
 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 دوممتوسطه  -غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 1فلسفه   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه                19  : تعداد کل سؤاالت           1041خرداد ماه :  نوبت   یازدهم انسانی            :مقطع و نام کالس                               رجبی:  نام دبیر 

 بارم نمره سؤال ردیف

 .کنیدصحیح و غلط عبارات زیر را مشخص  1

 .فلسفه از جهت روش با ریاضیات اختالف دارد (الف

 .پارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود ندارد(ب

 .از نظر کانت من همان روح یا نفس است که مرکز اندیشه های ماست( ج
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 .جای خالی را با عبارات مناسب پر کنید 2

 .است........................ فیلوسوفیا به معنی ( الف

ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان ................ به نظر (ب

 دهند

 .است....................... به نظر افالطون حقیقت برتر انسان ( ج

 
 
          

       5/1 

 پایه گذاری کرد؟چه کسی از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را  3

 دکارت( د کانت   ( ارسطو   ج( ب     افالطون( الف
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 کدامیک از موارد زیر با گزینه های روبرو ارتباط دارد؟ 0

 کانت                       .خدا یا نوراالنوار همان مشرق عالم است(الف

 ارسطومعیار فعل اخالقی وجدان اخالقی است                         ( ب

 سهروردی.                ریشه فعل اخالقی در رفتار طبیعی انسان است( ج

 اعتدال عامل سعادت و نیک بختی انسان است                 فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست( د

 

 
 
 
       1 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                           زهرا رجبی: نام ونام خانوادگی دبیر    تاریخ و امضاء                     زهرا رجبی : نام ونام خانوادگی دبیر  

  1041  /  3  /21     : تاریخ امتحان 

 صبح    9       :ساعت شروع 

 دقیقه    04     :  مدت امتحان 

 :نام 

 :نام خانوادگی 

 :نام پدر 



 بارم نمره 2صفحه               سؤال         : نام و نام خانوادگی  ردیف

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 5

 مبانی و زیربنای علوم در کجا قرار دارد؟( الف

 اثرات اعتقاد به اصالت فرد باعث ظهور چه مکتبی شد؟( ب

 فرانسیس بیکن چه ابزاری را در شناخت معتبر می دانست؟( ج
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  چرا سقراط مایل نبود خود را سوفیست بنامد؟ 6
1 

 مستقل برساند؟فلسفه چگونه می تواند فرد را به آزاداندیشی و شخصیت  0

 

 
1 

  دالیل شهرت هراکلیتوس را بنویسید؟ 8
1 

 آیا شکاکیت مطلق امکان پذیر است؟ توضیح دهید 9

 

 
1 

  از نظر سقراط گریز از چه چیزی دشوار است؟ 14
1 

 1 شناخت تجربی چگونه پدید می آید؟ 11

  معرفت شهودی چگونه به کمال می رسد؟ 12
1 

  اعتبار حس و عقل بنویسد؟نظر ارسطو را درباره  13
1 

 پوزیتیویسم ها چه ابزاری را برای شناخت معتبر می دانند نوضیح دهید؟ 10

 

 
1 

 1 دیدگاه توماس هابز را درباره انسان بنویسد؟ 15

 از منظر حکمت متعالیه انسان چگونه می تواند ظرفیت و استعداد بی نهایت خود را به فعلیت برساند؟ 16

 

 
1 

 1 نظر ابن سینا روح انسان چه ویژگی دارد؟به  10

 1 به نظر افالطون معیار فعل نیک بختی انسان چیست؟ 18

مقصود کانت از این جمله که بر طبق قاعده ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید که قاعده مزبور قانون کلی و  19

 عمومی شود چیست؟

1 
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