
 

 

 

 

 

 

 سیار مهم!!!تست ب  10دوره فلسفه یازدهم با 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تست مهم از فلسفه یازدهم  10 

 

 ؟تکدام مورد موجب ظهور دانشی به نام فلسفه گش -1

ن حاکم بر کل هست  1  .تالش فیلسوفان برای کشف قوانی 

 .کشف قواعد مربوط به هست  2

 .تفکر به این موضوع که جهان به سمت تکامل حرکت میکند یا فروپاش  3

 . ی سواالت طرح شدهقانونمند به همه .تالش های بش  برای پاسخ4

 دهد؟ فه مضاف" را به درستی نشان نم کدام گزینه نقش " فلس  -2

 .شاخه های درخت فلسفه 2.پل ارتبایط فلسفه اویل و علوم                        1

 .تکمیل کننده فلسفه اویل 4.بررش مسائل بنیادی علوم                             3

 گزاره های زیر به ترتیب به کدام فیلسوفان اشاره دارد؟-3

ن  - " از روی نوشته های فیلسوفان بعدی میتوان به افکار وی آگاه شد مورخان فلسفه در غرب عموما وی را اولی 

 میکنند
ن
 کند." در آثار مخترصی که از وی به جا مانده به روشتن از خدای متعال یاد یم -فیلسوف یونانن معرف

 سقراط  –فیثاغورس  -تالس. 2گزنوفانس                           -تالس -یثاغورس.ف1

 سقراط    -فیثاغورس  –.فیثاغورس 4گزنوفانس                            –تالس  –. تالس 3

 کدام گزینه در ارتباط به رهانی از عادات غی  منطقی نادرست است؟   -4

 ی  عادت های نابخردانه، خود را مهیای شنیدن سخن حق کند. .انسان باید پیش از گرفتار شدن در زنج 1

های   هجا و دنباله روی های کورکورانه از سلیق.برای کشف حقیقت ابتدا باید زنجی  عادت های نابخردانه ، تعصب های ب  2

 گوناگون را به کمک عقل و خرد پاره کرد. 

د. .پس از رهابی از زنجی  عادت های نابخردانه و قیود 3  بر پایه محکم و استوار قرار گی 
ی

 اندیشه ، باید بالفاصله زندگ

 .ییک از ابعاد تمثیل غار افالطون، نمایش گرفتاری انسان در غار عادت ها و تعصب ها و نادابن هاست. 4

 راز رسوش معبد دلقن چه بود؟  -5

 ط به عنوان یک دانشمند حقیق  .نشان دادن سقرا2.مخالفان سقراط را به آزمایش بطلبد                    1

 .به انسان ها نشان دهد تا چه پایه نادان هستند. 4.دانای حقیق  فقط خداست.                               3

 

 شک مطلق .....  -6

 .امروزه قائل ندارد. 2کند.                                   فرد را دچار تناقض نم . 1



 

 

 .با امکان شناخت منافاب  ندارد. 4واقعا آن را پذیرفته باشد.             .امکان ندارد کیس 3

حیات" در مرصع اندر آن ظلمت شب آب  "، " محاسبه محیط دایره" ،" قانون جاذبه" و " آب ت" اصل عیل -7

 یاتم دادند، به ترتیب از نوع شناخت ..... هستند. ح

 شهودی  –تجرب   –عقل  -.عقل 2شهودی                                -عقل -تجرب   -.عقل 1

 شهودی  –تجرب   –تجرب   –. تجرب  4وحیابن                             –عقل  –عقل  -.تجرب  3

 توان از دالیل رشد نستی گرانی دانست؟ کدام عبارت را نم   -8

 مسائل فراتجرب  .عدم توانابی تجربه در ت1
ن  بیی 

 .عدم قطعیت احکام تجرب  به واسطه خطاهای تجرب  2

ن شناخت هر کس نسبت به خودش  3  .اعتبار داشی 

 واقع نمابی دانش تجرب  4
ن  .عدم تبیی 

 ابن سینا بر این اعتقاد نبود که نفس ....  -9

 نظام خلقت دارد. جایگاه رفییع در . 2.از جانب خداوند است.                             1

 شود. .ب  واسطه درک م4شود                       .از تکامل بدن حاصل م 3

 را دارد؟ -10
ی

 کدام ویژگ
ی
 از نظر کانت وجدان اخالف

 .در همگان وجود ندارد 2.مبنای معیار اخالق است.                        1

 ه صورت ناخودآگاه بر ما اثر ميگذارد. .ب4. برخن خود را از آن محروم میکنند.            3
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