
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

 روز افسون موفق باضید

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1  میالدی شذ؟ 15 تا 13 ی ها قشن دس اسسطویی فلسفه تا غشب هسفالچه عاملی تاعث آشنایی مجذد ف (1 1

 2 . توضیح دهیذآیا دو مفهوم انسان و حیوان ناطق اص یکذیگش جذایی پزیشنذ؟  (1 2

 1 منظوس اص غنی تالزات کیست؟ و  نظشیه امکان فقشی یا فقش وجودی سا چه کسی مطشح کشده است (1 3

 1  چه؟ یعنی است تشقشاس "امکانی"ه میان ماهیات و وجود یک ساتط (1 4

 2 اص نظش اتن سینا چشا اشیاء جهان، واجة الوجود تالغیش هستنذ؟  (2 5

 1 . گونه است؟ نام تثشیذدصذسا وجود چنذ الاصنظش م (3 6

 1 چه کسانی هستنذ؟ (امپشیستها ) تجشته گشایان  (1 7

 2 ذ( تارکش مثال توضیح دهی)اصنظش هیوم چشا دسک علیت اص طشیق حس امکان پزیش نیست؟  (1 8

 1 اص نظش داسوین کذام دسته اصجانذاسان ته حیات خود ادامه داده و سشذ کشده انذ؟  (1 9

 1 . وجوب تخشی علت ته معلول جهان سا چگونه نشان می دهذتوضیح دهیذ ادصل  (1 11

 2 ذ. علت ناقصه و تامه سا تعشیف کنی (2 11

 1 دهیذ.  توضیح سا علیت ادصل هدیذگاه اتن سینا دستاس 12

 1 دس جامعه یونان تاستان انکاس خذایان چه نتیجه ای سا ته دنثال داشت؟ (1 13

 1 طون خذاونذ سا چگونه تودصیف می کنذ؟ الاف (1 14

 2 . سا توضیح دهیذ (تشهان وجوب و امکان)ل اتن سینا دس ابثات وجود خذا الاستذ (1 15

 1از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شواره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (0نام درس: فلسفه )

 12/1399/ 13امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 28:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 92مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اروپا در رشد اةً ذدودی جا و شیٍا اةً ُای دیدگاه جرویج 1

نفو  اٌصوان ةورای  خیر، ایً دو ىفِّم از یکدیگر حدایی ٌاپذیرٌد. ُر اٌصاٌی ذیّان ٌاطق اشث و ُر ذیّان ٌاطلی اٌصان اشث. اصوّاً 2

 هدر گصحردگی شان اشث؛ یػٍوی ذیوّان ٌواطق ىفِوّم گصوحرد ُيیً چیزی کَ ذیّان ٌاطق اشث ةَ کار ىی رود. و جفاوت آٌِا صرفاً

 اشث. اٌصان

 .غٍی ةانذات خداوٌد ىحػال اشث کَ ُيَ ىّحّدات ةَ او واةصحَ اٌد -ىالصدرا  3

ىاُیث اشیاء ةَ گٌَّ ای ٌیصث کَ ذحيا ةاید ةاشد. ُيچٍیً، ةَ گٌَّ ای ُو ٌیصث کَ ةّدن آٌِا ىرال ةاشد. ایوً اشویاء  و ذات یػٍی 4

 .ذاجا ىی جّاٌٍد ةاشٍد یا ٌتاشٍد. ةَ جػتیر دیگر، ایً اشیاء ىيکً انّحّدٌد

ٌد، ةَ واحب انّحّد ةانذاجی ٌیاز دارٌد کَ آٌِا را ٌصتث ىيکً انّحّد اشیاء حِان، چَ جػداد آٌِا ىردود ةاشد و چَ ٌاىردود، چّن ذاجاً 5

 .ةَ وحّد از ذانث اىکاٌی خارج کٍد و وحّد را ةرای آٌِا ضروری و واحب ٌياید. ةٍاةرایً، اشیای حِان واحب انّحّد ةانغیر ُصحٍد

 واةصحَوحّدُای ٌیازىٍد و -2وحّد ةی ٌیاز و غیرواةصحَ -1صدرا وحّد دو گٌَّ اشث الاز ٌظر ى 6

 د.کصاٌی ُصحٍد کَ ُرچیزی را از طریق ذس وجخرةَ جرهیم ىی کٍٍ 7

او ىی گّید درک غهیّث از ایً طریق ُو ىيکً ٌیصث؛ چّن غهّیث ىفِّىی فراجر از ذس اشث. ذس فلط ىی جّاٌد احصام و رٌگ ُوا  8

آىدن خّرشید ةَ آشيان زىیً روشً ىی شّد اىا ایٍکَ چشو، ىی ةیٍد کَ ةا  و شکم ُا و اىّری از ایً كتیم را ةَ ىا ٌشان دُد. ىثالً

 .خّرشید روشٍی زىیً اشث چٍیً چیزی ةا ذس كاةم رؤیث ٌیصث

 .آن دشحَ از حاٌداران کَ جغییرات اٌداىی شان اجفاكا شازگار ةا ىریط ةّده اشث 9

جيام ذلیلث خّد جرلق یافث، یلیً پیدا ىی کٍیو حِان را جاةع راةطَ ای ضروری و ذحيی ٌشان ىی دُد؛ ةَ گٌَّ ای کَ اگر غهث ةا  11

 .کَ جرلق ىػهّل ٌیز ضروری و ذحيی ىی شّد و وحّب وحّد پیدا ىی کٍد

غهوث "را  غّاىوم از ُریک یوا ةرخوی اٌد، ىػهّل آن آىدن پدید غهث ُو، روی کَ اشث غاىم چٍد َدر آٌخا کَ ىػهّل ٌاشی از ىخيّغ 11

 گّیٍد. ىی "جاىَ غهّث" را غّاىم غَو ىخيّ "ٌاكصَ

و پی ةردن ةَ آن از طریق جخرةَ اىکان پذیر ٌیصث؛ زیرا ىا از طریق ذس و جخرةَ، فلط ةَ دٌتوال ُوو آىودن یوا  "غهّیث"درک راةطَ  12

 .ٌیصث "غهیث"ُيراه ُو آىدن ةرخی پدیده ُا را ىی یاةیو اىّا ةَ دٌتال ُو آىدن دو ذادثَ ةَ ىػٍای 

 داشث. دٌتال ةَ را حان دادن دشث از گاه و یٌّان َطرد از حاىػ 13

در شّی دیگر، ٌّغی از ُصحی وحّد دارد کَ پیّشحَ ثاةث اشث؛ ٌَ ىی زاید و ٌَ از ىیان ىی رود و ٌَ چیز دیگری را ةَ خوّد راه ىوی  14

فکر و جػلم ىی جوّان ةوَ فلط ةا ج. دُد و ٌَ خّد در چیزی دیگری فرو ىی شّد. او ٌَ دیدٌی اشث و ٌَ از طریق ذّاس دریافحٍی اشث

 .او دشث یافث و از او ةِره ىٍد شد

ىصاوی  (ةّدن و ٌتّدن)وكحی ةَ ىّحّدات ایً حِان ٌگاه ىی کٍیو، ىی ةیٍیو کَ ایً ىّحّدات در ذات خّد ٌصتث ةَ وحّد و غدم .1 15

 ىيکوً انّحوّد ةانوذات، ةورای.2. ىيکً انّحّدٌد اٌد؛ ُو ىی جّاٌٍد ةاشٍد و ُو ىی جّاٌٍد ٌتاشٍد. ةَ غتارت دیگر، ایً ىّحّدات ذاجاً

پوس، .3. از جصاوی ىیان وحّد و غدم درآید و ىّحّد شّد، ٌیازىٍد واحب انّحّد ةانذات اشث؛ ىّحّدی کَ وحّد، ذاجی او ةاشود ایٍکَ

 .ورده اشثىّحّدات ایً حِان ةَ واحب انّحّدی ةانذات واةصحَ اٌد کَ آٌِا را از ذانث اىکاٌی خارج کرده و پدید آ

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
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