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نام ونام خانوادگی:

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو

ساعت امتحان06 :صبح

نام پدر:

دبیرستان شبانه روزی امام سجاد(ع)

تاریخ امتحان0066/9/ :

رشته وپایه تحصیلی:یازدهم انسانی
نمره با عدد:

نمره باحروف:

نمونه سوال نوبت اول فلسفه  0یازدهم انسانی

دانش آموزان عزیز  :با توكّل به خدا ،ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید.

-0جای خالی را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنید.
الف فلسفه دربارة بنیادی ترین و نهادی ترین موضوعات  .........................و  ..........................است.

/5

ب

مسائل فلسفی از جهت روش مانند مسائل  ..........................هستند.

/25

ج

دانش فلسفه دارای یک بخش  ......................و تعدادی بخش های  .......................هستند

/5

د

فلسفة هر كس  ............................به زندگی اوست

/25

ه

افالطون در تمثیل غار می خواهد نشان دهد كه چگونه فلسفه ،انسان را به سمت  ...........................هدایت می كند.

/25

و

دانای واقعی از نظر سقراط فقط  ......................است

/25

-2در مقابل جمله صحیح عالمت (  ) و در مقابل جمله غلط عالمت (  ) بگذارید.
الف

هستی شناسی توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد .

/25

ب

كسانی كه معتقد باشند انسان دارای بُعد مادی و مجرد است در علم روان شناسی به بُعد مجرد او هم می پردازند.

/25

ج

سانی كه در زندگی بیشتر دنبالهرو دیگران هستند هدف قابل قبولی برای زندگی برمی گزینند .

/25

د

نخستین مجموعه ها و قطعه هایی كه به زبان فلسفی نگاشته شده  ،از یونان باستان به یادگار مانده است.

/25

ه

اندیشه های سوفسطائیان هیچ تأثیری در زندگی مردم زمان سقراط نداشت.

/25

و

هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن است.

/25

-3سواالت كشف ارتباط
3

هریک از موارد سمت راست با كدام یک ازگزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟ (یک مورد اضافی است)
-0فیلوسوفیا



-2اصالت فرد

 ب) متون هندو

-3اوپانیشادها

 ج) دوستداری دانایی

 -0اصالت جامعه

د) لیبرالیسم

0

الف ) سوسیالیسم

 ه) سروده های زرتشت

به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید.
0

سواالت زیر كدام فلسفی است و كدام غیرفلسفی؟
كدام كار را اول انجام دهم ؟
خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟
آیا اصوال می توان آزادی را با برابری جمع كرد؟
دربارة كارم با چه كسی مشورت كنم؟
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0

50

0

گزاره های زیر جزو كدام دانش فلسفه محسوب می شود؟
انسان مدنی بالطبع است و ذات ًا به زندگی اجتماعی گرایش دارد
راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد
قانون علیت در سراسر عالم جاری و ساری است
تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می كند.

6

مراحل اندیشه ورزی و تفکر در انسان را به ترتیب بنویسید.
-2

-0

1
-3

-0

7

هستی شناسی را تعریف كنید؟

/5

8

سه مورد از فواید تفکر فلسفی را نام ببرید؟

/75

-0

-2

-3

9

دو ویژگی فیلسوف واقعی را بنویسید ؟

/5

06

كدام فیلسوفان به ترتیب عنصر اولیه موجودات را «اعداد و اصول اعداد» و «آب» می دانستند؟

/5

00

نظر سقراط دربارة «ثروت و فضیلت» چه بود؟

/5

02

دانش بشر به دو صورت پیشرفت می كند ،آن دو طریق را بنویسید.

0

03

چه پرسشهای در «معرفت شناسی» مطرح است؟  3مورد را بنویسید

/75

به سواالت زیر پاسخ كامل بدهید
00

مقصود مال صدرا از «»فطرت اول »و «فطرت ثانی» چیست؟

0

05

انسان با داشتن چه ویژگی هایی می تواند به آزاداندیشی برسد و شخصیتی مستقل كسب كند؟

0

00

چرا در تمثیل غار افالطون  ،زندانی نمی تواند مستقیماً به سمت دهانه غار روانه شود و به روشنایی بیرون نگاه كند؟

0

07

عقیدة هراكلیتوس دربارة وحدت اضداد چه بود؟ با ذكر دو نمونه توضیح دهید؟

0

08

به عقیده پارمنیدس چگونه می توان به یک واقعیت بدون تغییر و جاودان و فناناپذیر دست یافت؟

0

09

راز پیام سروش معبد دلفی چه بود؟

0

26

سقراط چگونه وجود خداوند را اثبات می كند؟

2

با آرزوی موفقیت شما عزیزان نوری

26
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كلید سؤاالت

نام درس :فلسفه0

-0الف-جهان – انسان
ب-ریاضی
ج –اصلی – فرعی
د-معنا دهنده
ه) آزادی حقیقی
و) خدا
-2الف :غ ب :ص ج:غ د :ص ه)غ و)ص

 -0—3دوستداری دانایی
 – -2لیبرالیسم
- -3متون هندو
 -0سوسیالیسم
 -0غیرفلسفی – فلسفی -فلسفی -غیرفلسفی
 -5فلسفه علوم اجتماعی -معرفت شناسی -هستی شناسی -فلسفه تاریخ
 -0روبه رو شدن با مسئله -طرح سوال -تفکر در اندوخته ها -رسیدن به پاسخ
-7دربارة قوانین و احکام كلی و عام حاكم بر هستی و وجود بحث می كند.

-8دوری از مغالطه ها -استقالل در اندیشه -رهایی از عادات غیرمنطقی
 -9فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد /عقیده اش را بر پایه خیاالت و تبلیغات و تعصبات بنا نمی سازد
 -06فیثاغورس – تالس
 -00ثروت ،فضیلت نمی آورد ،بلکه از فضیلت است كه ثروت و هرچه كه برای فرد و جامعه سودمند است ،به دست می آید.

 -02از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید در مورد عناصر و پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش -
از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آنها
 -03شناخت چیست؟ آیا شناخت اساساً ممکن است؟ شناخت های ما تا چه اندازه ارزش دارند؟ راه های شناخت كدام اند؟ حدود
و قلمرو شناخت چقدر است؟ چرا میان شناخت افراد از یک موضوع تفاوت وجود دارد؟
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-00مالصدرا  ،مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آنها را فطرت اول و ورود به آن پرسش های اساسی و تفکر در آنها را
فطرت ثانی یعنی فطرت دوم می نامد
-05اندیشیدن فیلسوفانه غور در باورهای مربوط به زندگی است؛ آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها؛ پذیرفتن
باورهای درست و كنار گذاشتن باورهای نادرست .در این صورت ،خودمان بنیان های فکری خود را می سازیم و به آزاداندیشی
می رسیم.

-00اگر برحسب اتفاق ،زنجیر یکی از این مردمان پاره شود و مجبورش كنند كه یکباره برخیزد و روی خود را برگرداند و آتش را
ببیند یا به سوی مدخل غار برود و به بیرون بنگرد ،روشنایی چشمهایش را خیره خواهد ساخت و نخواهد ِ روشنایی توانست عین
اشیایی را كه تا آن هنگام تنها سایه های آنها را می دید ،درست ببیند و اگر بخواهد در خود بنگرد ،طبیعی است كه چشمهایش به
دردی طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد زیرا آنها را بهتر
می توانست ببیند .عقیدهاش هم نسبت به سایه ها استوارتر خواهد شد.
 -07هراكلیتوس شهرت وی در تاریخ فلسفه به دلیل دواندیشه اوست؛ اولی وحدت اضداد است او عقیده داشت كه اموری كه با هم
ضد هستند ،میً توانند با یکدیگر جمع شوند؛ مثال دامنه كووه ،هم سرباالی است و هم سرپایینی .دربار ٔٔە یک لیوان كه تا نصف آن
آب است ،هم میتوان گفت نیم لیوان خالی است و هم میتوان گفت نیم آن پر است و این دو جمله تضادی با یکدیگر ندارند .پس
وجود این اضداد است كه جهان را می سازد و گریزی از ستیز و تضاد نیست.
 --08حواس فقط همین مرتبة ظاهری جهان و هستی را نشان می دهد كه نشان دهندة امور مختلف و متغیر است .اما با عقل
می توان آن به الیة باطنی و حقیقی هستی رسید كه بدون تغییر و جاودانه است.
-09همین بود كه به ما بنمایاند كه تا چه پایه نادانیم و اگر از من (سقراط) به عنوان دانا یاد كرد ،فقط به این خاطر بود كه بگوید
داناترین شما آدمیان ،كسی است كه چون سقراط بداند كه هیچ نمی داند
 -26آیا ممکن است كه كسی صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد ،اما منکر وجود انسان باشد؟ آیا كسی پیدا می شود كه علم و
قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد ولی وجود خداوند را منکر شود؟
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