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نام دبیر :سونیا خدابخش

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1000/00 / 08 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحدفلسطین

ساعت امتحان10:00:صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :فلسفه 1

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان 80 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت
عبارات

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

صحیح و خطا را مشخص کنید( :هر مورد  0/5نمره)

الف) لفظ فلسفه ریشه یونانی دارد و از کلمه سوفیست گرفته شده است.
1

ص

غ

ب)آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها بوسیله تفکر فیلسوفانه صورت می گیرد.

ص

غ

ج) طبق دیدگاه"اصالت فرد و جامعه"یک روحیه جمعی درجامعه شکل میگیردکه افراد چارهاي غیراز پذیرش آن ندارند .ص
د)حد اعتدال قوه غضب "خویشتن داري" است .ص

2
غ

غ

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید( :هر مورد  0/5نمره)

الف) استدالل هایی که ظاهرا درست اما در واقع غلط هستند "......................." ،نامیده می شوند.
ب) کسانی که به " " .........................اعتقاد دارند در سیاست معتقد به لیبرالیسم هستند.
2

ج) دکارت ،فیلسوف فرانسوي که هم دربارۀ بدن و هم دربارۀ نفس تحقیق کرده ،بدن را""..............پیچیده میداند که به

3

طور" "...................فعالیت میکند.
د) فالسفه مسلمان عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد" "........................می نامند.
ه) یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتداي شکل گیري فلسفه تاکنون مسئله " "......................بوده است.
درسواالت زیر پاسخ درست را انتخاب کنید( :هر مورد  0/5نمره)

الف) مؤسس حکمت متعالیه کیست؟
 -2ابن سینا
 -۱سهروردي

-3فارابی

-۴مالصدرا

ب) کدام شاخصه ي تفکر مالصدرا باعث می شود بگوییم هر اتفاقی در بدن ،موثر بر روح است؟
- 2یگانگی روح و بدن
-۱دو بعدي بودن انسان
-۴تدریجی بودن تکامل انسان
-3نامحدود بودن ظرفیت روح
ج) کانت از چه راهی نفس مختار و اراده ي آزاد انسان را اثبات می کند؟
-۱برخورداري انسان از وجدان اخالقی
-2آزادي نفس از قوانین فیزیکی
-3شباهت ذهن به موتور اتومبیل
-۴نیاز انسان به اجتماع و قانون
د) از نظر داروینیست ها علت گرایش انسان به اخالق و فضایل چیست؟
 -2تکامل روحی
-۱نهاد و فطرت
 -۴طبع و غریزه
 -3زندگی اجتماعی
ه) اگر بخواهیم یک دسته از موجودات را که داراي یک ویژگی خاص هستند بررسی کنیم  ،باید سراغ .............برویم.
 -۴یکی از علوم
 -3معرفت شناسی
 -2هستی شناسی
 -۱فلسفه
صفحه ی  1از 2

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

3/5

3

و) یکی از مهم ترین پرسش هاي فلسفی در حوزه شناخت کدام است؟
-۱محدوده کاربرد شناخت حسی و عقلی
-2توانایی به کار گیري ابزار هاي شناخت
-3راه هاي تشخیص مغالطه از حقیقت
-۴ابزار هاي شناخت و قلمرو کاربرد آن ها
ز) از نظر ارسطو شرط رسیدن به سعادت چیست؟
-۱تقویت پیوند بین قوا
-2پذیرش درستی اعتدال
-3سیر قوا در خط اعتدال
-۴برقراري سازش میان قوا
هر یک ازموارد سمت راست با کدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد؟ ( یک مورد اضافی است) (هرمورد  0/5نمره)

4

الف) حالت افراط عقل

 -۱به جاي مفهوم وجود بیشتر از مفهوم نور استفاده میکرد.

ب) ابن سینا

 -2از نظر وي من ،همان روح یا نفس است که مرکز اندیشه هاي ماست.

ج) مالصدرا

 -3روح و بدن دو چیز مجزّا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه اینها وحدتی حقیقی دارند.

د) سهروردي

-۴جُربزُه

2

 -5روح در دورۀ جنینی به بدن انسان ملحق شده و خداوند روح انسانی را به آن عطا میکند.
اصطالحات زیرا تعریف کنید( .هرمورد  0/5نمره)

5

1

الف) فعل اخالقی:
ب) نوراالنوار :

به سوال های زیر پاسخ کامل بدهید:
6

مراحل تفکر فلسفی را بنویسید؟

1

7

دوري از مغالطه ها که از فواید تفکر فلسفی است را ،توضیح دهید؟

1

8

مهم استوار است ،این قواعد را نوشته و توضیح دهید؟

9

مفهوم " انسان تک ساحتی" را در فلسفة ماتریالیست ها با تاکید بر آراء توماس هابز و کارل مارکس توضیح دهید؟

10

به نظر افالطون چند قوه اصلی در وجود انسان فعال است و کار هر یک چیست؟

1/5

11

با توجه به حکمت متعالیه ظرفیت روح انسان چگونه است ،توضیح دهید؟

1/5

1/5
2

صفحه ی  2از2

جمع بارم  00 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :فلسفه 0

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :سونيا خدابخش

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

1
2

ساعت امتحان 01:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 0311-0011

مدت امتحان 81 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان0011/13 /18 :

محل مهر یا امضاء مدیر

عبارات صحیح و خطا را مشخص کنید( :هر مورد  0/5نمره) نمره2

الف) -غ

ب) – ص

ج ) -غ

د)  -غ

جاهاي خالی را با کلمات مناسب پرکنید( :هر جاي خالی  0/5نمره)  3نمره

الف) -مغالطه  0/5ب) -اصالت فرد 0/5

ج) -ماشینی – خودکار  ۱نمره

د) -عقل عملی  0/5ه) -حقیقت انسان 0/5

درسواالت زیر پاسخ درست را انتخاب کنید( :هر مورد  0/5نمره)  3/5نمره

3

الف)-۴مالصدرا
ه)  -۴یکی از علوم

ج) -۱برخورداري انسان از وجدان اخالقی
ب) – 2یگانگی روح و بدن
ز) -3سیر قوا در خط اعتدال
و)  -۴ابزار هاي شناخت و قلمرو کاربرد آن

د)  -3زندگی اجتماعی

هر یک ازموارد سمت راست با کدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد؟ (هر مورد  0/5نمره)  2نمره
4

الف) حالت افراط عقل = -۴جُربزُه ب) ابن سینا= -5روح در دورۀ جنینی به بدن انسان ملحق شده و خداوند روح انسانی را به آن
عطا میکند .ج) مالصدرا =  -3روح و بدن دو چیز مجزّا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند بلکه اینها وحدتی حقیقی دارند.
د) سهروردي =  -۱به جاي مفهوم وجود بیشتر از مفهوم نور استفاده میکرد.

5

اصطالحات زیرا تعریف کنید(.هر مورد  0/5نمره)  ۱نمره
الف) فعل اخالقی :کارهایی هستندکه مورد ستایش و تحسین یا مورد سرزنش و تقبیح قرار می گیرند؛ مانند احسان ،گذشت ،ایثار.
ب) نوراالنوار :به عقیده سهروردي خداوند نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه ندارد .خدا نوراالنواراست.

6

 -۱روبه رو شدن با مجهول ها و مسئله هاي فلسفی -2طرح پرسش هاي فلسفی -3رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته ها و انتخاب
معلومات مناسب با سؤال  -۴رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت ۱نمره

7

یکی از فواید آموختن منطق توانایی تشخیص مغالطهها و خارج کردن آنها از باورهاست .فلسفه از این توانایی منطقی کمک میگیرد تا
اندیشههاي فلسفی درست از تفکّرات غلط تشخیص داده شود و راه رسیدن به اعتقادات درست هموار گردد .فیلسوفان میکوشند با
کاستن از مغالطهها ،فهم درستی از حقایق ،چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی ،ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبی که
خالی از مغالطه باشد ،بیان کنند۱ .نمره

8

شناخت تجربی بر چند قاعدۀ عقلی مهم نیز استوار است و دانشمند در هنگام بررسی داده هاي حسی ،آن قاعده ها را درنظر دارد و از
آنها بهره می برد؛ برخی از این قواعد عبارت اند از-۱پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند ،بلکه هر پدیده اي نیازمند علت است -2
هر پدیده علتی ویژه دارد ،و از هر چیزي ،هر چیزي پدید نمی آید -3طبیعت ،همواره یکسان عمل می کند .به طور مثال ،آب ،همواره
خواص خود را دارد و این گونه نیست که یک روز فالن خاصیت را داشته باشد و روز دیگر نداشته باشد ۱/5 .نمره

9

ماتریالیست ها دسته اي از فیلسوفان هستند که می گویند همة موجودات و از جمله انسان فقط یک بعُد و یک ساحَت دارند که همان
بعُد مادي و جسمانی است .آنان می گویند ذهن و روان هم چیزي جز مغز و سلسلة اعصاب انسان نیست .از نظر ماتریالیست ها انسان
یک ماشین مادي بسیار پیچیده است ،نه چیزي فراتر از آن .هابز ا ذهن بشر را یک ماشین پیچیدۀ مادي تلقی می کرد که شبیه یک
دستگاه مکانیکی ،مثل موتور اتومبیل ،کار می کند .مارکس ،انسان را فقط یک موجود مادي می دانست که نیازهاي اصلی او را نیازهاي
مادي تشکیل می دهند و نیازهایی مانند نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخالق ،همه به خاطر نیازهاي مادي پیدا شده اند 2 .نمره

10

در وجود انسان سه قوه اصلی فعال است -۱ :قوه شهوت :انسان را به سوي «لذایذ و امیال مختلف» می خواند -2.قوه غضب :انسان را در
برابر«خطر ها و موانع»دعوت به ایستادگی و عکس العمل می کند -3 .قوه عقل :که خوب را از بد تشخیص می دهد و سعادت واقعی را شناسایی
می کند۱/5 .

11

از نظر حکمت متعالیه روح انسانی آخرین درجة تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند .ظرفیت روح انسان پایان ندارد
و روح می تواند به هر مرتبة کمالی در جهانِ مخلوقات ،دست یابد .مراحل تکاملی طبیعت ،وقتیا ز گیاه و حیوان می گذرد و به انسان
می رسد ،ظرفیتی بی نهایت پیدا می کند و به هیچ درجه اي از کمال قانع نمی شود ۱/5 .نمره

جمع بارم 00:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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