
 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 دوممتوسطه  -خوارزمیغیردولتی مدرسه 

 2فلسفه   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه                 18  تعداد کل سؤاالت:            1400ماه  دی نوبت:      انسانی             دوازدهم   :مقطع و نام کالس                           رجبینام دبیر :  

 بارم نمره سؤال ردیف

 غلط عبارات زیر را مشخص کنید.صحیح و  1

 الف(رابطه علیت مثل رابطه اجزای یک ساعت است

 ب(رابطه میان سیاه سفید رابطه امتناعی است.

 معنای چهارم اتفاق با هیچ یک از اصول و لوازم علیت مخالف نیست.ج( 
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 جای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. 2

 ........................ اتفاق می افتد.تفکیک وجود و ماهیت در الف( 

 اگر برقراری رابطه میان موضوع و محمول غیرممکن باشد آن را رابطه ......................... می نامند.ب(

 رابطه ضروری بخشی علت به معلول را ......................... می گویند.ج( 
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 همه موارد ماهیت دارند اما وجود ندارند.در کدام گزینه  3

 انسان،ماه،دیود(            الف( غول،انسان، کار     ب( غول،دیو،ققنوس            ج( آسمان،غول،ققنوس
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ود جهان مامن و پناهگاهی بیابیم...................معتقد ب ................ معتقد بود قبول خدا این امید را می دهد که 4

 دلیل وجود خدا در تجربه های شخصی درونی ما نهفته است.

 د( ویلیام جیمز،کاتینگهام        ب( کاتینگهام، ویلیام جیمز  ج( کاتینگهام، هانری برکسون  الف( کرکگور،ویلیام جیمز   
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5 
 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف( الزمه و نتیجه اصل علیت چیست؟

 دانشمندان با تکیه بر کدام اصل ،تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند؟ب( 

 ج( به نظر کدام فیلسوف ماده اولیه تشکیل دهنده جهان اتمها و ذرات تجزیه ناپذیر هستند؟

 از دیدگاه یونانیان آپولون خدای چیست؟د( 

 
 
 
 
2 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  حروفبا   با حروف

 تاریخ و امضاء                           زهرا رجبی: نام ونام خانوادگی دبیر    تاریخ و امضاء                     زهرا رجبی : نام ونام خانوادگی دبیر  

  1400  /10  /  25  تاریخ امتحان : 

 صبح     30/8     ساعت شروع :

 دقیقه    70     مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

 نام کالس : 
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 بارم نمره 2صفحه               سؤال         نام و نام خانوادگی :  ردیف

 تفاوتی میان قضیه انسان موجود است و انسان حیوان ناطق است وجود دارد؟طبق نظر ابن سینا چه  6

 

 

 
1 

 چگونه فرصتی فراهم شد تا فیلسوفان غربی مجددا با فلسفه ارسطو آشنا شوند؟ 7

 

 
1 

  منظور از واجب الوجود بالغیر چیست؟ 8
1 

  رابطه امکانی را تعریف کنید و یک مثال بزنید؟ 9
1 

 دکارت را درباره اصل علیت بنویسید؟نظر  10

 

 
1 

 اصل سنخیت را توضیح دهید؟ 11

 

 
1 

  معنای دوم اتفاق را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 12
1 

 برهان درجات کمال ارسطو را بنویسید؟ 13

 

1 

 از نظر کانت رعایت اخالق و مسئولیت پذیری در چه جایی معنا دارد؟ 14

 

 
1 

 سینا را برای اثبات وجود خداوند بنویسید؟استدالل ابن  15
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 عشق را از نظر ابن سینا توصیف کنید؟ 16

 

 
1 

 1 علت تامه و علت ناقصه را تعریف کنید؟ 17

 سه مورد از موارد زندگی معنادار را بنویسید؟ 18
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 جمع نمره رجبی -موفق و سرافراز باشید                                                                                
20 
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