
  باسمه تعالی

  بارم  سئوال   ردیف

 درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  ۱

ل فطرت اوّ  یطهیمربوط به ح هم هست؟" یگریجهان د یجهان ماد نیاز ا ریغ ایسوال که" آ نیا -الف

  است.

 .نفس او است الطونانسان از نظر اف یترین دارای با ارزش - ب

 .ظرفیت وجود روح انسان از نظر مکتب متعالیه بی نهایت است - ج

  .ی استالقفعل اخ تفریح کردن یک -د

۱  

 .عبارات مناسب کامل کنیدهای خالی را با جا  ۲

  ت....................... هر کس معنا دهنده به زندگی اوس -الف

تواند به کمک عقل خود علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند این کشف به  اینکه انسان می - ب

  افتد.  ی شناخت ...................... اتفاق می وسیله

قرار گرفت ......................  السفهگیری دانش فلسفه مورد توجه ف کلیکی از مسائلی که از ابتدای ش - ج

 .است

 .از نظر ارسطو وظیفه هر انسانی ...................... و ...................... است  -د

 ....................... نفس انسان را حقیقتی مربوط به مشرقب عالم می داند - ه

  .دهیم فعل ...................... هستند کارهایی را که برای رفع احتیاجاتمان انجام می -و

۳  

 .صطالحات زیر را تعریف کنیدا  ۳

   شناسی: معرفت -الف

 نوراالنوار: - ب

  فعل طبیعی: - ج

۵/۱  

  ت)يکي از اين عبارات اضافي اس( عبارات مرتبط را به هم وصل کنید:  ۴

  .نسان را به سوی لذایذ سوق می دهدا                          قوه عقل: -الف

  دهد. سعادت واقعی را تشخیص می                                            

۵/۰  

    .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  ۵

  ۱  مراحل تفکر فلسفی را نام ببرید.  -۱

  ۱  دارد؟ها و علوم در چه چیزهایی وجود  ها دانش پایه  - ۲

  ۱  .یکی از فواید آموختن علم منطق را بنویسید  -۳

  ۱  .نام ببرید ؟اروپایی از جهت انسان شناسی به چند دسته تقسیم می شوند السفهف  -۴

    ادامه ی سواالت در صفحه دوم  

 

  سواالت امتحان درس :

  ۱فلسفه 

   مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                           

  ١٤٠٠خرداد 

  دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) :آموزشگاه نام 

تاریخ امتحان :   انسانیرشته تحصیلی:   یازدهم: تحصیلی پایه   نوبت دومامتحان 

۰۸/۰۳/۱۴۰۰  

  ساعت شروع : 

  صبح ۹

 ۱صفحه تعدادصفحات :    تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام خانوادگی :  نام و

  ۲از 

 ۷۰مدت امتحان:   

  دقیقه 



  

  باسمه تعالی

  بارم  سئوال  ردیف 

  ۱   گیرد؟ از نظر سهروردی مراتب وجود نور خود را از چه چیزی می  -۵

  ۱    بختی انسان است؟ از نظر ارسطو چه چیزی عامل سعادت و نیک  -۶

  ۱  ».دهیم خوب و بد مفاهیمی است که ما به کارها می«این سخن چه کسانی است؟   -۷

    .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  ۶

  ۱  .دیده حیتوض معتبر است؟ یشناخت حس ایآ  - ۱

  ۵/۱  .دیده حیتوض ست؟یانسان چ قتیدرباره حق هاستیالیماتر دگاهید  -۲

  ۵/۱  .فلسفی متعالیه را توضیح دهیدظرفیت و استعداد انسان از منظر مکتب   -۳

  ۵/۱   را ابداع کرد؟ القیاز نظر توماس هابز، انسان چه زمانی قوانین اخ  -۴

  ۵/۱  .از نظر کانت را توضیح دهید القیخیر اخ  -۵

  امام زمان (عج) "د.لهیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ما"  

  باشید. تندرست و موفق و سربلند
۲۰  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  درس سواالت امتحان

  ۱فلسفه 

   مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                           

  ١٤٠٠خرداد 

  دبیرستان دخترانه امام حسین (ع): نام آموزشگاه

  تاریخ امتحان :   انسانیرشته تحصیلی:   یازدهمپایه تحصیلی:    نوبت دومامتحان 

۰۸/۰۳/۱۴۰۰  

  ساعت شروع : 

  صبح 9

 ۲صفحه تعدادصفحات :    تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام خانوادگی :  نام و

  ۲از 

 ۷۰مدت امتحان:    

  دقیقه 

نمره نهایی پس ازرسیدگی به   نام و نام خانوادگی دبیر  تصحیح و نمره گذاری

  اعتراضات

نام و نام خانوادگی 

  مصحح/دبیر

    با حروف  با عدد    با حروف  با عدد

  امضاء :     

  

  امضاء :     


