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1 

 ـ جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.1

 هیوم تنها راه شناخت واقعیات را ................... می داند.الف( 

 و................ است.ی ............... ترین مسائل فلسفی، مسئلهب( یکی از کهن

 ی میان علت و معلول یک رابطه ............ است.رابطهپ( 

 ی..............سخن گفته است.ترین کتاب فلسفی خود یعنی.................دربارهسینا در مهمابنت( 

علت..............و به دهند ث( به هر یک از عوامل که روی هم، علت پدیدآمدن یک معلول را تشکیل می

 گویند.ی عوامل در پدیدآمدن معلول، علت................. میمجموعه

ج( از نظر فیلسوفان بزرگ یونان، .............. خدای آسمان و باران، .......... خدای خورشید و هنر و موسیقی و 

 داری بود................ خدای عفت و خویشتن

نا و پیروان او این است که موجودات جهان برحسب ذات خود ........... هستند اما از سیچ( پیام اصلی ابن

 این حیث که اکنون موجودند ................ هستند.

کند و با ح( فیلسوف کسی است که براساس قواعد فلسفی و استدالل ............... نظرات خود را بیان می

 کند.ی خود دفاع میقواعد ................. از عقیده
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2 

 تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام نادرست است.

 یابد: حیثیت موجود بودن و چیستی داشتن.کند دو حیثیت میانسان در هر چیزی که مشاهده میالف(

 حمل مفهوم وجود بر مفهوم انسان نیازمند دلیل است. -ب 

 در عالم خارج، دو امر جداگانه به نام )آب( و )وجود( نداریم و آنها دو مفهوم مختلف از یک موجودند. -پ

یکی از اساسی ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسالمی، هستی و چیستی و تعیین نسبت میان  -ت

 آنهاست.

است که خلقت آگاهانه در آن خدایی ث( چند خدایی که ارسطو از آن یاد کرده شکل دیگری از کفر و بی

 معنا ندارد.
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3 
 کنیم، چیست؟به نظر هیوم، علت این که ما به ضرورت پیدایش معلول از علت حکم می

 الف(عادت روانی           ب(اصل فطری          ج(مفهومی بدیهی          د( اصل عقالنی
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4 

ی فالن موضوع گفت و گو کردم معنای اتفاق و با او دربارهاگر گفته شود، من امروز اتفاقی دوستم را دیدم 

 در این عبارت این است که ..............

 ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آیدی پیش بینی نشده است.        ب(رخ دادن حادثهالف(

 وجود نداردی حتمیت هدف خاص در حرکات جهان وجود ندارد.    د( میان علت و معلول رابطهج(

5/0 
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 ها در سمت چپ مرتبط است.هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از گزینه

 ـ سنخیت1        آید.                   ای عقلی که از طریق تجربه به دست نمیالف(قاعده

 علت  ـ2         شود.                                     ب(هر معلولی از علت خاصی صادر می

 ـ علیت 3         برآن است.                                                  ج( وجود معلول وابسته 

 ـ هیوم4کند.       د( امکان معرفت از طریق استدالل عقلی و بدون تجربه را رد می

1 

6 
 )وجوبی)ضروری(، امکان، امتناع ( نسبت به موضوع چگونه است؟ ی محمولدر قضایای زیر رابطه

 الف( خدا هست.              ب( انسان هست               ج( شریک خدا هست        د(زمین کروی است.
1 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ی این برهان قرار داده سینا کدام بحث را پایهسینا چیست؟ ابنـ موضوع برهان وجوب و امکان ابن7

 است؟
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 5/0 ـ وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات را به ترتیب بنویسید؟8 8

 5/0 ی امتناعی را با ذکر مثال تعریف کنید؟ـ رابطه9 9

10 
 ی مفاهیم عامیانه چه بود؟یکی از اقدامات موثر و مهم فیلسوفان درباره

 
5/0 

11 
 وجود ازلی و ابدی و نامتناهی چیست؟از نظر هیوم دلیل ناتوانی برهان نظم برای اثبات یک 
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12 
 سینا با استفاده از کدام مفاهیم کوشید تا برهان کاملتری برای اثبات خداوند ارائه کند؟ابن
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13 

 

 واجب الوجود بالذات را تعریف کنید؟
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14 
 از نظر مالصدرا وجود دو گونه است آنها را نام ببرید؟

 
5/0 

15 
 توان یک زندگی معنادار و متعالی را سامان داد؟ی مسلمان چگونه می از نظر فالسفه
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16 
 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 مقصود ابن سینا از این سخن که )هستی( و )چیستی ( دو جنبه یک چیزند را با ذکر مثال توضیح دهید؟
1 

17 
 است، منظورمان چیست؟ ی امکانیی ماهیت انسان با وجود رابطهگوئیم رابطهوقتی می

 
1 
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 1 شوند؟سینا موجودات ممکن الوجود چگونه موجود میاز نظر فارابی و ابن 18

 1 علیت چیست و چه تفاوتی میان علیت با سایر روابط مانند دوستی وجود دارد؟ 19

 1 اند؟ی فیلسوفان معنای اول اتفاق را انکار کردهچرا همه 20

 5/1 اثبات وجود خدا را بنویسید؟استدالل دکارت در  21

 1 چهار مورد از معیارهای یک زندگی معنادار را از نظر یک فیلسوف الهی بنویسید؟ 22

 )شماره صفحه(                                          جمع نمرات:       نمره                                                                                           

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:
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 باسمه تعالی

 دبیرستان غیر حجاب                                                   «راهنمای تصحیح و کلید درس فلسفه»

 22/10/1400تاریخ امتحان:                   ی                   پایه: دوازدهمسانرشته: ان                درس: فلسفه

 نام دبیر: خانم ثوری              1400ـ 1401دقیقه                          سال تحصیلی: 70مدت امتحان:

 بارم 

ت ـ الهیات شفا،     25/0پ ـ وجودی      5/0ب ـ علت و معلول     25/0حس)تجربه( ـ الف ـ 1

چ ـ ممکن الوجود،     75/0ج ـ زئوس، آپولون، آرتمیس        5/0ث ـ ناقصه، تامه           5/0اتفاق 

  5/0ح ـ عقلی، فلسفی         5/0واجب الوجود بالغیر 
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  25/0ت ـ نادرست      25/0پ ـ درست       25/0رست ب ـ د    25/0ـ الف ـ  درست 2

  25/0ث ـ نادرست 

25/1 

 5/0  5/0ـ الف ـ عادت روانی 3

 5/0 5/0ی پیش بینی نشده است. ـ الف ـ رخ دادن حادثه4

 1 25/0 4د(          25/0  2ج(       25/0 1ب(        25/0 3ـ  الف( 5

 1 25/0د( امکان      25/0ج( امتناع     25/0ب(امکان     25/0ـ  الف( ضروری6

 5/0 بحث مغایرت وجود و ماهیت  25/0ـ اثبات وجود خدا 7

 5/0 ـ وجود وجه مشترک و ماهیت وجه اختصاصی 8

 5/0 25/0عدد هشت فرد باشد 25/0ـ  برقراری ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن است9

 5/0 ها نقد و تصحیح یا تعمیق آنـ دقت در مفاهیم عامیانه و 10

کند اما ثابت تواند ثابت کند که یک ناظم و خالقی این جهان را اداره میـ  این برهان فقط می11

کند که این ناظم خالق همان خداوندی است که نیازمند به علت نیست و وجودی ازلی و ابدی نمی

 دارد

5/0 

 5/0 ـ مفهوم وجوب و امکان 12

ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد و این ضرورت از ناحیه خود آن ذات است نه از  ـ  همان13

 5/0ناحیه یک امر بیرونی
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 5/0 ـ وجودهای نیازمند و وابسته2ـ وجود بی نیاز و غیروابسته 1ـ 14

 5/0 ـ وجود خدا را از طریق عقل و تفکر و اندیشه پذیرفت سپس با او ارتباط معنوی برقرار کرد.15

سینا راه فارابی را ادامه داد و بیان کرد که وقتی می گوییم هستی و چیستی دو مفهوم از ـ ابن16

اند آن یک چیزند به این معنا نیست که آنها دو جزء از یک موجودند که با هم ترکیب یا جمع شده

 ی آب هستند.گونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل دهنده

1 

تواند نباشد ذات وی به گونه ای نیست که حتما باشد و همچنین تواند باشد و میانسان میـ 17 

شود و انسان ذات او به گونه ای نیست که حتما نباشد با بودن علت وجود برای انسان ضروری می

 واجب الوجود می گردد و موجود می شود

1 

هستند و با وجود رابطه امکانی  اگر چه این قبیل موجودات در ماهیت و ذات خود ممکن الوجودـ 18

دهد که اگر علت وجود آنها فراهم شود آنها دارند  همین رابطه امکانی به ذات و ماهیت آنها اجازه می

 نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند.

1 

ی وجودی ی علیت رابطهگویند رابطهی علیت میی وجودبخشی میان علت و معلول را رابطهرابطهـ 19

این رابطه با روابط دیگری  5/0دهداست که در آن یک طرف )علت( به طرف دیگر)معلول( وجود می

که میان موجودات برقرار است تفاوت دارد رابطه علیت مانند رابطه دوستی نیست که در آن ابتدا وجود 

 گرددشود و سپس میان آنها دوستی برقرار میدو فرد فرض می

1 

داریم که به طور صریح و روشن با معنای اول اتفاق موافق باشد همه فیلسوفان فیلسوفی را سراغ نـ 20

گویند چون هر معلولی به علت نیاز دارد و یک رابطه ضروری میان کنند و میچنین اتفاقی را انکار می

علت و معلول آن است، امکان ندارد که موجودی خود به خود و بدون علتی که به آن وجود ببخشد 

بارد و اگر عوامل پیدایش باران وجود داشته باشد حتما باران خواهد د باران خود به خود نمیپدید آی

 بارید.

1 

من از حقیقتی نامتناهی و دانا و توانا که خود من و هر چیز دیگری به وسیله او خلق شده ام ـ 21

این تصور از هیچ موجود تواند از خودم باشد زیرا من موجودی متناهی ام. تصوری دارم. این تصور نمی

متناهی دیگر هم نیست پس این تصور از یک وجود نامتناهی است اوست که می تواند چنین ادراکی 

 را به من بدهد.
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ـ انسان را موجودی هدفمند بشناسد 2ـ جهان را غایتمند بیابد و این غایتمندی را توضیح دهد 1 ـ 22

ـ در 4و فراتر از زندگی مادی را معتبر و درست بداند. های مقدسآرمانـ 3و این هدف را مشخص کند

 برابر یک وجود متعالی و برتر احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد

1 
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