
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

    بودن عبارات زیر را مشخص فرمایید. صحیح یا غلط 1

 .کند ترین سؤاالت و مسائل جهان هستی بحث می بنیادی ی درباره ،فلسفهالف( 

 شود. شناخت ما از جهان امری است که به سرعت حاصل میب( 

 باور دارند.ی دینی  عرفانی و تجربهها مانند ویلیام جیمز به شهود  برخی از پراگماتیستج( 

 ی مسلمان معتقدند که بشر به فضائل عالقمند است و رفتن به سوی این فضائل آسان است. فالسفهد( 

2 

    .فرماییدمناسب کامل  واژگانجاهاي خالی را با  2

 کند. بحث می .ی مسائل مربوط به ............... ی اولی بخش اساسی فلسفه است که درباره فلسفهالف( 

 . ......................... فیلسوفی بود که کتاب ننوشت و ما او را از طریق ........................ می شناسیمب( 

حقیقت همان چیزی است که هر کس به  .بردند ............................... اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال میج( 

 دهد. آن گواهی می

 .   انسان دو دسته فعل دارد: فعل .................. و فعل .................... د( 

2 

 هاي سمت چپ ارتباط دارد؟ هاي سمت راست با کدام یک از گزینه هر یک از گزینه 3

 دکارت -1                                         اخالق فضیلتالف( 

 ی فرهنگ فلسفه -2                                        ی مضاف هففلسب( 

 افالطون -3                                                         عقلج( 

 شناخت -4                                          شناسی معرفتد( 

2 

 ؟نیستي آراي هراکلیتس درست  کدامیک از موارد زیر دربارهالف(  4

 ( بنیان همه چیز آتش است.1

 ( آتش همواره روشن است و جنگ و ستیزه ناشی از همین امر است.2

 پیدایش موجودات گوناگون نیز همین جنگ و ستیزه است. أ( منش3

 آیند.  ها پدید می ( اشیای گوناگون در همین تغییر و تبدیل4

 است؟ي تفکر فلسفی کدام یک از موارد زیر صحیح  دربارهب( 

 کنند.  زیرا ایشان در برخورد با مسائل حیرت میهمۀ افراد باید به آن بپردازند، ( تفکر فلسفی ضرورت عام دارد،یعنی1

ی  توانند شیوه ( تفکر فلسفی ضرورت خاص دارد، یعنی فقط فیلسوفان باید به آن بپردازند، زیرا فقط ایشان می2

 زندگی افراد را تعیین کنند.

های فلسفی  آن بپردازند، زیرا افراد با پاسخ به پرسش ی افراد باید به  ( تفکر فلسفی ضرورت عام دارد، یعنی همه3

 کنند.  ی زندگی خود را تعیین می شیوه

( تفکر فلسفی ضرورت خاص دارد، یعنی فقط فیلسوفان باید به آن بپردازند، زیرا فقط آنها در برخورد با مسائل 4

 کنند. حیرت می

 ؟نیستج( کدام یک از موارد زیر صحیح 

 احساس حیرت است و هر حیرتی هم حیرت فلسفی نیست. ی فیلسوفْ ( نشانه1
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 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1 فلسفهنام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 
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بارم سؤاالت

 

 دارد. می عظمتِ مسأله فرد را به تحیر وا کهورزی نیست، بل ضعف در اندیشه ( مقصود از حیرت2ْ 

 هدفی نیست.  سرگردانی و بی (  مقصود از حیرت3ْ

 ( آغاز تفکر فیلسوفانه درک اهمیت سؤاالت بنیادین و ورود به وادی حیرت نیست.4

 

 2 به سخن دیگر، هر یک از اجزای تمثیل غار نماد چه چیزی بودند؟ی تمثیل غار چه بود؟  هدف افالطون از ارائه 5

 2 توضیح دهید.ابزارهای شناخت را نام برده و هر یک را مختصر  6

ی ایران  تواند راهگشای ما در جامعه گرایی را توضیح دهید. به نظر شما، آیا چنین طرز فکری می ی نسبی اندیشه 7

 باشد؟ نظر خود را توضیح دهید. ) در مورد بخش دوم، پاسخ خودتان را بدهید و نظر خود را مستدل بیان کنید(
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ی  توان میان این مکتب و فلسفه اگزیستانسیالیسم واجد چه خصوصیاتی است؟ آیا میانسان از دیدگاه مکتب  8

توانید از مباحث کالس هم  )در مورد بخش دوم افزون بر مطالب کتاب می ای برقرار کرد؟ وجودی مالصدرا رابطه

 استفاده کنید(

3 

 دو(د و دیدگاه مربوط را توضیح دهید.)هرخو ی زیر بر چه دیدگاه اخالقی مبتنی است؟ نظر شده به نظر شما عمل گفته 9

 «.کنم، چون این کار مغایر با وجدان اخالقیم است من محیط زیست را آلوده نمی»

3 

 2از 1صفحه ی 
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