
٣-٢-١آزمون فلسفه یازدهم انسانی                                 درس 
ره سؤاالت  ی ف

١ تعیین کنید کدام عبارت های زیر صحیح و کدام غلط هستند. 
داشت. الف) فلسفه در ابتدای شکل گیری ، اختصاص به یک دانش خاص  

ب) معرفت به وجود ، فرع بر امکان شناخت آن است.
ج) فیلوسوفیا به معنای دوستدار دانایی است. 

د) سومین مرحله از مراحل تفکر فلسفی ، دریافت فلسفی است.

١

١.٥ جاهای خالی را کامل کنید. 
.................... یا ................... بررسی می شوند.الف) در ریاضیات اشیاء از حیث 

ب) فیلسوف واقعی کسی است که تابع .................. و ................ است ، نه افراد و اشخاص. 
ج) در تقسیم بندی ارسطو از دانش ، اصطالح .................. معادل فلسفه به معنای دانش خاص است. 

هرکس نقش اساسی در ................... به زندگی او دارد. د) فلسفه 

٢

٢ فطرت اول و فطرت ثانی را توضیح داده و رابطه بین آن دو را بیان کنید. برای هریک از فطرت اول و  
ثانی یک سؤال مرتبط بنویسید. 

٣

١ دغدغه اصلی بعضی از سوفیست ها چه بود؟  ٤
١ نام بربید. ویژگی های دانش فلسفه را  ٥

١٫٥ اگر کسی معتقد باشد وجود بر دو قسم مادی و مجرد است ، در انسان شناسی خود چه می تواند  
بگوید؟

٦

١ دیدگاه سوسیالیسم را در سیاست توضیح دهید. ٧
١٫٥ سه مورد از فواید تفکر فلسفی را نام بربید.  ٨
١ مسائل بنیادین فلسفه چیست؟فرق اندیشه یک فیلسوف با دیگران درباره  ٩
١ ثیل غار چیست؟ هدف افالطون از بیان  ١٠
١ چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بنامند؟ ١١

١٫٥ مسیر تاریخی کاربرد فلسفه را به ترتیب بنویسید.  ١٢
١ مقصود از بخش های فرعی دانش فلسفه چیست؟ ١٣
٢ اصطالحات روبرو را تعریف کنید.          الف) هستی شناسی            ب) معرفت شناسی ١٤
١ رین تفکر فلسفی شده است؟  چه زمانی میتوان گفت که انسان وارد مرحله  ١٥
١ نام چهارمورد از فلسفه های مضاف را بنویسید.  ١٦


