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 مهر دبیرستان 

  یکدیگر تفکیک شوند. توجه: پاسخ ها را خوش خط و خوان بنویسید. پاسخ ها از پاسخ ها روی برگ سفید )پاسخ نامه(  پاسخ ها روی همین برگ    

  سایر:         پیش نویس    ماشین حساب            لوازم التحریر خاص: 

 بارم سؤاالت ردیف

  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. الف

 5/0 وجود و ماهیت پرکاربردترین مفاهیم میان انسانها هستند.بحث  1

 5/0 موضوع و محمول غیرممکن است.  میانبرقراری ارتباط  –در رابطه امتناعی  2

 5/0 علیت نخستین مساله ای است که ذهن بشر را بخود مشغول کرده است.  3

 5/0 کتاب الهیات شفا تالیف فارابی است.  4

 5/0 از نظر یونانیان اپولون خدای خویشتن دارای است.  5

 5/0 ابن سینا خدا را عله العلل می نامد.  6

  جای خالی را کامل کنید.  ب

 5/0 از نظر ابن سینا اشتیاق ذاتی و ذوق خطری ممکنات که سبب بقای آنهاست .......................... می نامیم. 1

 5/0 از نظر کرکگور ایمان .................................... که خداوند به انسان عطا می کند.  2

 5/0 به نظر دموکریتوس برخورد ................................ سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیای فعلی در جهان شده است.  3

 5/0 منشاء پذیرش درک رابطه علیت از دید فالسفه مسلمان ...................... است.  4

 5/0 رابطه ماهیت انسان با وجود یک رابطه .................. است.  5

 5/0 منظور از ماهیت همان ................... و منظور از وجود همان هستی موجودات است.  6

  پاسخ کوتاه دهید. ج

 5/0 کدام فیلسوف در اروپا مغایرت وجود و ماهیت را گسترش داد و موجب مناقشاتی در آنجا شد؟  1

 1 برای رابطه وجوبی بین موضوع و محمول یک مثال مناسب بنویسید.  2

ی اثبات یک وجود از نظر هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی ............................. است اما این برهان نیز توانای 3

 .................. و ................ را ندارد. 
5/0 

 5/0 از نظر ............................... خداوند حقیقتی نامتناهی است که ماو هر چیزی به وسیله او خلق شده ایم.  4
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 1 استدالل ابن سینا برای اثبات وجود خدا با استفاده از دو مفهوم ......................... و ...................... است.  5

 5/0 کدام فالسفه در جهان اسالم از برهان ابن سینا استفاده کرده اند؟ دو مورد  6

  گزینه مناسب را انتخاب کنید. د

 اسالمی است؟  تفکرکدام مورد جزء اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در  1

 چیستی و ماهیت -هستی و وجود                 د -وجود و ماهیت              ج -علت و معلول             ب -الف

5/0 

 کدام فیلسوف از خداوند بعنوان مثال خیر یاد می کند؟  2

 کانت -سقراط                            د -افالطون                       ج -ب   ارسطو                  -الف
5/0 

 برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا چه نام دارد. 3

 بهتر و بهترین -عقل                             د -حرکت                          ج -نظم                      ب -الف
5/0 

 نظریه امکان فقری یا فقر وجودی برای اثبات وجود خدا از کدام فیلسوف است؟ 4

 فارابی -ابن سینا                         د -مالصدرا                      ج -عالمه طباطبایی          ب -الف
5/0 

  پاسخ کامل )تشریحی( بنویسید.  هـ

 1 منظور از حمل اول و دوم چیست با ذکر مثال مناسب بنویسید.  1

 5/1 منظور از واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر چیست؟  2

 5/1 منظور از سنخیت علت و معلول چیست با ذکر مثال مناسب توضیح دهید؟  3

 1 نظر هیوم در مورد علت و معلول و منشاء درک آن چیست؟  4

 2 معنی اول و دوم اتفاق را بنویسید و آنها را بررسی کنید.  5

 1 برهان فارابی برای اثبات وجود خداوند را بنویسید و بنویسید بر کدام اصل فلسفی استوار است؟  6

 طراح: چکاوک    
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 محل مهر

 آموزشگاه

....دقیقه...  وقت آزمون:  باسمه تعالی 

استان خوزستان پرورش اداره کل آموزش و  

پرورش ناحیه یک اهواز اداره آموزش و  

 دبیرستان دخترانه متوسطه دوم )مهر(

 89دی ماه-نیمسال اول

 فلسفه  سواالت درس:

........... ساعت برگزاری:  نام پدر:       نام ونام خانوادگی:          

 علوم انسانی رشته تحصیلی:   9/01/0011 تاریخ امتحان:

 دوازدهمپایه تحصیلی:  تعدادسئوال:          سئوال تعداد صفحه:

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضا: نمره با عدد: نمره با حروف:

 ردیف پاسخنامه        بارم

 الف جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 

 1 صحیح 5/0

 2 صحیح 5/0

 3 صحیح 5/0

 4 غلط 5/0

 5 غلط 5/0

 6 غلط 5/0

 ب جای خالی را کامل کنید.  

 1 عشق 5/0

 2 هدیه الهی 5/0

 3 اتفاقی ذرات 5/0

 4 عقل 5/0

 5 امکانی 5/0

 6 چیستی 5/0

 ج پاسخ کوتاه دهید. 

 1 توماس اکوئیناس 5/0

 2 ذکر مثال مناسب 1

 3 ابدی  –ازلی  –نظم  5/0

 4 دکارت 5/0
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 5 امکان  –وجوب  1

 6 شیخ بهایی  –میرداماد   -خواجه نصرالدین طوسی  –بهنیار  5/0

 د گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

 1 وجود و ماهیت -ب 5/0

 2 افالطون -ب 5/0

 3 حرکت -ب 5/0

 4 مالصدرا -ب 5/0

 هـ پاسخ کامل )تشریحی( بنویسید.  

 1 نیاز به دلیل دارد. –ضروری نیست و نیاز به دلیل ندارد. حمل دوم  –حمل اولی  1

واجب الوجود مالذات همان خدا که متکی به خود است قائم به ذات است واجب الوجود بالغیر وجودش از  5/1

 دیگری است مثل ممکنات عالم

2 

معلول خاص خود را بوجود می آورد و هر معلولی سنخیت یعنی رابطه یک علت با معلوم خاص خود، هر علت  5/1

 از علت خاص خود صادر می شود.

3 

 4 کتاب درسی، با حس و تجربه بدست نمی آید و آنرا را ناشی از توانایی پدیده ها می داند. 16صفحه  1

 5 کتاب 24صفحه  2

 6 42براساس تقدم علت بر معلوم و باطل بودن تسلسل علل نامتناهی و شرح صفحه  1

 طراح: چکاوک
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