
 
 

 یباسمه تعال                                                                              نام : 

 08/03/1400تاریخ آزمون:    بوشهراداره کل آموزش و  پرورش استان                                                      نام خانوادگی : 

 دومترم پایانی آزمون            دیرشهرستان اداره آموزش و  پرورش                       نام پدر :                     

 انسانی یازدهم فلسفهدرس:                                                        حضرت مریم )س(دبیرستان              رشته: علوم انسانی

 نام دبیر: فاطمه جاگرانی                       آزمون آنالین                       دقیقه 80مدت امتحان: 

  بارم «یاد خدا آرامش بخش دل هاست»

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 25/0    □ غلط □ صحیح    معرفت شهودی یک معرفت بی واسطه است.1-

انسان می دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های شناخت تمایز ها و تفاوت های اشیاء این امکان را به  -2

 □ غلط □ صحیح        مختلف بکند.
25/0 

 بوده است.« حقیقت انسان » یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه تا کنون مسئله  -3

 □ غلط □ صحیح         
25/0 

 25/0 □ غلط □ صحیح    ین دارایی انسان است.با ارزش تر« نفس»  ناز نظر افالطو -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 0/5 به دست می آید ............................ نامیده می شود.« دل»و یا « قلب»تی که از طریق معرف -5

ندارد، نمی توان برای انسان ن تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود از نظر ............................ و ............................ ، چو -6

 قائل شد. ارزش ویژه ای

1 

 5/0 بیشتر از مفهوم ............................ استفاده می کرد.« وجود » سهروردی به جای مفهوم  -7

 5/0 فلسفه اخالق یک نوع فلسفه ............................ است. -8

اسد و حتی به آن ها عالقه بورزد، اما این عالقه به ان می تواند فضائل و رذائل را بشنفالسفه مسلمان می گویند؛ با اینکه انس -9

 تنهایی نمی تواند باعث ............................ و ............................ شود.

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 مربوط به کدام جریان فکری است؟« حیوان راست قامت » ه تعریف انسان ب -10

  □ ب( حکمت متعالیه     □ الف( ماتریالیست ها

 □  د( داروینیست ها     □  ج( ارسطوئیان

5/0 

 چیست؟« نوراالنوار » منظور سهروردی از  -11

 □  ب( نفس انسان     □  الف( خداوند

 □  ( شهود درونید     □  ج( حقایق هستی

5/0 

 معیار اخالقی بودن عمل بر اساس نظر افالطون چیست؟ -12

 □  ب( کمال انسان     □ الف( فضیلت و رذیلت

 □ د( سعادت و شقاوت     □ ج( مصلحت عمومی

5/0 

 سعادت انسان در نگاه افالطون در گرو چیست؟ -13

 □ سه گانهب( تعادل میان قوای    □  الف( عمل کردن به فرمان عقل

 □ د( نابودی قوای غضب و شهوت   □ ج( خویشتن داری و آزادی از هوای نفس

5/0 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید

 کدام یک از گزاره های زیر مربوط به هستی شناسی و کدام یک مربوط به معرفت شناسی است؟ -14

 هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد. -1

 مادی و مجرد است. وجود بر دو قسم -2

 راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد. -3

5/1 

 دو مورد از ابزارهای شناخت و معرفت را نام ببرید. -15

 

5/0 



 
 

 دو فیلسوف ماتریالیستی را نام ببرید. -16

 

1 

 به سؤاالت زیر به طور کامل پاسخ بدهید.

 مراحل تفکر فلسفی را به ترتیب بنویسید. -17

 

 

 

2 

 مهمترین فواید تفکر فلسفی را نام ببرید. -18

 

 

 

/51 

 ماتریالیست ها چه کسانی هستند. -19

 

 

 

1 

 مقصود سهروردی از مشرق و مغرب عالم چیست؟ -20

 

 

 

1 

 مکتب فلسفی مالصدرا چه نام دارد؟ اندیشه و دیدگاه این مکتب را درباره حقیقت انسان و روح بنویسید. -21

 

 

 

5/1 

 به دو مورد اشاره شود. اه ابن سینا روح انسانی دارای چه ویژگی ها و استعدادهایی است؟از دیدگ -22

 

 

 

1 

 مقصود ابن سینا از عقل عملی چیست؟ -23

 

 

 

1 

 به عقیده فالسفه مسلمان، انسان چند دسته تمایالت دارد؟ همراه با مثال توضیح دهید. -24
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 20 موفق باشید

 


