
 
 

 

 15سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه  80وقت پاسخگویی:  3/98 /25تاریخ برگزاری 
 انسانی رشته :

 : یازدهمپایه

 نام درس: 

 فلسفه
 

طاهری  خانم سرکار سئوال محترم طراح  

 ردیف  بارم

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را با )ص/غ( مشخص کنید. 2

 تواند برای آنها استدالل  ارائه کند  الف( فیلسوف کسی است که باورهایی منظم و پیوسته دارد و می

 درست،ارائه استدالل صحیح است.نخستین گام در یک مسیر تفکر فلسفی  ب(

 افالطون معتقد است برترین وجود مثال خیر است نه انسان ج(

 نمایند. مورخان فلسفه در غرب معموالً هرمس را نخستین فیلسوف یونانی معرفی می د(

 هـ( افالطون معتقد بود شناخت عقلی مخصوص عالم معقول و از شناخت حسی برتر است

 شد. وان گفت که دانای حقیقی محسوب میت و( دربارۀ سقراط نمی

 شناخت آدمی به هیچ وجه یک امر محدود نیست. ز(

 تواند به حقایق و زوایای آن پی ببرد. ورزی در وحی را بیشتر کند نمی ر و اندیشههر دانشمندی که قواعد تدب خ(

 

1 

5/5  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

 شود.  نامیده می ....................و اعتدال  ..................تفریط  ...................افراط  حالتعقل در  یقوا الف(

   ........................................... .گویند انسان چیزی نیست جزء یک حیوان  ها می نیستداروی ب(

 باشد. می........... .............. ها حقیقت انسان یک از دیدگاه ماتریالیست ج(

 بود............................. فلسفه شیخ اشراق مبتنی بر  د(

های جدیدی من جمله دیدگاه  ش دیدگاهیگرایان و تجربه گرایان به پیدا لقتالش کانت برای آشتی دادن ع هـ(

 شد.  ...........................

 آید. به دست می .......................................و  .....................................شناخت تجربی با همکاری  و(

 پردازد. می......................... است که به خود پدیدۀ  .....................................شناسی بخشی از  معرفت ز(

2 

 مطابقت دارد؟های سمت چپ  هریک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه 1

 فالسفه مسمان -1              از وجدان است.                        اطاعتمعیار فعل اخالقی در  الف(

 افالطون -2        معیار فعل اخالقی برای فقط مصالح ومنافع افراد در جامعه است        ب(

 گرایان طبیعت -3            است       انسانبختی  معیار فعل اخالقی، جستجوی سعادت و نیک ج(

 ارسطو-4                                        معیار فعل اخالقی در رعایت حداعتدال است د(

 کانت-5                                                                                                  

 

3 
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بارم                                                                                                 سواالت                                                                                             2صفحه   

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 

5/0  
 چه نام دارد؟ کند بحث میهای مربوط به وجود  ای و اصلی فلسفه که دربارۀ مسئله بخش ریشه

 
4 

5/0  5 چه کسی به نمایندگی از متهم کنندگان علیه سقراط در دادگاه سخن گفت؟ 

5/0  6 نشانه توانایی بشر در شناخت اشیای پیرامون چیست؟ 

5/0  7 پیامبران  است را بنویسید؟یکی از ابزارهای رسیدن به معرفت که ویژه  

5/0  8 شود؟ چه امری میبه طبق نظر افالطون اگر رهبری با قوای عقل باشد قوۀ غضب متصّف  

  سواالت تشریحی

1 

  تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانشها چیست؟

 

 

9 

5/1  

 ا نسان از دیدگاه افالطون چیست؟ یهدف حقیق

 

 

10 

5/1  

 مادۀ سازنده جهان چیست؟ نظر تالس و فیثاغورث دربارۀ

 

 

 

11 

1 

 آثار زندگی برپایه فهم فلسفی را نام ببرید؟

 

 

12 

1 

 سقراط چه بود؟ جرم

 

 

13 

1 

 دیدگاه مالصدرا دربارۀ ارتباط عقل و دین چیست؟

 

 

14 

2 

 ابن سینا دربارۀ حقیقت انسان چه دیدگاهی دارد و در این رابطه نظر کدام فیلسوف را پسندیده است؟

 

 

 

 

15 

  موفق و تندرست باشید 
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 25/03/1398    فلسفه پایه یازدهمپاسخنامه 

 

 نمره ( 0.25اسخ پ ) هر 1

 د : غ            ص  : ج      ب : غ      : ص   الف 

 خ : غ         ز : غ           ص و :   ه : ص    

 

 نمره ( 0.5پاسخ ) هر  2

 سفاهت       حکمت      بزهالف : جر

      : مستوی القامه ب

 ماشین پیچیده یا ماده : ج

 عرفان یا شهودد : 

 ثبات گراییپوزیتیویسم یا اه : 

 و : حس و عقل

 شناخت            فلسفهز: 

 

 (نمره  0.25پاسخ ) هر  3

 3ب :              5الف : 

  4د :                2ج : 

 

 (0.5)  الطبیعهفلسفه اولی یا مابعد:  4

 (0.5)ملتوس :  5

 (0.5: پیشرفت علم ) 6

 (0.5: وحی ) 7

 (0.5) : شجاعی  8
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 سواالت تشریحی

نسان ن و ایله ها و موضوعات جهالسفه درباره ی بنیادی ترین و نهایی ترین مس: ف 6

 نمره ( 1)  و همین ، تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش هاست.بحث می کند 

 

: هدف حقیقی انسان رسیدن به عالم مثل و خیر مطلق است نه ماندن در عالم طبیعت  7

 نمره ( 1)  که عالم سایه هاست .

 

 (0.75 سثاغورو نظر فی 0.75نظر تالس )  ـ کتاب  18سخ صفحه : پا 8

 

 (  0.5)  دوری از مغالطه ها 1 :  9

 (0.5: استقالل در اندیشه )  2     

 (  0.5: رهایی از عادات غیر منطقی )  3     

     

 نمره ( 1کتاب پاراگراف اول )  34: صفحه  10

 

 ه ( نمر 1ول ) اب پاراگراف اکت 56: صفحه  11

 

 نمره ( 2از جانب باال ) کتاب  65: صفحه   12
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