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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  
  دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 57/65/6056: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی  
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 آقاجانیآقای نام دبیر:  2فلسفه  درس: 6056-6052سال تحصیلی  دوازدهم پایه : 2و  6صادقین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 5/2) .درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید(الف

 7/5 دارد .  نیاز به دلیل متوازی االضالعبر  شکلحمل  -6 

 7/5 ذاتا واجب الوجود بالغیر است  .  قابلیت وجود و عدم وجود دارد،آنچه  -2 

 7/5 علیت را مفهومی حسی می داند .  ،هیومدیوید  -3 

 7/5 معنای سوم اتفاق را نیز خواهد پذیرفت .  اگر کسی معنای دوم اتفاق را بپذیرد، ضرورتاً -0 

 7/5 .است که سبب بقای ممکنات می شود یاز نظر ابن سینا عشق از سنخ ادراکات -7 

 

 نمره( 5/2).جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید (ب

 7/5 پایه برهان وجوب و امکان ابن سینا در اثبات وجود خدا نظریه................ ............... می باشد.   -6 

 7/5 ...................... است که در آن، علت به معلول وجود می دهد.  ، رابطه ایرابطه ی علیت -2 

 7/5 فلسفه خود می توانند قبول داشته باشند. معنای دوم اتفاق را ....................... بنا بر  -3 

 7/5 از نظر افالطون چون کار خدا هدفدار است پس خدا ....................... است .  -0 

 7/5 بنا بر استدالل فارابی اگر هر چیزی علت داشته باشد، الزمه اش ................................   -7 

 

 نمره( 2). (یک مفهوم اضافه است)مفاهیم ردیف اول را به مفاهیم مرتبط در ردیف دوم وصل کنید.  -پ

 2 ممتنع الوجود بالغیر -7 سنخیت -0 ممتنع الوجودبالذات -3 کر کگور -2 آکوئیناس-6 

 ( باور به خداد هماهنگی (ج پیرو ابن سینا (ب دایناسور (الف 

 

 نمره( 2)اصطالحات زیر را تعریف نمایید . د( 

 7/5 :اجتماع نقیضین  -6 

  

 7/5 : چهارماتفاق به معنای  -2 

  

 7/5 : علت تامه -3 

  

 7/5 :تسلسل علل  -0 

 

 نمره( 2) : هـ( صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید

 7/5 کدام گزینه به دلیل تمایز وجود از ماهیت اشاره دارد؟ -6 

 اختالف مصداق موجودات( 2  اشتراک معنوی وجود( 1  

 صحت حمل و سلب وجود از ماهیت( 4  مغایرت مفهومی ( 3  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 7/5 اگر محمول برای موضوع ممتنع نباشد: -2 

 نمی تواند ممکن باشد( 2 می تواند ممتنع یا ممکن باشد( 1  

 نمی تواند واجب باشد( 4  قطعاً برایش ممکن است( 3  

 7/5 ش بینی رخدادها و تنظیم امور زندگی، به ترتیب نتیجه وجود .......... و .......... است.امکان پی -3 

 اصل سنخیت -اصل وجوب( 2 اصل سنخیت-اصل سنخیت( 1 

 اصل وجوب -اصل وجوب( 4 اصل وجوب-اصل سنخیت( 3  

 7/5 در ارتباط با رابطه معلم با شاگرد کدام گزینه صحیح است؟ -0 

 رابطه قائم بر هر دو طرف است( 2 رابطه فرع بر وجود دو طرف است ( 1  

 رابطه از نوع روابط علّی و معلولی است( 4 رابطه ای در وجود آن دو برقرار است( 3  

 

 نمره( 9) و( به سواالت ذیل به طور کامل و مشروح پاسخ دهید: 

 7/6 اگر وجود جزء ماهیت باشد چه مشکلی پیش می آید با مثال توضیح دهید . -6 

  
  

  

 

 
 
  

 6 میان موضوع و محمول در قضایای زیر چه نسبتی برقرار است؟  -2 

 است. مجرد  روح (2 نیست   .  فرد هفتاد و یک (1  

 

 

 

 

 

 
  

 6 ح دهید.توضیواجب الوجود بالغیر را با توجه به بیان فالسفه مسلمان نحوه تبدیل ممکن الوجود بالذات به  -3 
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 در صفحه بعد

یک اشتراک و یک )را درباره چگونگی ادراک علیت با هم مقایسه کنید.  مسلماندیدگاه دکارت و فالسفه  -0 

 7/6   (تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 6 ندارند و اتفاق به معنای سوم را نیز قبول ندارند، اشتباه است؟ چرا دیدگاه کسانی که خدا را قبول  -7 

 

 

 

 

 

 

 

 6 .بنویسید را اثبات خدا برهان حرکت ارسطو در -1 

 

 

 

 

 

 

 2 شباهت و تفاوت براهین فارابی، ابن سینا و مالصدرا در اثبات خدا را به طور مشروح بیان کنید. -5 
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 در صفحه بعد

 2پاسخنامه درس فلسفه 

 نمره( 5/2) .درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید(الف
 نمره( 5/0) غلط -3 نمره( 5/0) غلط -2 نمره( 5/0) لطغ -1 

 نمره( 5/0) صحیح -5  نمره( 5/0) غلط -4 

 نمره( 5/2).جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید (ب
 نمره( 5/0) تجربه گرایان -3 نمره( 5/0) هستی بخش -2 نمره( 5/0) وجود و ماهیت -1 

 نمره( 5/0)وجود معلول  -5  نمره( 5/0) واحد -4 

 نمره( 5/2). (یک مفهوم اضافه است)مفاهیم ردیف اول را به مفاهیم مرتبط در ردیف دوم وصل کنید.  -پ

 نمره( 5/0) 2د(  نمره( 5/0) 4ج(  نمره( 5/0) 1ب(  نمره( 5/0) 5 الف( 

 نمره( 2)اصطالحات زیر را تعریف نمایید . د( 

 نمره( 5/0) .و نیز یک چیز نمیتواند هم خودش باشد، هم غیرخودش هم موجود باشد و هم موجود نباشدیک چیز، نمیتواند  -1 

 نمره( 5/0) که مخالف علیت هم نیست. نشده پیشبینی حادثهرخ دادن  -2 

 نمره( 5/0) تامه مینامند. علت« را عواملعه مجمو و» علت ناقصه«آید، هریک از عوامل را  ای از عوامل پدید می از مجموعه در مواردی که معلول، -3 

 نمره( 5/0) ن موجود است معلول علتی باشد و آن علت هم معلول علت دیگری باشدالاگر پدیدهای که ا -4 

 نمره( 2) : هـ( صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید

 نمره( 5/0) 1 -4 نمره( 5/0) 1 -3 نمره( 5/0) 1 -2 نمره( 5/0) 4 -1 

 نمره( 9) و( به سواالت ذیل به طور کامل و مشروح پاسخ دهید: 

در حالیکه می دانیم این چنین نیست ثانیاً تفاوتی اگر مفهوم وجود جزئی از ماهیت بود اوالً به محض تصور هر ماهیتی باید آن مفهوم به وجود نیز می آمد  -1 

 نمره( 5/1) بین موجودات به وجود نمی امد چون همه موجودات در وجود و ماهیت مانند هم بودند.

 نمره( 1) (رابطه ضروری برقرار است.2 ( رابطه امتناعی برقرار است.2-1 

 اجازه آنها ماهیت و ذات به امکانی ۀ ِ آنها همین رابط دارند، امکانی رابطه، »وجود«الوجود هستند و با  چون این قبیل موجودات در ماهیت و ذات خود، ممکن-3 

 هستند، »واجبالوجود« موجودند، که اشیایی ە یعنی در حال حاضر، هم .فراهم شود، آنها نیز موجود شوند و در خارج تحقق یابند وجود علت اگر که دهدِ  می

 نمره( 1) .واجب الوجود بالغیر«دیگر: اینها عبارت  خودشان. به .هستند 1 ە ه واسطب نه علتهایشان، ە واسط به اما

دست به تجربه میزنند تا علل حوادث هر  اساس و پایه خودش بلکه آید؛ نمی دست به تجربه از و است عقلی ۀ یک قاعد یتعل اصل مسلمانالسفه از نظر ف -4 

ینگونه ا تجربهای است. دانشمندان علوم طبیعی بهدلیل پذیرفتن اصل عل را پیدا کنند. پس هر تلش تجربی خود مبتنی بر این قاعده است. در عین حال،

 نمره( 5/1) .میکرده استطور مادرزادی در همان بدو تولد با این قاعده آشنا بوده و آن را درک  هم نیست که انسان به

ا مشخص یش اشینظر این فیلسوفان مورد نقد قرار گرفته است. زیرا قبول غایت برای اشیا و پدیدههای جهان وقتی امکانپذیر است که آن غایت، قبل از پیدا -5 

اشیا، متناسب با آن هدف و آن غایت ساخته شده و پدید آمده باشند تا به سوی آن حرکت نمایند و تکامل یابند و چنین غایت و هدفی، بدون  شده باشد تا

 نمره( 1) .قبول خداوند امکانپذیر نیست

است که وجود حرکت در عالم نیازمند  ککی است که خود آن محر حرکتاو معتقد ّک، برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد.  -6 

دوم نیز به همین ترتیب نیازمند محرک دیگری است و محرک  نداشته باشد، زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد، نیازمند یک محرک دیگر است  کمحر

 نمره( 1) .سلی عقال محال استتا بی نهایت جلو خواهد رفت و چنین تسل محرکهاو آن  سلسله

ر محال بودن ب یلیلفارابی، عالوه بر قبول برهانهای ارسطو، برهانی بر وجود خدا ارائه میکند که مبتنی بر محال بودن تسلسل نامتناهی علتهاست. ابتدا وی د -7 

 دبر وجود خدا را ذکر میکنی و سپس برهان دتسلسلی را توضیح میده چنین

م دیدی» جهان ممکنات«سینا با اینکه برهان فارابی را درست و کامل میداند، ام استفاده از دو مفهوم وجوب و امکان برهان کاملتری ارائه کند. در درس  ابن       

 ..ق علتهای خود موجود شدهاندطری از و بوده ممکن خود ذات در جهان این موجودات همهکه 

ه سینا را ارتقا بخشید و توضیح داد ک صدرای شیرازی، مشهور به صدرالمتألهین که در عهد صفویه میزیست، براساس مبانی فلسفی خود، استدالل ابنالم       

آنها را فراگرفته است. وی این وابسته بودن و ، سراسر وجود »نیاز به غیر«و  »وابستگی« و هستند نیاز و وابستگی عین جهان، واقعیات و موجودات همه

 نمره( 2) .نامید و استدالل خود را براساس این مفهوم، تنظیم کرد» امکان فقری«نیازمندی را 

 


