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نام و نام خانوادگی :

1

تاریخ امتحان 13 / / :

مهر

تعیین کنید کدام عبارات صحیح و کدام غلط می باشد؟
الف) افالطون تمثیل غار را در کتاب جمهوری مطرح می کند.

ص غ

ب ) در زمان تالس بود که کلمه فلسفه بر سر زبان ها افتاد.

ص غ

0/52
0/52

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.
الف) فیلسوفان می کوشند با کاستن از  .....................فهم درستی از حقایق در عالم هستی و مسائل
زندگی روزمره ارائه دهند.

0/52
0/52

ب) مباحث فلسفی در بخشی از سرزمین یونان به نام .....................پایه گذاری شد.
3

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
سهروردی ابزار شناخت را بیشتر از چه طریقی می دانست؟
الف)معرفت شهودی

4

ب) معرفت عقلی

0/2

ج ) معرفت حسی د ) معرفت وحی

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف ) مقصود از تفکر فلسفی چیست؟
ب ) کلمه فیلوسوفیا مرکب از چند کلمه و هر کدام به چه معناست؟
ج ) هدف افالطون از بیان تمثیل غار چیست؟
د ) فیثاغورس کدام واژه را به معنایی که امروزه رایج است و کدام واژه را برای جهان برای نخستین

0/2
0/2
0/2
0/2

بار استفاده کرد؟
هـ ) مقصود از این سخن که معرفت شهودی یک معرفت بی واسطه است ،چیست؟

0/2

ر )ابزارهای شناخت و معرفت در انسان را بنویسید.

0/2

ز ) مقصود اصلی ارسطو از « ناطق » بودن انسان چیست؟

0/2
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2

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
1

)1مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان را به ترتیب بنویسید.
 )5اصطالحات روبرو را تعریف کنید .الف) هستی شناسی

ب) معرفت شناسی

1

 ) 3از نظر سقراط گریز از چه چیز دشوار است؟چرا

1

 ) 4عقیده گرگیاس درباره شناخت و امکان معرفت چیست؟

1

 ) 2به چه نوع معرفتی « معرفت شهودی» اطالق می شود؟ و این معرفت چگونه حاصل می شود؟
 ) 6چهار دوره تاریخ فلسفه را نام ببرید.

1/2
5

 ) 0دیدگاه هراکلیتوس از فیلسوفان پیش از سقراط در یونان باستان  ،در مورد شناخت هستی را

1

بنویسید.
1/2

 ) 8کانت چگونه توانست به اثبات حقانیت نفس انسان بپردازد؟

1

 ) 9با توجه به دیدگاه حکمت متعالیه  ،حقیقت انسان را توضیح دهید.

 ) 10سهروردی به جای مفهوم « وجود » بیشتر از کدام مفهوم استفاده کرده و به نظر او خداوند چه

1

ویژگی هایی دارد؟

 ) 11به عقیده ارسطو کدام دو قوه انسان در معرض افراط و تفریط قرار دارند؟ توضیح دهید.

5

 ) 21هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟
الف ) معیار فعل اخالقی نزد کانت

– 1شره

ب ) حد وسط قوه غضب نزد ارسطو

 -5وجدان

ج ) حالت افراط قوه شهوت نزد ارسطو

 -3نفع

د ) نظریه هابز درباره ابداع قواعد اخالقی

1

 -4شجاعت

موفق و مويد باشید.
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پاسخنامه سواالت فلسفه یازدهم علوم انسانی
نوبت دوم:خردادماه
-1تعیین کنیدکدام عبارت صحیح وکدام غلط میباشد .الف)ص

ب)غ

 -2جاهای خالی را با استفاده ازکلمات مناسب کامل کنید .الف)مغالطات ب)ایونیا
 -3گزینه مناسب را انتخاب کنید .الف)معرفت شهودی
-4به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف.اگرانسانی از مرحله اول تفکرعبورکردوباجدیت وپیوسته به سوال های دسته دوم(سوال های اساسی وبنیادین) پرداخت واردمرتبه
دوم تفکرشد.
ب.دوکلمه فیلو به معنای دوستداری وسوفیا به معنای دانایی
ج.می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت میکند.
د.واژه تئوری را به معنایی که امروزه رایج است و واژه کیهان رابرای جهان برای نخستین بار استفاده کرد.
ه.یعنی بدون استفاده ازتجربه وآزمایش وبدون استدالل عقلی درقلب تجلی میکند.
ر.عقل.حس.شهود
ز.مقصود قوه تفکروتعقل است.
-5به سواالت زیرپاسخ کامل دهید.
. 1روبروشدن با مسأله.طرح سوال.تفکردراندوخته ها رسیدن به پاسخ
. 2الف)درباره قوانین واحکام کلی وعام حاکم برهستی ووجودبحث می کند.
ب)توانایی انسان در شناخت هستی رامورد مطالعه قرار می دهد.
. 3گریزازمرگ دشوار نیست گریز از بدی دشوار است.زیرا بدی ازمرگ تندتر می دود.
. 4اوالچیزی وجودندارد.ثانیا اگرهم چیزی وجود داشته باشدبرای انسان قابل شناخت نیست وانسان ابزارشناخت آن راندارد.ثالثا
اگربرای انسان قابل شناخت باشد نمی تواند آن را به دیگری بیاموزدومنتقل نماید.
. 5معرفتی که ازطریق قلب یا دل بدست می آیدمعرفت شهودی نام دارد.این معرفت ازطریق تقویت ایمان وتعالی بخشیدن به نفس
وتهذیب آن وکمال طلبی همراه باعبادات خالصانه به تدریج وگام به گام حاصل میشود.س برای دریافت معرفت شهودی سیروسلوک
وتهذیب نفس ضروری است.
.6دوره یونان باستان.فیلسوفان اروپایی دوره قرون وسطی.دوره شکوفایی فلسفه درجهان اسالم وایران.دوره جدید اروپا
".7هراکلیتوس" عالوه برحس به عقل هم اهمیت می داد به اعتقاد وی شناخت حسی اعتبار دارد وما وجود حرکت دراین جهان را از
طریق حس درمیابیم ودرک میکنیم.
".8کانت" با استدالل دیگری که بااستدالل دکارت متفاوت بود به اثبات حقیقت نفسانی انسان واراده واختیار آن پرداخت وازاین راه نفس
مختارواراد ه آزاد انسان را اثبات کرد.به عقیده وی انسان یک موجود اخالقی وبرخورداراز وجدان اخالقی است ویک چنین ویژگی
بدون وجوداختیارواراده آزاد معنا ندارد پ س اختیارویژگی نفس است نه بدن که امرمادی است.
.9ازدیدگاه حکمت م تعالیه حقیقت انسان حقیقتی دو بعدی است.روح وبدن.براساس این مکتب روح چیزی ضمیمه شده به بدن نیست بلکه
نتیجه رشدوتکامل خود جسم وبدن است.
. 10نور.خداوند نود محض است وهیچ ظلمتی دراو راه ندارد.
. 11شهوت وغضب همواره درمعرض افراط وتفریط هستنداما عقل می تواند مانع این افراط وتفریط شود.البته شرط الزم برای چنین امری
این است که خود عقل رشدکرده وبه درجات مناسبی از معرفت دست یابد تاخودش دچارافراط وتفریط نشود.
.12الف)2

ب)4

ج)1

د)3
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