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 بارم ))شرح سوال(( ردیف

 میک غلط و کدام یک صحیح می باشند. تعیین کنید گزینه های زیر کدا 1

 یکی از ویژگی های انسان پرسش گری است. الف(

 نظر سقراط، گریز از بدی دشوار نیست،گریز از مرگ دشوار است،زیرا مرگ از بدی تندتر می رود. ازب(

پ( به عقیدۀ ماتریالیست ها همۀ موجودات فقط یک بعد ویک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی 

 است. 

 نظر سهروردی  آنجا که نور وجود به پایین ترین حد خود برسد مشرق عالم قرار گرفته است.  ت(از

از نظر حکمت متعالیه انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد این استعداد به معنی رسیدن حتمی وی  (ج

 به کماالت است.

 فعل اخالقی قرار می گیرند.رۀ در زم کارهایی که مورد ستایش ویا مورد سرزنش وتقبیح قرار گیرند  (د
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 را با کلمات منا سب پر کنید.ای خالی هجا 2

 ف(کلمۀ سفسطه در زبان عربی از لفظ ..............گرفته شده است.ال

سی به دل راه  راه درستی  دست یافت وآن را در پیش گرفت ، نباید از....... هرانظر سقراط ،کسی که به ازب(

 .دهد

 اولین بار از اصطالح  پوزیتیویسم استفاده کرد ................نام داشت. پ(کسی که برای
 ازابتدای شکل گیری فلسفه تا کنون مسئله .............بوده است.د توجه فیلسوفان ( یکی ازمسائل موت

 از نظر سهروردی موجودی که نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد .............نام دارد. ج(

 ه عقیدۀ ارسطو اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود انسان به .........در قوا می رسد.ب (د
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3 
 

 هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟

 رسطوا-1                                                            تجربه گرا نخستین فیلسوف( الف

 سفاهت -2        نفس انسان درهنگام تولد حالت بالقوه دارد به تدریج به فعلیت می رسد ب(

 سهروردی-3                            کامال مجزا از یکدیگر پ( معتقد به دو بعد روحی  و مادی 

                                                  خویشتن داری-4                                         .  نفس انسان همان جنبه نورانی وجود است (ت

 شَرَه - 5                                                                     قوه عقل تفریط  (ج

 دکارت-6                                                                          افراط قوه شهوت د ( 

   فرانیسس بیکن– 7                                                                                                    
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 مقصود مال صدرا از فطرت اول و فطرت دوم چیست؟   4

                                    

1 

 

 

 

 1صفحه                                     

  نام طراح: مریم اسداله زاده                          ونه دولتی عطیهنام دبیرستان: نمرشته : علوم انسانی                                          نام خانوا دگی:نام و 

 دقیقه 84وقت:                                     8/3/044 تاریخ امتحان :                      (1پایه: یازدهم       نام درس: فلسفه )      

 24تعداد سوال:     2تعداد صفحه: 84مدت امتحان:       88/2/044

  

 

 

 نام خانوادگی دبیر / امضاء: نام و                                                                                                            نام خانوادگی دبیر / امضاء: نام و 

 حروف بانمره     

 با عددنمره       با عددنمره  

 باحروفنمره 



                                                 

 بارم نمونه دولتی عطیه 444ه یاز دهم خرداد فلسف دامه سوالا   ردیف

 1    مکتب اصالت جامعه را در علوم اجتماعی را توضیح دهید. 5   

 /.5     هدف افالطون از تمثیل غار چیست؟ 6   

 /.5   فیلسوف واقعی عقیده اش را بر چه پایه هایی بنا نمی کند؟ 7   

 /.5 دالیل شهرت هراکلیتوس در تاریخ فلسفه از دو جهت است آن دو را بنویسید؟ 8   

 /.5 چیست؟مقصود از شکاکیت مطلق  9   

 1 معرفت شهودی چگونه حاصل می شود ؟ 14   

 /.5                                                                                                                                           وجود حرکت را بنویسید.نظر پارمنیدس در مورد  11  

12 
 دیدگاه توماس ها بز در بارۀ ذهن بشر را بنویسید.

1 

 13 
 را بنویسید.دیدگاه داروینیست ها در مورد انسان 
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 1    به عقیدۀ افالطون حقیقت بر تر انسان چیست؟و چه ویژگی هایی دارد؟ 14  

 1     به عقیدۀ ابن سینا ، خداوند چه زمانی روح انسان زا به او عطا کرد؟  15  

 5/1   با توجه به دیدگاه حکمت متعالیه ظرفیت و استعداد انسان چگونه است؟ توضیح دهید. 16  

 /.5 بالفعل شدن استعداد ها و ظرفیت های انسان مانند شجاع بودن و......به چه عواملی مربوط می شود ؟ 17

 5/1   معیار فغل اخالقی از نظر افالطون چیست؟ 18

 1     به عقیدۀ فالسفۀ مسلمان ،علت انجام رذایل اخالقی چیست ؟ 19

کانت جملۀ بسیار مشهوری دارد که بر اساس آن معتقد است دوچیز  وی را به شگفتی وا داشته است آن  24

 دو چیز کدامند؟            

    1 

 24   جمع نمره                                                                                         

  

 «موفق باشید»                                                         

 

 

 

 

 

                                   


