تعداد صفحات2 :

بسمه تعالی
نام درس :فلسفه ()1
نام ونام خانوادگی:

تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

رشته :انسانی
پایه :یازدهم

99/00/ 00

مدت امتحان 00 :دقیقه
طراح سوال :خانم شکیبا

اداره آموزش و پرورش شهرستان چناران
دبیرستان عفاف

l

ردیف «دو چیز همواره مرا به شگفتی وامی دارد :یکی آسمانی که باالی سر ماست ،دیگر وجدانی که در درون ماست» کانت

بارم

درستی یا نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید:
 )1لفظ فلسفه معرَّب کلمه «فیلوسوفوس» به معنای «دوستدار دانایی» است.
)2گزارۀ فلسفی «هستی یک وجود بیانتهاست و حد و مرزی ندارد» جزء گزارههای اساسیتر و بنیادیتر است.
 )3اهل تفکرفلسفی میکوشد بنیانهای فکری خود را در چارچوب عقل و منطق قراردهد.
الف

 )4رشد شاخۀ «معرفت شناسیِ» فلسفه و توجه به آن در دورۀ جدید ،مدیون توجه ویژۀ دکارت به شناخت است.

1/75

 )5به اعتقاد پوزیتیویستها ،فقط مفاهیم و گزاره هایی ارزش تحقیق دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند.
 )6براساس حکمت متعالیه ،روح ضمیمه شده به بدن است ،و نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن نیست.
 ) 7از نظر ارسطو ،اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد ،انسان به سعادت میرسد.
جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید:
 )1مطابق نظر مالصدرا ،ورود به پرسشهای اساسی و تفکر در آنها مربوط به  ..............................است.
ب

 )2با تأمل فیلسوفانه در حوزههایی مانند اخالق ،دین ،تاریخ و طبیعت و غیره ،فلسفههای  .................شکل میگیرد.
 )3منظور از »ناطق« بودن انسان صرفاً سخن گفتن او نیست ،بلکه مقصود اصلی ............................. ،است.
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 )4به عقیدۀ سهروردی مراتب وجود ،نور هستی خود را از  ........................دریافت میکند.
 )5به عقیده کانت ،معیار فعل اخالقی را باید در  .........................جستوجو کرد.
گزینۀ مناسب را انتخاب کنید:
الف) افالطون در تمثیل غار میخواهد نشان دهد که فلسفه ،انسان را به  ........................هدایت می کند.
 )2زندگی حقیقی 

 )1معنای زندگی 

 )3دوری از مغالطهها 

 )4استقالل در اندیشه 

ب) اعتقاد به اینکه عقل انسان بهطور ذاتی معرفتهایی دارد که از تجربه بهدست نیامدهاند؛ مانند معرفت به وجود
ج

نفس مجرد و وجود خدا ،مربوط به کدام فیلسوف است؟
 )1کانت 

 )2جان الک 

 )3دکارت 
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 )4ارسطو 

ج) عبارت « انسان چیزی نیست ،جز یک حیوان راست قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیدهتر است» نظر
کدام مکتب فلسفی است.
 )1ماتریالیستها 

 )2پوزیتیویستها 

 )3پراگماتیستها 

 )4داروینیستها 

گزینههای مربوط را به یکدیگر وصل کنید:

د

الف) اعداد و اصول اعداد ،همان عناصر اولی همه موجودات هستند.

 )1تالس

ب) همه چیز در سیالن و حرکت اس ت.

 )2هراکلیتوس

ج) نخستین بار به مفهوم «بودن» و «شدن» که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند ،توجه دقیق کرد )3 .فیثاغورس
د)آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست.
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 )4پارمنیدس

1

نام ونام خانوادگی:

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
اداره آموزش و پرورش شهرستان چناران

رشته :انسانی
پایه :یازدهم

دبیرستان عفاف

ساعت امتحان:
مدت امتحان 00 :دقیقه
طراح سوال :شکیبا

سواالت

ردیف

بارم

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 ) 1فلسفه ،از چه جهت با ریاضیات اختالف دارد و از چه جهت مشترک است؟
 )2دانشی که توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار میدهد ،چه نام دارد؟
 )3عبارت «فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمیپذیرد و عقیدهاش را بر پایۀ خیاالت ،تبلیغات و تعصّب بنا
ه

نمیکند» بیانگر کدام مورد از فواید تفکر فلسفی است؟

4

 )4یکی از نشانههای ارزش و اعتبار شناخت حسی را بنویسید؟
 )5دیدگاه پارمنیدس را در مورد شناخت حسی بنویسید؟
 )6به عقیدۀ افالطون ،عالم طبیعت سایهای از کدام عالم است؟
 )7نظر افالطون دربارۀ حقیقت انسان چیست؟
 )8سهروردی به جای مفهوم وجود ،بیشتر از چه مفهومی استفاده کرد؟
اصطالحات زیر را تعریف کنید:
الف) شناخت تجربی:

و

2

ب) عقل عملی:
به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید:
ز

1

 )1مراحل تفکر فلسفی در انسان را به ترتیب بنویسید؟
 )2سقراط وجود خدا را چگونه اثبات کرد؟

1

 )3عقیدۀ گرگیاس درباره شناخت و امکان معرفت را بنویسید؟

0/75

 )4به چه نوع معرفتی« ،معرفت شهودی» گفته میشود؟ این معرفت چگونه حاصل میشود؟
1/5

 )5دیدگاه معرفت شناختی کانت درباره «همکاری حس و عقل» را با ذکر مثال بیان کنید.

1/5

 )6به عقیدۀ ماتریالیستها و داروینیستها دلیل توجه انسان به اخالق و فضائل اخالقی چیست؟

1

 )7ویژگیهای روح انسان را از نظر ابنسینا بیان کنید؟

1

 )8به عقیدۀ افالطون در وجود انسان چند قوۀ اصلی نهفته است و هر کدام چه ویژگیهایی دارند؟
تعداد سواالت:
15

با آرزوی موفقیت برای شما
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جمع بارم:

20

بسمه تعالی
نام درس :پاسخنامه فلسفه ()1
نام ونام خانوادگی:

تعداد صفحات2 :

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

رشته :انسانی

اداره آموزش و پرورش شهرستان چناران

پایه :یازدهم

دبیرستان عفاف

تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

99/00/00

مدت امتحان 00 :دقیقه
طراح سوال :خانم شکیبا

پاسخنامه فلسفه ()1

ردیف

بارم

درستی یا نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید:
 )1نادرست ،فیلوسوفیا
 )2درست
الف

 )3درست

1/75

 )4نادرست ،کانت
 )5درست
 )6نادرست ،در حکمت متعالیه ،روح ضمیمه شده به بدن نیست ،بلکه نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است.
 )7درست
جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید:
 )1فطرت دوم

ب

 )2مضاف
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 )3قوۀ تفکر و تعقل
 )4نوراالنوار
 )5وجدان اخالقی
گزینۀ مناسب را انتخاب کنید:
ج

الف)  )2زندگی حقیقی

0/75

ب)  )3دکارت
ج)  )4داروینیستها
گزینههای مربوط را به یکدیگر وصل کنید:
الف)  )3فیثاغورس

د

ب)  )2هراکلیتوس

1

ج)  )4پارمنیدس
د)  )1تالس
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 ) 1فلسفه از جهت روش با ریاضیات مشترک است و از جهت موضوع اختالف دارد.
 )2معرفتشناسی
 )3استقالل در اندیشه
ه

 )4توانایی حس در شناخت تفاوتها و تمایزها
 )5پارمنیدس معتقد بود که شناخت حسی به دلیل خطاهایی که گاه درحواس رخ می دهد ،اعتبار ندارد.
 )6عالم مثل
 )7انسان ،عالوه بر بدن ،دارای حقیقتی برتر است .این حقیقت برتر ،همان نفس است که قابل رؤیت نیست.
 )8نور
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4

نام ونام خانوادگی:

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
اداره آموزش و پرورش شهرستان چناران

رشته :انسانی
پایه :یازدهم

دبیرستان عفاف

ساعت امتحان:
مدت امتحان 00 :دقیقه
طراح :شکیبا

پاسخنامه فلسفه ()1

ردیف

بارم

اصطالحات زیر را تعریف کنید:
و

الف) عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافتههای حسی میتواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پیببرد و قوانین
طبیعی را بشناسد این شناخت را که عقل با همکاری حس بهدست میآورد« ،شناخت تجربی» مینامند.

2

ب) عقل از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد «عقل عملی» می نامند.
به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید:
ز

 -1روبهرو شدن با مجهولها و مسئلههای فلسفی  -2طرح پرسشهای فلسفی  -3رجوع به معلومات و تفکر در

1

اندوختهها و انتخاب معلومات مناسب با سوال -4رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت
 )2سقراط گفت :این افترا ،که من منکر خدا باشم ،وارد نیست .آیا ممکن است که کسی صفات و امور مربوط به انسان
را بپذیرد ،اما منکر وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد

1

ولی وجود خداوند را منکر شود؟ )سقراط از طریق صفات و آثار وجود خدا را اثبات کرد(
 )3اوالً چیزی وجود ندارد ( )0/25ثانیاً اگر هم چیزی وجود داشته باشد ،برای انسان قابل شناخت نیست و ابزارشناخت
آن را ندارد ( )0/25ثالثاً اگر برای انسان قابل شناخت باشد ،نمی تواندآن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید)0/25(.

0/75

« )4قلب» یا «دل» یکی از ابزارهای معرفت انسان است که میتواند بیواسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند.
معرفتی که از این طریق به دست میآید« ،معرفت شهودی» نامیده میشود )0/5( .این معرفت از طریق تقویت ایمان و
تعالی بخشیدن به نفس و تهذیب آن و کمالطلبی همراه با عبادات خالصانه ،به تدریج و گام به گام حاصل میشود)0/5(.

1/5

برای دریافت چنین معرفتی سیروسلوک و تهذیب نفس ضروری است)0/5( .
 )5کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشش کرد هم اعتبار عقل و هم تجربه را اثبات کند و نشان دهدکه معرف ،حاصل
همکاری عقل و حس است .کانت بر آن است که قوۀ ادراکی انسان تصوراتی مثل زمان و مکان و علیت را نزد خود دارد
و آنها را از راه حس و تجربه به دست نمی آورد .به نظر کانت ،انسان آنچه را که از طریق حس به او میرسد ،در قالب این

1/5

مفاهیم درک می کند .مثال :انسان روشن شدن زمین را بعد از طلوع خورشید درمییابد ...ص 65
 )6اگر انسان به اخالق و فضائل اخالقی توجه می کند ،به این دلیل نیست که فضیلتگرایی در روح و فطرت او وجود
دارد ،بلکه به این دلیل است که انسان ها ،وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شدهاند و این زیست اجتماعی آنها

1

را وادار به ابداع اصول اخالقی و رعایت آنها کرده است تا بتوانند با هم زندگی کنند.
 )7این روح جنبۀ غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد است )0/25( ،استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد.
( )0/25اموری از قبیل اخالق ،عشق ،دوستی ،نفرت ،پرستش و معنویت را درمییابد و آنها را در خود پدید می آورد.

1

( )0/25جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت دارد و برای رسیدن به آن تالش میکند و بیقرار است)0/25( .
« )8قوه شهوت» که انسان را به سوی لذایذ و امیال مختلف فرا میخواند« )0/5( .قوه غضب» که انسان را در برابر
خطرها و موانع دعوت به ایستادگی و عکسالعمل میکند« )0/5( .قوه عقل» که خوب را از بد تشخیص میدهد و

1/5

سعادت واقعی را شناسایی میکند)0/5( .
تعداد سواالت:
15

با آرزوی موفقیت برای شما
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جمع بارم:
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