
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

    تَدى عثاسات صیش سا هطخع فشهاییذ. غحیح یا غلظ

 است .اٍلیِ پاسهٌیذس پٌدویي ٍ اخشیي فیلسَف اص هیاى فیلسَفاى 

 داسد. عالن تشتشی تِ ًام عالن هثل ٍخَد سمشاط اعتماد داسد وِ عالٍُ تش عالن عثیعت 

 ًویتَاى تشای فلسفِ اص ًظش صهاًی اغاصی تعییي وشد.

 است      اساى  ی هسلواى هعتمذًذ وِ تطش تِ فضائل عاللوٌذ است ٍ سفتي تِ سَی ایي فضائل فالسفِ

2 

2 

  .فشهاییذهٌاسة واهل  ٍاطگاىخاّای خالی سا تا 

 اًساى دٍ دستِ فعل داسد: فعل .................. ٍ فعل .................... .   الف(

 ......................... فیلسَفی تَد وِ وتاب ًٌَضت ٍ ها اٍ سا اص عشیك ........................ هی ضٌاسین.  ب( 

 وٌذ. تحث هی .ی هسائل هشتَط تِ ............... دستاسُی اٍلی تخص اساسی فلسفِ است وِ  فلسفِج( 

حمیمت ّواى چیضی است وِ ّش وس تِ آى  .تشدًذ ............................... اغل اهىاى ضٌاخت ٍالعیت سا صیش سؤال هید( 

 دّذ. گَاّی هی

2 

3 

 داسد؟ّای سوت چپ استثاط  ّای سوت ساست تا وذام یه اص گضیٌِ ّش یه اص گضیٌِ

 دواست                                         اخالق فضیلت

 ی فشٌّگ فلسفِ                                       ی هضافِ ففلس

 افالعَى                                                        عمل

 ضٌاخت                                        ضٌاسی هعشفت

2 

4 

 ُی آسای ّشاولیتس دسست ًیست؟ وذاهیه اص هَاسد صیش دستاس 

 الف( تٌیاى ّوِ چیض آتص است.

 ب( آتص ّوَاسُ سٍضي است ٍ خٌگ ٍ ستیضُ ًاضی اص ّویي اهش است.

 پیذایص هَخَدات گًَاگَى ًیض ّویي خٌگ ٍ ستیضُ است. أج( هٌط

 آیٌذ.  ّا پذیذ هی د( اضیای گًَاگَى دس ّویي تغییش ٍ تثذیل
 

 ُی تفىش فلسفی وذام یه اص هَاسد صیش غحیح است؟ دستاس 

 وٌٌذ هیذتِ آى تپشداصًذ، صیشاایطاى دستشخَسدتا هسائل حیشت تایی افشاد یعٌی ّوِالف(تفىشفلسفی ضشٍست عام داسد،

ی  ضیَُتَاًٌذ  ب( تفىش فلسفی ضشٍست خاظ داسد، یعٌی فمظ فیلسَفاى تایذ تِ آى تپشداصًذ، صیشا فمظ ایطاى هی

 صًذگی افشاد سا تعییي وٌٌذ.

ّای فلسفی  آى تپشداصًذ، صیشا افشاد تا پاسخ تِ پشسص ی افشاد تایذ تِ  ج( تفىش فلسفی ضشٍست عام داسد، یعٌی ّوِ

 وٌٌذ.  ی صًذگی خَد سا تعییي هی ضیَُ

آًْا دس تشخَسد تا هسائل د( تفىش فلسفی ضشٍست خاظ داسد، یعٌی فمظ فیلسَفاى تایذ تِ آى تپشداصًذ، صیشا فمظ 

 وٌٌذ. حیشت هی

1.5 

 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه  2  .تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 فلسفه نام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 وذام یه اص هَاسد صیش غحیح ًیست؟ 

 احساس حیشت است ٍ ّش حیشتی ّن حیشت فلسفی ًیست. ی فیلسَفْ الف( ًطاًِ

 داسد. ٍسصی ًیست، تل عظوتِ هسألِ فشد سا تِ تحیش ٍاهی ضعف دس اًذیطِ ب( همػَد اص حیشتْ

 ّذفی ًیست.  سشگشداًی ٍ تی حیشتْج(  همػَد اص 

 د( آغاص تفىش فیلسَفاًِ دسن اّویت سؤاالت تٌیادیي ٍ ٍسٍد تِ ٍادی حیشت ًیست.
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 توثیل غاس الالعَى سا تا روش خضئیات ضشح دّیذ. 
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 اتضاسّای ضٌاخت سا ًام تشدُ ٍ ّش یه سا هختػش تَضیح دّیذ.

 

 

 

 

 

2 
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ی ایشاى  تَاًذ ساّگطای ها دس خاهعِ تَضیح دّیذ. تِ ًظش ضوا، آیا چٌیي عشص فىشی هیگشایی سا  ی ًسثی اًذیطِ

 ٍ ًظش خَد سا هستذل تیاى وٌیذ( خَدتاى سا تذّیذ) دس هَسد تخص دٍم، پاسخ  تاضذ؟ ًظش خَد سا تَضیح دّیذ.

 

 

 

 

 

2.5 
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ی اًساى چِ  دستاسُی ٍخَدی هالغذسا  اًساى اص دیذگاُ هىتة اگضیستاًسیالیسن ٍاخذ چِ خػَغیاتی است؟ فلسفِ

  ؟گَیذ هی
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 العَى سا خذاگاًِ تَضیح دّیذ. فدیذگاُ اخاللی واًت ٍ دیذگاُ اخاللی ا
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 2از 2صفحه ی 



 
 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 غ - ظ - غ - ظ 1

 سَفسغائیاى/    ٍخَد/     افالعَى –سمشاط /           اخاللی –عثیعی  2

3 

 اخالق فضیلت                                        افالعَى

 ی فشٌّگ ی هضاف                                       فلسفِ فلسفِ

 دواست      عمل                                                

 ضٌاسی                                        ضٌاخت هعشفت

 د/  ج/  ب 4

5 

عالن  عشح ضذُ ٍ تشای تَضیح ًظشیِ خوَْس دس وتاب افالعَى وِ تَسظ ست توثیلی غاس افالعَى یا توثیل غاس

تتذا ا .ّا اضاسُ داسد است. ایي توثیل تِ احتوالِ خیالی تَدى یا ًادسست تَدى تػَسات ٍ عمایذ اًساى خَد تِ واس تشدُ هُثُل

اًذ، تِ عَسی وِ ّویطِ  سا دس ًظش تگیشیذ، وِ دس آى تعذادی اًساى دس حالی وِ تِ دیَاس غل ٍ صًدیش ضذُ غاس یه

اًذ. دس پطت ایي افشاد آتطی سٍضي است  ًىشدُاست ٍ ّیچگاُ پطت سش خَد سا ًگاُ  سٍ تَدُ سٍیطاى تِ سوت دیَاس سٍتِ

افتذ. دس  سٍ هی وٌٌذ سایِ آًْا تش دیَاس سٍتِ ّایی لشاس داسًذ ٍ ٌّگاهی وِ حشوت هی ٍ دس خلَی ایي آتص ًیض هدسوِ

 .ضَد ایي گشٍُ اص افشاد ّستٌذ وِ سایِ آًْا تش سٍی دیَاس هٌعىس هی عمایذ ٍ اعتمادات ّا ّواى ٍالع ایي هدسوِ

گشدد؛ ٍ آى ضخع تِ  است تاصهی ی دیَاس غاس ًطستِدس ایي هیاى، ًاگْاى صًدیش اص پای یىی اص ایي صًذاًیاى وِ تِ سَ

چیضی  حمیمت ضَد وِ سٍد. اٍ تاصُ هتَخِ هی غاس تِ تیشٍى هی ٔ  تیٌذ ٍ سپس اص دّاًِ عمة تشهیگشدد ٍ پطت خَد سا هی

افالعًَی است وِ ضخع، ٌّگاهی  عالن هثل داخل غاس لشاس داضت. دس ٍالع، ایي خْاىِ خاسج ّواىخض آى است وِ دس 

غاس ودا ٍ خاسج آى ودا! ضخػی وِ تِ  ضَد وِ حمایكِ خْاى چیضی خض ایي است ٍ داخل سسذ هتَخِ هی وِ تِ آى هی

گیشد وِ تِ غاس تشگشدد ٍ دیگشاى سا ًیض اص ایي حمیمت  است تػوین هی عالن خاسج اص غاس سفتِ ٍ اص آى آگاّی وسة وشدُ

سٍد تا آًْا سا ًسثت تِ خْاىِ خاسج آگاُ وٌذ ٍ تگَیذ وِ حمیمت چیضی خض ایي  آگاُ وٌذ؛ ٍ ٌّگاهی وِ تِ سَی آًاى هی

 .پٌذاسًذ ضَد، ٍ آًاى حشف ٍی سا دسٍغ هی ایذ، تا تشخَسد سشد صًذاًیاى هَاخِ هی وِ ضوا تِ آى دل تستِ است

دس ٍالع ایي ًظشیِ افالعَى تِ ایي اضاسُ داسد وِ خیش هغلك دس خْاى هثل است ٍ اگش وسی هیخَاّذ تِ اخاللیات دست 

مذ ایي سخي هیگَیذ:اگش ایي عالن، سایِ عالن هثل است ٍ ّوِ چیض پیذا وٌذ تایذ تِ عالن هثل ساُ پیذا وٌذ.وِ اسسغَ تا ً

 عالن هثل خَب است پس تذی ّای اًساى ّا ًاضی اص چِ چیضی است؟

ی آتي تَد وِ دس خْل  تشیي هشد دٍساى یعٌی سمشاط تَد. غاس ًواد خاهعِ افالعَى دس خَاًی ضاّذ هحاووِ ٍ اعذام فاضل

ّا لشاس داضت. هشدی وِ صًدیشّا سا پاسُ وشد ًواد سمشاط تَد. فضای داخل غاس  ستی سَفی صیست ٍ تحت سیغشُ خَد هی

 ّا( ٍ فضای تیشٍى غاس ًواد خْاى هُثُل )اپیستوِ( تَد.  ًواد خْاى دوسا )خْاى سایِ
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 وٌین. خغا تِ آى ساُ داسد.  هاى ضٌاخت حاغل هی گاًِ اص خْاى پیشاهَى حس: تَسظ حَاس پٌح

وٌذ.  ضاى عاخض است. ّن اهَس هحسَس ٍ ّن اهَس ًاهحسَس سا دسن هی وٌذ وِ حَاس اص دسن عمل: حمایمی سا دسن هی

 ًگشی داسد.  تَاى دسٍى

 ضَد. ضٌاخت ضَْدی است.  وٌذ. تذسیدی ٍ تا تْزیة ًفس حاغل هی ٍاسغِ حمایك سا دسن هی للة: تی

 ٍحی: خاظ پیاهثشاى است. 

 
 سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 انسانی فلسفه یازدهننام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ اهتحاى: 

 ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 70هدت اهتحاى: 
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گشایی ضٌاخت ًضد افشاد هختلف یىساى ًیست ٍ تا ّن تفاٍت داسد. ضٌاخت ّشوسی تشای خَدش  ًسثیی اًذیطِ  تش پایِ

 ی آى دس هطىالتی تَد وِ ضٌاخت تدشتی تا آى هَاخِ ضذ: عذم لغعیت ٍ  هحذٍدیت.  اعتثاس داسد. سیطِ

 دس هَسد تخص دٍم، پاسخ آصاد است. 
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آًىِ هاّیت هتعیٌی  آیذ تی ضَد یعٌی تِ ٍخَد هی ًیست. اٍ هَخَد هیاگضیستاًسیالیسن: هاّیت اًساى اص آغاص هطخع 

 تَاًذ سشًَضت خَد سا خَدش سلن صًذ.  داضتِ تاضذ. یعٌی ًاهتعیي است. ٍخَد همذم تش هاّیت است. پس اًساى هی

اص ًظش هالغذسا ّن اًساى دس آغاص صًذگی َّیت هطخػی ًذاسد. َّیتْای گًَاگَى دس اٍ تِ غَست تالمَُ ٍخَد داسد. اها 

هعلَم ًیست اًساى چِ َّیتی هی یاتذ. تالفعل ضذى آى َّیتْا تستگی تِ اًتخاب ٍ ضیَُ صًذگی اًساى داسد صیشا اًساى 

 َی وواالت تشٍد اها تضویٌی ًیست وِ چٌیي هسیشی سا اًتخاب وٌذ.  هَخَدی هختاس ٍ غاحة اساد است. ٍ تایذ تِ س

9 

وٌذ ٍ ایي  ًضد واًت فشد تایذ اص ٍخذاى اخاللی خَد پیشٍی وٌذ. ٍخذاى ّش فشد تىالیف ٍ لَاعذی سا تشای اٍ ٍضع هی

 . تىالیف صهاًی اخاللی است وِ تتَاًذ عوَهیت داضتِ تاضذ. ٍ ّوچٌیي عاسی اص هٌفعت فشدی تاضذ

ًضد افالعَى عول اًساى دس غشتی عمالًی است وِ هغاتك تا عمل تاضذ. یعٌی لَُ عمل تتَاًذ تش لَُ ضَْت ٍ لَُ غضی 

تشتشی یاتذ. تا لَُ عمل فشد تِ حىوت هی سسذ. عمل لَُ ضَْت سا تِ خَیطتي داسی ٍ لَُ غضة سا تِ ضداعت ٍاهی 

لت دس افالعَى تشخستِ است: خَیطتي داسی، ضداعت، داسد. چٌیي ساهاًذّی ّواى عذالت است. پس چْاس فضی

 حىوت ٍ عذالت. وِ هیاى ّوِ اًساًْا ثاتت است ٍ ّوَاسُ اعتثاس داسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


