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 1400/03/12:تاریخ آزمون هو االعلیم :نام و نام خانوادگی

اداره کل آموزش و پرورش استان  پایه یازدهم علوم انسانی 1فلسفه : نام درس

 چهارمحال و بختیاری 
 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 شهرکرد 

 دقیقه 90: زمان آزمون

 ارزانش : نام دبیر 1400امتحانات خردادماه  :دبیرستان
 بارم شــــــــــــــــــــــرح ســـــــــــــــــــــــــــــواالت ردیف        

 .تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام یک نادرست می باشد 1
 .قوه غضب، انسان را در برابر خطرها و موانع دعوت به ایستادگی و عکس العمل می کند(الف
 .انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد و رسیدن او به کماالت حتمی استاز نظر مکتب فلسفی حکمت متعالیه، ( ب
 .کانت اثبات کرد که نفس ،مختار و اراده انسان آزاد است(ج
 .توانایی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهای اشیا یکی از نشانه های ارزش و اعتبار حسی است(د
 .متفاوت استباورهای انسان ها درباره انسان،جهان،مرگ همیشه (ه
 .اعتقاد دارند« لیبرالیسم»کسانی که منافع جمع را در اولویت قرار می دهند در سیاست به (و
 .است« فلسفی»و« غیرفلسفی»تفکر دارای دو مرتبه(ز
 .اعتقاد به خداوند،عامل تقویت کننده ی است که باعث می گردد عمل به فضیلت قطعی و حتمی شود(ح
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 .رات مناسب کامل کنیدجاهای خالی را با عبا 2
 .او مربوط می شود....................و..............از بالقوه به بالفعل تبدیل شدن استعدادهای انسان به ( الف
 .است....................به نظر افالطون انسان عالوه بر بدن دارای حقیقتی برتر به نام ( ب
 .است....................اعتدال در میان قوا و دوری از افراط و تفریط رشد شرط رسیدن به...................از نظر ( ج
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 .با توجه به استدالل فلسفی ارسطو جدول زیر را تکمیل کنید 3
 اعتدال وحدوسط حالت تفریط حالت افراط قوا

   جربزه عقل

 شجاعت ترس  غضب
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 :اصطالحات داده شده را تعریف کنید 4
 :اخالقیفعل ( الف
 :تفکر غیرفلسفی( ب
 :شناخت تجربی(ج
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 5
 .اولین قانون اخالقی از نظر فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست ها را بنویسید( الف
 چه عواملی باعث شد که به تدریج کلمه فلسفه فقط برای دانش خاص  به کار رود؟( ب
 و مراقبت از نفس باید وظیفه هر انسانی باشد؟به نظر افالطون چرا توجه (ج
 نتیجه آموختن باورهای درست و کنار گذاشتن باورهای نادرست چیست؟(د
 دانستنی های فلسفه از چه طریقی حاصل می شود؟(ه
 چرا انسان ناگزیر است منفعت دیگران را هم رعایت کند؟(و
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 .ذکر کنید.ن می باشد مربوط به کدام یک از فالسفه استهر یک از نظرات زیر که در رابطه با چیستی انسا 6
بلکه وحدتی حقیقی .روح و بدن دو چیز مجزا نیستند  که کنار هم قرار گرفته باشند( الف

 .)....................................(دارند
ثل موتور اتومبیل کار می ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادی تلقی می کرد که بیشتر شبیه یک دستگاه مکانیکی م( ب

 ).......کند
تفاوت واقعی میان انسان وسایر حیوانات وجود ندارد؛ نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل (ج

 )..............................(شد
 .).....................(یا نفس است که مرکز اندیشه های ماست« روح»همان« من( »د
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 .سمت راست، با کدام یک از موارد سمت چپ مرتبط می باشد هر یک از موارد 7
 افالطون(1عقل عملی                                                                      ( الف
 کانت(2رفتار طبیعی انسان                                                               (ب
 توماس هابز( 3صورت اعتدال بین قوا                      سعادت و نیک بختی در(ج
 ابن سینا و فالسفه مسلمان( 4وجدان اخالقی                                                                      (د
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  .به سواالت داده شده پاسخ کامل دهید 

 1/5 .بدن با ذکر مثال توضیح دهیددیدگاه حکمت متعالیه را در مورد ارتباط روح با  8

 1 تاکید فیلسوفان اسالمی دوره معاصر و فیلسوفانی مانند فارابی ، ابن سینا،مالصدرا در مورد حقیقت انسان چیست؟ 9

 1/25 .موضوع بحث و بررسی بخش اصلی و ریشه ای فلسفه چیست؟با مثال شرح دهید 10

 1 در زندگی به دنبال چه اهدافی هستند  و زندگی برای آن ها چه معنای دارد؟ چگونه می توانیم بفهمیم که اطرافیان ما 11

 1 مارکس در مورد حقیقت انسان چه دیدگاهی دارد؟ 12

 1 تفاوت استدالل کانت و دکارت در چیست؟ 13

  .پاسخ صحیح را انتخاب کنید 

 .کدام پرسش فلسفی محسوب می شود( 1 14
چگونه باید دردهای روحی را برطرف (عالم چیست؟                                     بعلت دردهای جسمی در ( الف

 .کنیم
 اگر دنیا کامل است،چرا درد هست؟(تفاوت معنایی درد و رنج چیست؟                                                 د(ج
 کدام شناخت به وسیله شناخت حسی به دست آمده است؟( 2

 .این آب گرم است(ب.                                       آب از هوا بیشتر است جرم(الف
 .هوای جنوب گرم است(د.                                              فوالد ،فلزی سخت است(ج
 منظور از اصل یکسان عمل کردن طبیعت چیست؟( 3

پدیده ها در شرایط یکسان،خواص ثابت (ب.                               در طبیعت از هر چیزی، هر چیزی پدید نمی آید( الف

 .دارند
 .علت پدیده های مشابه،باید متفاوت باشد(د.                               در شرایط یکسان،چیزی خود به خود پدید نمی آید(ج
 ی می توان گرفت؟از اینکه افالطون و ارسطو  نفس را عامل حیات می دانند چه نتیجه ا(4

 .تنها انسان توانایی تفکر و تعقل دارد(ب.                                 دلیل تفاوت انسان از سایر حیوانات، نفس است(الف
 .سایر حیوانات نیز دارای نفس هستند(د.                                            نفس امری جاودانی و غیر جسمانی است( ج
 ؟.ام دسته از متفکران، فضیلت گرایی ذاتی انسان را انکار می کنندکد( 5

داروینیست ها ، پیروان دکارت، ( ماتریالیست ها ،پیروان کانت، عقل گرایان                                       ب( الف

 ماتریالیست ها
داروینیست ها، توماس هابز، (  د                     توماس هابز، کانت، داروینیست ها                                  (ج

 کارل مارکس
 با کدام دیدگاه سهروردی قرابت فکری بیشتری دارد؟« مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک     » مصراع(  6

 تاریکی عالم ماده( نورانیت محض خداوند                                ب( الف
 ترکیب انسان از نور و ظلمت( ق                              ددور افتادگی نفس از شر( ج
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 20 :نمره کتبی:                                                  نمره مستمر 

  توفیق الهی رفیق راهتان 
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 پایه یازدهم انسانی  1فرم پاسخنامه ی امتحان فلسفه 
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