بسمه تعالی
سواالت امتحان درس :فلسفه1
پایه :یازدهم

تاریخ امتحان:

جمهوری اسالمی

رشته  :انسانی

نام ونام خانوادگی :

1131/30 /

اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران

مدت امتحان 63 :دقیقه

اداره آموزش وپروش ناحیه یک ساری

تعداد کل صفحه0 :

ردیف

بارم

شرح سوال

2/5

صحیح و غلط جمالت زیر را مشخص کنید :
1

ارسطو از اولین دانشمندانی است که مبانی علوم تجربی را پایه گذاری کرد .ص  غ 
غ

2

دکارت بین عقل گرایان و تجربه گرایان آشتی برقرار کرد . .ص 

0

انسان زمانی که دریافته نفع او در گرودیگران نیست قواعد اخالقی را ابداع کرد .ص 

1

سوسیالیسم تامین کننده آزادی فردی است . .ص 

5

معرفت شناسی،بخشی از فلسفه است که به پدیده شناخت می پردازد .ص 

غ

غ
غ
2

جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید:
6

شناختی که از همکاری میان عقل و حس بدست می آید ...........نام دارد .

7

کانت معتقد است که معیار فعل اخالقی را باید در .......جستجو کرد

8

حکمت متعالیه نام مکتب فلسفی  ...................است.

9

کلمه سوفیست مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم  ..........به خود گرفت.
1

پاسخ صحیح را انتخاب کنید:
13

11
نمره
ورقه

هدف افالطون از ارائه تمثیل غار چیست؟
ا -تفکیک باورهای درست و نادرست همراه با استدالل 
 -2نشان دادن نقش فلسفه در رسیدن به آزادی حقیقی 
 -0ارائه دستگاه منظم فلسفی 
 -1تشریح چگونگی فرایند تفکر فلسفی و رسیدن به حقیقت 
تعریف انسان به حیوان راست قامت مربوط به کدام جریان فکری است.
 -0داروینیست ها 
 -2ارسطوئیان 
 -1عقل گرایان 
نمره تجدید نظر

باعدد
با حروف

نام دبیرو امضاء:

-1ماتریالیست ها 

باعدد
با حروف

تاریخ :

نام دبیر وامضاء :

تاریخ

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

ردیف
12

10

بارم

شرح سوال

1

هریک از عبارات زیر عقیدة کدام فیلسوف است؟
 -1نمی توان در یک رود خانه دوبار شنا کرد.

الف) -پارمیندس

 -2اعداد و اصول اعداد همان عناصر اولی همه موجودات هستند
-0هستی یک امر ثابت و حرکت و شدن ندارد.

ب) -هراکلیتوس
ج) -تاس

 -1آب را اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاست.

د -فیثاغورث

کدام یک گزاره زیر مربوط به هستی شناسی و کدام به معرفت شناسی است:



3/5

-1هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد.
 -2درک واقعیات هستی امکان پذیر است.
11

نام فیلسوفان ( ارسطو  ،مارکس  ،توماس هابز) با توجه به عقیدة آنان در جای مناسب قرار دهید؟

1/5

 -1انسان فقط یک موجود مادی می دانست نیازهای اصلی او نیاز های مادی تشکیل می دهد.
-2ذهن بشر را یک ماشین پیچیدة مادی تلقی می کرد که شبیه یک دستگاه مکانیکی کار می کند.
-0نفس انسان در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد و به تدریج به فعلیت می رسد.
ج

به سواالت زیر پاسخ دهید؟



15

یکی از فواید تفکر فلسفی را نام ببرید؟

3/5

16

شکاکیت مطلق یعنی .......................................................................................................

3/5

17

اولین قانون اخالقی از نظر طبیعت گرایان و ماتریالیست ها چیست؟

3/5

18

کسی که باور دارد آب در حال جوش بسیار داغ است و دست را می سوزاندبه آب جوش دست نمی زند مربوط

1/5

به کدام جریان فلسفی دورة معاصر است؟( در مورد این دیدگاه توضیح دهید)

19

از نظر سقراط گریز از چه چیزی دشوار است و از چه چیزی دشوار نیست؟ چرا

23

به عقیدة ابن سینا خداوند چه زمانی روح انسان را به وی عطا کرد؟



1/5

21

چرا سقراط تمایل نداشت او را سوفیست بنامند؟

1/5
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1

ردیف

شرح سوال

بارم



22

انسان با قوة عقل چه حقایقی را می تواند درک کند؟

1/5

20

از نظر ارسطو عقل باید چه شرطی داشته باشد تا بتواند از افراط و تفریط در قوه غضب جلوگیری کند؟

1/5

21

آیا دکارت مخالف با تجربه و علو تجربی بود؟ چه چیزی او را از تجربه گرایی جدا کرد؟

1/5

خدایا :آسان بودن دشوار است آسانم کن
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بسمه تعالی
جوابیه فلسفه1
 -1ص




خرداد 1401

 -2غ

-6شناخت تجربی

 -3غ

-7وجدان

2 -10
 / 12-1د

 -4غ

 -5ص
 -8مالصدرا

 -9مغالطه کار

11-3
/2ب

 /1 -13هستی شناسی
 /1 -14مارکس

 /3الف

 /4ج

 / 2معرفت شناسی
 /2هابز

 / 3ارسطو

 -15دوری از مغالطه – استقالل و اندیشه  -راهایی از عادت غیر منطقی



-16شک در اصل امکان معرفت امکان پذیر نیست.



 -17هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم به پسند در این صورت می توانیم با دیگران زندگی کنی.
-18پراگماتیسم معتقدند از طریق تجربه نمی توان واقعیت اشیاء را شناخت بنابراین ما نباید هدف خودر را کشف واقعیت
قرار دهیم بلکه ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیاید و سود مندی خودرا نشان دهند.
-19بدی  ،مرگ زیرا بدی تندتر از مرگ می دود من پیر ناتوان بدام مرگ افتادم و مخالفان من با همه چاالکی در چنگال بدی
گرفتار آمدم.
-20وقتی بدن انسان دورة جنینی را در رحم مادر گذراند به مرحله ای رسید که صاحب همه اندام های بدن شد خداوند روح
انسانی را به او عطا می کند
-21به سبب تواضع و فروتنی در برابر دانایی و شاید بخاطر هم ردیف نشدن با سوفیستها
-22انسان دارای قوه ای که با آن تفکر می کند و با آن می تواند حقایقی را درک کند که توانایی درک آن از راه احساس
ممکن نیست این حقایق هم می تواند امور محسوس و طبیعی را شامل شود ،هم امور غیر محسوس و غیر طبیعی دربرگیرد.
 -23خودعقل رشد کرده باشد -2 .به درجات مناسبی از معرفت دست یابد-3 .دچار افراط و تفریط نشود
-24دکارت مخالف با تجربه و علوم تجربی نبود خود او نقش موثری در پیشرفت علم در اروپا داشت بخصوص او یک
ریاضیدان بزرگ هم شماره می شد آنچه او را از تجربه گرایان جدا کرد قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود که از طریق تجربه
قابل دست یابی نبود و متکی بر استدالل عقلی بود.
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