیعیات خودمبانی طبیعت شناسی رابیان کرده ودرباره علیت واقسام علت سخن گفته است     ص                    6 

5/0  7   ص                       غ     سقراط با تدوین منطق گامی مهم درزمینه راه های معتبرشناخت برداشت              

5/0 ص                         غ                   . دکارت بدن راماشینی پیچیده می داند که به طور خودکار فعالیت می کند     8 

5/0 ص                       غ                                      هراکلیتوس هم به حس وهم به عقل اهمیت می داد.    9 

5/0 ص                         غ            ازنظر ارسطو ، اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می رسد.       10 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

5/0 دوفیلسوف ماتریالیست دوره جدید اروپا رانام ببرید؟     9 
5/0 ........................................................................... ....موضوع اصلی بحث های فلسفی دریونان باستان چه بود؟    11 

5/0 .................................................................................................شهرت هرکلیتوس درتاریخ فلسفه به چیست؟    12 

5/0  
به نظر افالطون درجامعه یونان، سقراط ، عمر خود راصرف چه اموری کرد؟    

................................................................................................................................................................................  
13 

(4(                              3                    (         2(                         1ابزارهای شناخت انسان رانام ببرید؟   1  14 

5/0  
..................................................................................................................... برای دریافت معرفت شهودی چه عملی ضروری است؟   

15 

5/0  16  ........................................ (2(........................................         1دو جریان فکری که در دوره جدید در اروپا شکل گرفت رانام ببرید؟   

1 
 حقیقت برتر انسان ازدیدگاه افالطون چیست وچه ویژگی هایی دارد؟

..........................................................................................................................ب(      ............................................الف( ...........................  17 

1  
............................................        .................................................................... سهروردی چه ویژگی های را برای  خدا یا نور االنوار درنظر گرفته است؟   

18 

5/0 ......................................... کدام فیلسوف مسلمان همچون عارفان برای روح جایگاهی بسیار رفیع درنظام خلقت قائل شد؟     19 

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید.

21 

2 

.........................................................................................................................................................میان تفکر فلسفی وغیرفلسفی چه تفاوتی وجود دارد؟    

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

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

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

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

 

 

 

20 
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1 

هستی شناسی راتعریف کنید؟    
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................................................................  
21 

1 
(.....................................................2(..........................................................1باورهای انسان درزندگی به چند دسته تقسیم می شوند؟    

22 

1 

 آیا شکاکیت مطلق )درشناخت(امکان پذیر است ؟ چرا؟ 
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 

23 

2 

چرانظر دکارت وبیکن درموضوع معرفت شناسی ، نقطه مقابل یکدیگراست؟   
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

42  

2 

 نظر افالطون اگر عقل برقوه غضب وقوه شهوت حاکم شود چه نتایج اخالقی حاصل می شود؟ به 

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

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

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

52  
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  صفحه: 2
  

 

      

 بسمه تعالی

 00/00/1401   تاریخ امتحان: 
     

1تصحیح فلسفه راهنمای      

  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی  ایران
  

 

00:00   ساعت امتحان: 
    

نام ونام خانوادگی:    
 

دقیقه 00 00000ناحیه  -00000اداره کل آموزش وپرورش استان     مدت امتحان:  رشته:  ادبیات وعلوم انسانی     
 

  000000000 00000000دبیرستان    دبیر مربوطه:  آزمون نوبت دوم -پایه: یازدهم    
                  

                  

 ردیف سواالت بارم

رابا کلمات مناسب کامل نمایید. جای خالی  

5/2  1 خیر اخالقی   - 5       فطرت -روح -4 پیچیده             -ماشین -3    ماورای حس -2علوم تجربی        -1 

 درستی یا نادرستی گزاره های زیر مشخص کنید

5/2 صحیح -10صحیح                  -9غلط                               -8غلط                        -7         صحیح                -6    6 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

5/0 دوفیلسوف ماتریالیست دوره جدید اروپا رانام ببرید؟     9 5/0 تغییرات ودگرگونی درجهان طبیعت      11 

5/0 25/0(تغییر وتحول دائمی جهان2       25/0( وحدت اضداد1    12 

5/0  25/0وشناساندن افکارمغالطه آمیز سوفیست ها 25/0اصالح جامعه     -1 

 

13 

 14    25/0وحی الهی -4               25/0قلب    – 3               25/0عقل– 2          25/0حس– 1   1

 15  25/0وتهذیب نفس  25/0سیر وسلوک    5/0

5/0 25/0عقل گرایی -2 25/0تجربه گرایی -1    16 

1 
وتوجه ومراقبت ازنفس باید وظیفه اصلی هر انسانی باشد تابدین وسیله   5/0ازنظر افالطون، نفس با ارزش ترین دارایی انسان است 

 5/0نفس زیبا شود وبه فضایا آراسته گردد.

 

17 

 18  5/0دراو هیچ ظلمتی راه ندارد  5/0خداوند نورمحض است     1

5/0 ابن سینا     19 

زیر پاسخ تشریحی بدهید.به سواالت   

21 

2 

 1درتفکرغیر فلسفی)مرحله اول تفکر( انسان با همان سوال های معمولی و روزانه روبه روست وبه دنبال پاسخ آنها ست  -1

سی  -2 سا سته دوم)ا سوال های د سته به  سان ازمرحله تفکر اول عبور می کند وبا جدیت وپیو سفی ان وبنیادی( می پردازد و وارد اما درتفکر فل

 1مرحله دوم تفکر می شود.

 

 

 

 

....... 

20 

.بخش اصلی فلسفه که درباره قوانین واحکام کلی وعام حاکم برهستی و وجود بحث می کند. . 1  21 

 ( باورهایی که براساس عادت پذیرفته ایم.2( باورهایی که مبتنی برفکر واندیشه ودلیل اند.        1 1

 
 

22 

1 
ست -خیر   سته ها، امکان پذیر نی ستن وهمه دان صل دان شک درا شده 5/0زیرا  سی چنین نظری بدهد، گرفتار یک تناقض  واگر ک

 5/0وهمین نظر او با شک مطلق ناسازگار است.

 

23 

2 

وبرعکس بیکن، معتقدبود ، انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که ازتجربه به  5/0نفکرعقلی اهمیت بسیار می دادزیرا دکارت به 

ست نیامده اند  سان درفهم این قبیل امور نیازی به حس وتجربه  5/0مانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود خدا،5/0د به اعتقاد وی ان

 5/0ندارد.

. 

 

24 

2 

پووویش موووی « خویشوووتن داری» و5/0افالطوووون موووی گویووود  اگووور عقووول حووواکم باشووود  پوووا از گلووویم خوووود درازتووور نموووی کنووود  

براینووود 25/0موووی رسووود. « حکموووت» عقووول نیوووز بوووه صوووفت 5/0موووی شوووود. « شوووجاعت» قووووه غضوووب متصوووف بوووه  25/0گیووورد.

 5/0ت انسان است.میان قوای عقل وشهوت وغضب در سراسر شخصی« عدالت» ونتیجه چنین سامانی ، برقراری 

. 

25 

 
                 

30تعداد سواالت:   با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 20  
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