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 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 شد؟ 11 تا 11 ی ها قرن در ارسطویی فلسفه با غرب هسفالچه عاملی باعث آشنایی مجدد ف (1 1

 2 . توضیح دهیدآیا دو مفهوم انسان و حیوان ناطق از یکدیگر جدایی پذیرند؟  (1 2

 1 منظور از غنی بالذات کیست؟ و  نظریه امکان فقری یا فقر وجودی را چه کسی مطرح کرده است (1 1

 1  چه؟ یعنی است برقرار "امکانی"ه میان ماهیات و وجود یک رابط (1 4

 2 از نظر ابن سینا چرا اشیاء جهان، واجب الوجود بالغیر هستند؟  (2 1

 1 . گونه است؟ نام ببریددصدرا وجود چند الازنظر م (1 6

 1 چه کسانی هستند؟ (امپریستها ) تجربه گرایان  (1 7

 2 د( باذکر مثال توضیح دهی)ازنظر هیوم چرا درک علیت از طریق حس امکان پذیر نیست؟  (1 8

 1 از نظر داروین کدام دسته ازجانداران به حیات خود ادامه داده و رشد کرده اند؟  (1 9

 1 . وجوب بخشی علت به معلول جهان را چگونه نشان می دهدتوضیح دهید ادصل  (1 11

 2 د. علت ناقصه و تامه را تعریف کنی (2 11

 1 دهید.  توضیح را علیت ادصل هدیدگاه ابن سینا دربار 12

 1 در جامعه یونان باستان انکار خدایان چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟ (1 11

 1 طون خداوند را چگونه تودصیف می کند؟ الاف (1 14

 2 . را توضیح دهید (برهان وجوب و امکان)ل ابن سینا در اببات وجود خدا الاستد (1 11

 1از  1صفحه 

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

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

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

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (0نام درس: فلسفه )

 12/1111/ 11امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح  ساعت امتحان:

 دقیقه 12مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 اروپا در رشد ابن حدودی تا و سینا ابن های دیدگاه ترویج 1

لفو  انسوان بورای     خیر، این دو مفهوم از یکدیگر جدایی ناپذیرند. هر انسانی حیوان ناطق است و هر حیوان ناطقی انسان است. اصوو ا  2

 هدر گستردگی شان است؛ یعنوی حیووان نواطق مفهووم گسوترد      همین چیزی که حیوان ناطق است به کار می رود. و تفاوت آنها صرفاا

 است. انسان

 .غنی بالذات خداوند متعال است که همه موجودات به او وابسته اند -مالصدرا  1

ماهیت اشیاء به گونه ای نیست که حتما باید باشد. همچنین، به گونه ای هم نیست که بودن آنها محال باشد. ایون اشویاء    و ذات یعنی 4

 .ذاتا می توانند باشند یا نباشند. به تعبیر دیگر، این اشیاء ممکن الوجودند

ند، به واجب الوجود بالذاتی نیاز دارند که آنها را نسبت ممکن الوجود اشیاء جهان، چه تعداد آنها محدود باشد و چه نامحدود، چون ذاتاا 1

 .به وجود از حالت امکانی خارج کند و وجود را برای آنها ضروری و واجب نماید. بنابراین، اشیای جهان واجب الوجود بالغیر هستند

 وابستهوجودهای نیازمند و -2وجود بی نیاز و غیروابسته -1صدرا وجود دو گونه است الاز نظر م 6

 د.کسانی هستند که هرچیزی را از طریق حس وتجربه تحلیل می کنن 7

او می گوید درک علیّت از این طریق هم ممکن نیست؛ چون علّیت مفهومی فراتر از حس است. حس فقط می تواند اجسام و رنگ هوا   8

آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود اما اینکه چشم، می بیند که با  و شکل ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد. مثالا

 .خورشید روشنی زمین است چنین چیزی با حس قابل رؤیت نیست

 .آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان اتفاقا سازگار با محیط بوده است 9

تمام حقیقت خود تحقق یافت، یقین پیدا می کنیم جهان را تابع رابطه ای ضروری و حتمی نشان می دهد؛ به گونه ای که اگر علت با  11

 .که تحقق معلول نیز ضروری و حتمی می شود و وجوب وجود پیدا می کند

علوت  "را  عوامول  از هریک یوا برخوی   اند، معلول آن آمدن پدید علت هم، روی که است عامل چند هدر آنجا که معلول ناشی از مجموع 11

 گویند. می "تامه علّت" را عوامل عهو مجمو "ناقصه

و پی بردن به آن از طریق تجربه امکان پذیر نیست؛ زیرا ما از طریق حس و تجربه، فقط به دنبوال هوم آمودن یوا      "علّیت"درک رابطه  12

 .نیست "علیت"همراه هم آمدن برخی پدیده ها را می یابیم امّا به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای 

 داشت. دنبال به را جان دادن دست از گاه و یونان هطرد از جامع 11

در سوی دیگر، نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است؛ نه می زاید و نه از میان می رود و نه چیز دیگری را به خوود راه موی    14

فکر و تعقل می تووان بوه   فقط با ت. دهد و نه خود در چیزی دیگری فرو می شود. او نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است

 .او دست یافت و از او بهره مند شد

مساوی  (بودن و نبودن)وقتی به موجودات این جهان نگاه می کنیم، می بینیم که این موجودات در ذات خود نسبت به وجود و عدم .1 11

 ممکون الوجوود بالوذات، بورای    .2. ممکن الوجودند اند؛ هم می توانند باشند و هم می توانند نباشند. به عبارت دیگر، این موجودات ذاتاا

پوس،  .3. از تساوی میان وجود و عدم درآید و موجود شود، نیازمند واجب الوجود بالذات است؛ موجودی که وجود، ذاتی او باشود  اینکه

 .ورده استموجودات این جهان به واجب الوجودی بالذات وابسته اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آ

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1311-1011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 (2نام درس: فلسفه )

 11/1311/ 13تاریخ امتحان: 

 / عصرصبحساعت امتحان: 

 دقیقه 11مدت امتحان: 
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