
 باسمه تعالی

 

 بارم تسئواال ردیف

 جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 1

اوّل همانا مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در سینا از فطرت  مقصود ابن -1

       ها است. آن

 

 ص 

 

 غ

 غ ص  ست.وی هرکس معنا دهنده به زندگی ا فلسفه -2

 غ ص توان گفت فلسفه ابتدا در یونان پدید آمده است. می -3

 غ ص از نظر سقراط دانای حقیقی فقط خداست.                  -4

 غ ص .هاست ی دانسته دانستن و همهشکاکیت مطلق به معنای شک در اصل  -5

ی ما اعتباری  دهد، بنابراین در زندگی روزمره گاهی در شناخت حسی خطا رخ می -6

 ندارد.

 

 ص

 

  غ
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 نماید. را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می ..........را مهد تفکر فلسفی دانسته و  ..........مورخان فلسفه،  -1

 ارزش قائل بود. ..........دانست و تنها برای شناخت  را معتبر نمی ..........پارمنیدس، شناخت  -2

م از قوانین فیزیکی تبعیت مانند دیگر اجسا ..........از قوانین فیزیکی آزاد است اما  ..........از نظر دکارت،  -3

  کند. می

 گوییم. آید، شناخت تجربی می می به دست  ..........و  ..........شناختی را که با همکاری  -4
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 به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ بدهید. 3

 های عقلی را نام ببرید. دو مورد از دانش -1

 های چه گروهی بود؟ اندیشهی آتن در زمان سقراط متأثر از  جامعه -2

 روند؟ ها چگونه در مسیر شناخت پیش می انسان -3

 ای از کدام عالم است؟ به نظر افالطون، عالم طبیعت سایه -4

 ی چیست؟ ای فلسفه درباره بخش اصلی و ریشه -5
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  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 

  سواالت امتحان درس :
 1فلسفه 

 انسانییازدهم 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311خرداد 

  :آموزشگاه نام 
امام حسین )ع( دبیرستان دخترانه 

 1شعبه 
 : تحصیلی پایه دوم :  امتحانی نوبت

 یازدهم

 رشته تحصیلی:

 انسانی

 تاریخ امتحان : 

13/33/1311 

 ساعت شروع :

 صبح 1

 تعداد سواالت: شماره صندلی :  نام ونام خانوادگی : 

 بخش 6

 تعدادصفحات : 

 2از  1صفحه  - 2

 مدت امتحان:    

 دقیقه  83
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 بارم  تسئواال ردیف

 به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ بدهید. 4

 (1اسالمی است؟ )ی  منظور از فطرت اوّل و فطرت ثانی چیست؟ و مربوط به کدامیک از فالسفه -1

 (1دهد؟ ) تمثیل معروف افالطون چه نام دارد و در آن تمثیل چه چیزی را نشان می -2

 (1آید؟ ) معرفت شهودی از چه طریق به دست می -3

 (1ی شیخ اشراق چه بود؟ توضیح دهید. ) مبنای فلسفه -4

 (1) معناست؟ توضیح دهید.پراگماتیسم به چه  -5
 (5/1ی چیستی انسان بنویسید؟ ) را دربارهها  دیدگاه داروینیست -6

 (1) ی شناخت )معرفت( چیست؟ گرایان درباره دیدگاه نسبی -7

 (1)ها را مختصر توضیح دهید.  دیدگاه آنگرایان چه کسانی بودند؟  تجربه -8

 (5/1بنویسید. )ها را  آنی عقلی استوار است؟  شناخت تجربی بر چند قاعده -1

13 

  درصد 08از سواالت اختیاری  5

 (5/1گویند؟ ) چیستی انسان چه می ی دربارهها  ماتریالیست -1

 (5/1انسان چیست؟ )نفس  ی دیدگاه ارسطو درباره -2

 (1روش سقراط در بحث چگونه بود؟ ) -3

 

 11و  18کتاب دروس  درصد 28سواالت اختیاری از  6

 (5/1توضیح دهید. ) ی نفس انسان چیست؟ الدین سهروردی درباره دیدگاه شیخ شهاب -1

 (1را با ذکر مثال تعریف کنید. )فعل اخالقی  -2

 (5/1؟ توضیح دهید. )فعل اخالقی چیستاز نظر کانت معیار  -3

 

 

 سواالت امتحان درس : 

 1فلسفه 

 انسانییازدهم 

 آموزش وپرورش خراسان رضوی اداره کل

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1311خرداد 

 :   نام آموزشگاه

دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 1شعبه 

 پایه تحصیلی:  دوم:  نوبت امتحانی

 یازدهم

 رشته تحصیلی:

 انسانی

 تاریخ امتحان : 

13/33/1311 

 ساعت شروع : 

 صبح 1

 تعداد سواالت: شماره صندلی :  نام ونام خانوادگی : 

 بخش 6

 تعدادصفحات : 

 2از  2صفحه  - 2

 مدت امتحان:  

 دقیقه  83

 جمع بارم                                               

                                                                                                                                     .موفق باشید
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