
«به نام خدا»

دبیرستان ابن سینا رودهن

امتحانات خرداد ماه ۱۴۰۰                            
نام و نام خانوادگی:                            نام پدر:                                     شماره دانش آموزی:  

نام کالس:یازدهم انسانی                     نام درس:فلسفه ۱                        نام دبیر:نادر محمودپور                         
تاریخ آزمون:۱۴۰۰/۳/۸                         زمان آزمون:۶۰ دقیقه

بارم« تولید، پشتیبانی ها، مانعزدایی ها»

نام و نام خانوادگی مصحح اول:                        نمره به عدد:
تاریخ تصحیح:                                           نمره به حروف:

نام و نام خانوادگی مصحح دوم:                        نمره به عدد:
تاریخ تصحیح:                                           نمره به 

حروف:

۱- رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست.۱

الف- تفکر       ب- تدبر      ج- تذکر     د- تدین

۱

۲- تالش های بشر برای پاسخ قانون مند موجب ظهور چه دانشی شده است؟۲

الف- عرفان    ب- فلسفه    ج- تصوف    د- دین

۱

۳- بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را به دو بخش تقسیم می کنند. آن دو را نام ببرید.۳

 الف- عرفان- فلسفه       

 ب- فلسفه - دین

 ج- هستی شناسی - فلسفه  

 د- هستی شناسی - معرفت شناسی

۱

۴- منظور افالطون از "تمثیل غار" چیست؟۴

الف-عادت    ب- سعادت    ج- حقیقت    د- فطرت

۱



۵- منظور هراکلیتوس درباره اینکه "نمی توان در یک رودخانه دوبار شنا کرد" چیست؟۵

الف- همه چیز در این جهان ثابت است.

ب- هیچ چیز ثابتی در این جهان وجود ندارد.

ج- هر چیز ثابتی سیال نیز است.

د- هرچیزی بعضی وقت ها ثابت و بعضی وقت ها  در حال حرکت است.

۱

۶- راز سروش معبد دلفی چه بود؟۶

الف- داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمیداند

ب- داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند همه چیز را میداند

ج- نادانترین شما آدمیان کسی است که چون ارسطو نمی دانند

د- نادان ترین شما آدمی آن کسی است که چون سقراط نمی دانند

۱

۷- ابزارهای شناخت عبارتند از .......۷

الف-  حس، عقل، تفکر

ب- حس، تفکر ، فطرت

ج- حس ، عقل ، قلب

د-  حس ، عقل ، وحی

۱

۸- چه کسی عالوه بر حس به عقل هم اهمیت می داد؟۸

الف- پارمنیدس     ب- سقراط

ج- افالطون         د- هراکلیتوس

۱

۹- یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه تاکنون چه مسئله است؟۹

الف- فطرت انسان    ب- حقیقت انسان

ج- تفکر انسان        د- دیانت انسان

۱



۱۰- نظر افالطون درباره نفس انسان چیست؟۱۰

الف- انسان عالوه بر بدن دارای حقیقتی برتر است

ب- انسان دارای دو سرشت بد و خوب است

ج- انسان موجودی ناشناخته است

د- انسان دارای قدرت و عزت است

۱

۱۱- نظر کانت درباره وجدان اخالقی چیست؟۱۱

الف- او بدن را ماشینی پیچیده می داند که به طور خودکار فعالیت می کند

ب- او از این راه نفس مختار و اراده آزاد انسان را اثبات کرد و گفت انسان یک موجود اخالقی است

ج- او می گفت قوه تطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است

د- هیچکدام

۱

۱۲- نظر ماتریالیست ها درباره موجودات و انسان چیست؟۱۲

الف- همه موجودات و از جمله انسان فقط یک بعد و یک ساحت دارند که همان بعد مادی و جسمانی 
است

ب- همه موجودات و از جمله انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است

ج- همه موجودات و از جمله انسان فقط جزء یک حیوان راست قامت است

د- نمی توان برای انسان ارزش ویژه قائل شد

۱

۱۳- نظر داروینیست ها درباره انسان چیست؟۱۳

الف- معتقدند همه موجودات فقط یک بعد و یک ساحت دارند

ب- معتقدند انسان چیزی نیست، جز یک حیوان راست قامت

ج- معتقدند انسان مانند ماشینی پیچیده اند

د- هرسه مورد صحیح است

۱

۱۴
 

۱۴- فیلسوفان مسلمان حقیقت انسان را چگونه تبیین کرده اند؟

الف- انسان را موجودی ناشناخته می دانند

ب- می توان انسان را به یک موجود صرفاً زمینی و مادی تقلیل داد

ج- انسان را دارای روح محض معرفی کرده اند

د- نمی توان انسان را به یک موجود صرفاً زمینی و مادی تقلیل داد

۱



۱۵
 

۱۵- این جمله از کیست؟

 « روح می تواند اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی و معنویت را در یابد و در خود پدید آورد »

الف- ابن سینا   ب-کانت  ج- دکارت  ج- افالطون

۱

۱۶
 

۱۶- منظور سهروردی از "نوراالنوار" چیست؟

الف- خداوند انسانها را آزاد خلق کرده است

ب- خداوند پیامبران را برای روشنایی ملل مبعوث  کرده

ج- خداوند که نور محض است و هیچ ظلمتی دراو راه ندارد

د- خداوند نور نسبی دارد که آن را نوراالنوار گویند

۱

۱۷
 

۱۷- مکتب فلسفی مالصدرا چه نام دارد؟

الف- حکمت فلسفی      ب- حکمت متعالیه        ج- حکمت عقلی         د-حکمت نقلی

۱

۱۸
 

۱۸- کارهایی که مورد ستایش و تحسین یا مورد سرزنش قرار می گیرند را چه می گویند؟

الف- فعل طبیعی        ب- فعل عقلی          ج- فعل فلسفی          د-فعل اخالقی

۱

۱۹
 

۱۹- این جمله از کیست؟

« فعل اخالقی با سعادت و نیکبختی حقیقی آدمی رابطه دارد »

الف- افالطون            ب- ارسطو           ج- ابن سینا               د- سقراط

۱

۲۰
 

۲۰- جمله" معیار فعل اخالقی را باید در وجدان اخالقی جستجو کرد" از کیست؟

الف- افالطون.     ب- ارسطو      ج- سقراط     د- کانت

۱


