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  :تعداد صفحات 2
  

 

      

 بسمه تعالی
 

  تاریخ امتحان: 00/99/ 00      
     

(1فلسفه )نام درس:   
 

 

 
 

  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
  

 

  ساعت امتحان:  
 

 
  

:نام ونام خانوادگی  
 

 

انسانیرشته:  چناران اداره آموزش و پرورش شهرستان  مدت امتحان: دقیقه 00  
 

 

دهمیاز پایه:  عفاف دبیرستان  :طراح سوال شکیباlخانم    
 

                  

                  

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

1/ 57  

 مشخص کنید:درستی یا نادرستی گزینه های زیر را 

                                        .    است« دوستدار دانایی»به معنای « فیلوسوفوس»کلمه لفظ فلسفه معرَّب ( 1 

                       .                    تر استتر و بنیادیهای اساسیجزء گزاره« انتهاست و حد و مرزی نداردهستی یک وجود بی»گزارۀ فلسفی (2 

                    .قراردهد منطق و قلع چارچوب در را خود فکری هایبنیان کوشدمی تفکرفلسفی اهل (3 

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

  هایی ارزش تحقیق دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند.مفاهیم و گزارهها، فقط به اعتقاد پوزیتیویست (5 

 .نیست و بدن جسم خود و تکامل رشد و نتیجۀ است، بدن به شده ضمیمه روح متعالیه، حکمت براساس( 6 

 رسد.( از نظر ارسطو، اگر قوای وجودی در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت می7 

 الف

1/25 

  جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید: 

 .......... است.......های اساسی و تفکر در آنها مربوط به ..............مالصدرا، ورود به پرسش مطابق نظر( 1 

 .ردیگیم شکل.......... ....... یهافلسفه ره،یغ و عتیطب و خیتار ن،ید اخالق، مانند ییهاحوزه در لسوفانهیف تأمل با( 2 

 .است........... .................. اصلی، مقصود بلکه نیست، صرفاً سخن گفتن او انسان بودن» ناطق «( منظور از3 

 کند.می دریافت... ..................... از را خود هستینور  وجود، مراتب روردیهس ه عقیدۀب (4 

 وجو کرد.............. جست............، معیار فعل اخالقی را باید در به عقیده کانت( 5 

 ب

75/0  

 :دیمناسب را انتخاب کنۀ نیگز

 .کند می هدایت.............. .......... به را انسان فلسفه، که دهد نشان خواهدمی غار تمثیل در افالطونالف(  

  استقالل در اندیشه(                4 هامغالطهدوری از (                3 زندگی حقیقی(              2 معنای زندگی( 1 

اند؛ مانند معرفت به وجود دست نیامدههایی دارد که از تجربه بهذاتی معرفتطور اعتقاد به اینکه عقل انسان بهب(  

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

  ( ارسطو                           4( دکارت                            3( جان الک                     2( کانت 1 

نظر « تر استانسان چیزی نیست، جز یک حیوان راست قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده»ج( عبارت  

 کدام مکتب فلسفی است.

  هاداروینیست(                   4 هاپراگماتیست(                 3 هاپوزیتیویست(                2 هاماتریالیست( 1 

 

 ج

1 

 :کنید وصل یکدیگر به را مربوط هایگزینه

 تالس( 1                         هستند.                       موجودات همه لیاو ناصر، همان عدادعا اصول و دادعا( الف 

 هراکلیتوس( 2                     ت.                                                                       اس تحرک و سیالن در چیز همهب(  

 فیثاغورس( 3  که از مفاهیم اصلی فلسفه هستند، توجه دقیق کرد. « شدن»و « بودن»نخستین بار به مفهوم ج(  

 پارمنیدس( 4                                                                         . آب اولین عنصر و پایه و اساس سایر چیزهاستد( 
 د
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   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  
 

 

:نام ونام خانوادگی      ساعت امتحان:   
 

 

چناران اداره آموزش و پرورش شهرستان  مدت امتحان: دقیقه 00 انسانیرشته:    
 

  

عفاف دبیرستان  :طراح سوال شکیبا یازدهمپایه:    
 

  

            
    

  

            
    

 ردیف سواالت بارم

4 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 ( فلسفه، از چه جهت با ریاضیات اختالف دارد و از چه جهت مشترک است؟1 

 ؟دهد، چه نام دارددر شناخت هستی را مورد مطالعه قرار میدانشی که توانایی انسان ( 2 

   ناب تعصّب و تبلیغات خیاالت، پایۀ بر را اشعقیده و پذیردنمی دلیل بدون را سخنی هیچ اقعیف وفیلسو» عبارت( 3 

   کدام مورد از فواید تفکر فلسفی است؟ بیانگر «کندنمی

 حسی را بنویسید؟ شناخت اراعتب و ارزش هاینشانه از یکی( 4

 ؟بنویسید حسی تشناخ مورد در را پارمنیدس دیدگاه( 5 

 ای از کدام عالم است؟افالطون، عالم طبیعت سایه ( به عقیدۀ6 

 ؟چیست انسان حقیقتدربارۀ  افالطون نظر (7 

 کرد؟ استفاده ومیهمف چه از بیشتر وجود،فهوم م جای به روردیهس( 8 

 ه

2 

 کنید:اصطالحات زیر را تعریف 

 :                  تجربیشناخت الف(  

 ب( عقل عملی: 

 و

1 

 :دیده یحیتشر پاسخ ریز سؤاالت به

 ز ؟به ترتیب بنویسید رادر انسان  یفلسف تفکر مراحل( 1 

1 
 سقراط وجود خدا را چگونه اثبات کرد؟( 2 

 
 

75/0  
 ید؟بنویس را عرفتم امکان و ناختش درباره گرگیاس ۀقیدع (3 

 
  

5/1  
 شود؟شود؟ این معرفت چگونه حاصل میگفته می« معرفت شهودی»به چه نوع معرفتی،  (4 

 

5/1  
 .کنید مثال بیان ذکر با را «عقل و حس همکاری» درباره کانت شناختی معرفت دیدگاه (5 

 

 

1 
 چیست؟ئل اخالقی ها دلیل توجه انسان به اخالق و فضاها و داروینیستبه عقیدۀ ماتریالیست( 6 

 

1 
سینا بیان کنید؟های روح انسان را از نظر ابنویژگی( 7   

 

5/1  
 هایی دارند؟به عقیدۀ افالطون در وجود انسان چند قوۀ اصلی نهفته است و هر کدام چه ویژگی( 8 

 

 

 

تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 20

15 
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  :تعداد صفحات 2
  

 

      

تعالیبسمه   
 

  تاریخ امتحان: 00/00/99     
     

(1فلسفه ) پاسخنامه  نام درس:  
 

 

 
 

  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران
  

 

  ساعت امتحان:  
 

 
  

:نام ونام خانوادگی  
 

 

انسانیرشته:  چناران اداره آموزش و پرورش شهرستان  مدت امتحان: دقیقه 00  
 

 

یازدهم پایه:  عفافدبیرستان   :سوال طراح خانم شکیبا   
 

                  

                  

(1پاسخنامه فلسفه )  بارم  ردیف 

1/75 

 درستی یا نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید:

 نادرست، فیلوسوفیا( 1 

 ( درست 2 

 ( درست 3 

 ( نادرست، کانت   4 

 درست ( 5 

 .است و بدن جسم خود و تکامل رشد نتیجۀبلکه  ،نیست بدن به شده ضمیمه روح متعالیه، حکمت ( نادرست، در6 

 ( درست7 

 الف

1/25 

  جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل نمایید: 

 ( فطرت دوم1 

 ( مضاف2 

 ( قوۀ تفکر و تعقل 3 

 نوراالنوار (4 

 ( وجدان اخالقی5 

 ب

75/0  

:دیمناسب را انتخاب کنۀ نیگز  

 ( زندگی حقیقی                2الف(  

 ( دکارت                  3ب(  

 ها             ( داروینیست4ج(  

 

 ج

1 

 :کنید وصل یکدیگر به را مربوط هایگزینه

 ( فیثاغورس3( الف 

 ( هراکلیتوس2ب(  

 ( پارمنیدس4ج(  

 ( تالس1د(   

 د

4 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 ( فلسفه از جهت روش با ریاضیات مشترک است و از جهت موضوع اختالف دارد.1 

 شناسی( معرفت2 

 اندیشه در استقالل( 3 

 هاتمایز و هاتتفاو شناخت در حس توانایی( 4 

 اعتبار ندارد. دهد، می رخ درحواس گاه که خطاهایی یللد به حسی تشناخ( پارمنیدس معتقد بود که 5 

 ( عالم مثل6 

 .نیست رؤیت قابل که است نفسهمان  ،. این حقیقت برتره بر بدن، دارای حقیقتی برتر استانسان، عالو( 7 

 ( نور8 

 ه
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   وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  
 

 

:نام ونام خانوادگی      ساعت امتحان:   
 

 

چناران اداره آموزش و پرورش شهرستان  مدت امتحان: دقیقه 00 انسانیرشته:    
 

  

عفاف دبیرستان  شکیبا  :طراح  یازدهمپایه:    
 

  

            
    

  

            
    

(1پاسخنامه فلسفه ) بارم  ردیف 

 

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید:

ببرد و قوانین تواند به بسیاری از اسرار و رموز طبیعت پیحسی می یهاعقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافتهالف(  

 نامند.می« شناخت تجربی»آورد، دست میشناخت را که عقل با همکاری حس به طبیعی را بشناسد این

 می نامند.« عقل عملی»ب( عقل از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد  

 و

1 

 :دیده یحیتشر پاسخ ریز سؤاالت به

  در تفکر و ماتمعلو به رجوع -3 یفلسف یهاپرسش طرح -2 یفلسف یهامسئله و هاولهمج با شدن روروبه -1 

 معرفت  و تشناخ تحققو  یفلسف تافیدر به دنیرس-4 سوال با مناسب ماتعلوم انتخاب و هااندوخته

 ز

1 

      نانسا به مربوط امور و فاتص یکس که است ممکن انیست. آی وارد م،باش خدا منکر من که افترا، این گفت: قراط( س2 

  دداشته باش ولرا قب ریبش فوقلت داع و قدرت و علم که ودش می پیدا یکس اآی د؟باش انانس وجود منکر اما پذیرد،ب را

 )کرد اثبات را خدا وجود ارو آث صفات طریق از سقراط( شود؟ منکر را خداوندولی وجود  

 

75/0  
شناخت  ابزار و نیست شناخت قابل نانسا برای ،دباش تهداش وجود چیزی هم اگر ( ثانیاً 25/0) ندارد وجود چیزی ( اوالً 3 

 (25/0).نماید منتقلو  بیاموزد دیگری به را آنتواند نمی باشد، شناخت قابل انسان برای اگر لثاً ثا (25/0ندارد ) را نآ

 

  

5/1  

واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند. تواند بیهای معرفت انسان است که مییکی از ابزار« دل»یا « قلب» (4 

 و ایمان تقویت طریق از معرفت این( 5/0)شود. نامیده می« معرفت شهودی»آید، معرفتی که از این طریق به دست می

 (5/0)شود.می لحاص گام به گام و تدریج به ،خالصانه داتعبا با همراه یطلبکمال و تهذیب آن و نفس به یدنبخش لیاعت

 (5/0) است. ضروری نفس هذیبت و سیروسلوک دریافت چنین معرفتی برای

 

5/1  

 حاصل ،معرف دهدکه نشان وش کرد هم اعتبار عقل و هم تجربه را اثبات کند کوش جدید دیدگاهی طرح بات کان (5 

 دارد خود نزد را علیت و مکان و زمان تصوراتی مثل انسان ادراکی قوۀ که است نآ بر کانت است. حس و قلع همکاری

 این بلقا در رسد،می او به حس طریق از که را هآنچ انانس ،کانت رنظ به آورد. نمی دست به تجربه و حس راه از را اآنه و

 65.. ص یابد.مثال: انسان روشن شدن زمین را بعد از طلوع خورشید درمی .کند می درک مفاهیم

 

 

1 

 وجود او فطرت و روح در گرایییلتفض که نیست دلیل این به کند، می توجه اخالقی فضائل و اخالق به انسان اگر( 6 

 آنها اجتماعی زیست این و نداهشد اجتماعی زیست و اجتماعی زندگی وارد ها، انسان که است دلیل این به بلکه دارد،

 .کنند زندگی هم با بتوانند تا است کرده آنها رعایت و اخالقی اصول ابداع به وادار را
 

1 

( استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد. 25/0( این روح جنبۀ غیرمادی دارد و از جنس موجودات مجرد است، )7 

. یابد و آنها را در خود پدید می آورد( اموری از قبیل اخالق، عشق، دوستی، نفرت، پرستش و معنویت را درمی25/0)

(25/0قرار است. )کند و بیی رسیدن به آن تالش می( جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت دارد و برا25/0)  

 

5/1  

که انسان را در برابر « قوه غضب( »5/0. )دخوانیم راف فمختل لامیا و لذایذ ویس هب را نانسا هک« قوه شهوت»( 8 

 دهد وکه خوب را از بد تشخیص می« قوه عقل( »5/0کند. )العمل میخطرها و موانع دعوت به ایستادگی و عکس

 (5/0کند. )سعادت واقعی را شناسایی می

 

 

 

 

  

            
    

تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 20

15 
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