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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 91 زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 01/01/0999   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 آقا جانی  آقای نام دبیر:  2 فلسفه درس: 0999-0011سال تحصیلی  یازدهم پایه : 2و  0 صادقینکالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 
 

 0/2 .درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید -0

گوییم وجود و ماهیت دو جنبه یک چیزند به این معنا است که آن دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا  وقتی می -الف 

  :جمع شده اند

رابطه میان وجود و گیاه یک رابطه امکانی است اما اگر گیاه موجود شد معلوم میشود که رابطه ضرورت میان وجود و گیاه  -ب 

 : برقرار شده است

  فطری است نه اکتسابی:علت و معلول امری  دکارتاز نظر  -ج 

فاق یعنی نبودن هدف و غایت در حرکات و نظم جهان را نفی ضرب المثل ) گندم از گندم بروید جو زجو ( معنای سوم ات -د 

 :میکند 

 :از نظر دیوید هیوم مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است که از تجربه گرفته شده است -و 

 

 0/2 .جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید  -2

 ت.فقط در................ و از جهت .............. اسوقتی میگوییم انسان موجود است تفاوت انسان و وجود  -الف 

توماس اکوئیناس که در بحث ........... از ابن سینا تبعیت میکرد این برهان را در اروپا گسترش داد و ............. این برهان را  -ب 

 .ارتقا بخشیدند

 ت.جزء مفاهیم ................ اس آید و کارت معتقد بود که اصل علیت ............... به دست مید -ج 

ه برد و رابط گرایان هر چیزی را بر اساس .......... تحلیل میکنند معتقدند انسان از این طریق به .......... پی می چون تجربه -د 

  د.علیت را بنا میکن

 ...از نظر دیوید هیوم برهان نظم حداکثر............ را اثبات میکند نه............ -و 

 

 0/2 ؟مشخص کنید هر کدام از عبارات زیر با کدام یک از گزینه ها در ارتباط است -9

 آکوئیناس -1 . )      (در چند خدایی خلقت اگاهانه معنا ندارد( الف

 آلبرت کبیر-2 )      ( علت پدید آمدن معلول هستند.، مجموعه عواملی که روی هم ( ب

 ارسطو-3 )      ( ذهن است.ذاتی مفهوم علت و معلول جزء مفاهیم  (ج

 طونالاف-4 )میشوند. اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را بازگیرد کل موجودات محو و نابود (د

سفه بزرگ اروپا که با ابن سینا آشنا بود و با گسترش نظریه مغایرت وجود و الاز ف (و

 )      ( .فراوانی در آنجا شدماهیت موجب مناقشات 

 علت تامه-5

 علت ناقصه-6 

 امکان فقری-7 

 امکان ذاتی-8 

 دکارت-9 
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 2فلسفه امتحان درس : 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 9 ت زیر پاسخ کوتاه و مختصر دهید.البه سوا -0

  نمره( 5/0)وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات چیست؟ -الف 

  نمره( 5/0) نام ببرید. صدرا وجود بر چند قسم است؟الاز نظر م -ب 

  نمره( 5/0) .رابطه وجودی را توضیح دهید -ج 

 نمره( 1)؟ها ناشی از کدام اصول فلسفی است ه ترتیب ارتباط و پیوستگی میان موجودات و نظم و قانونمندی میان پدیدهب -د 

  نمره( 5/0)نتیجه ای که از اصل وجوب )ضرورت( علت و معلول حاصل میشود چیست؟ -و 

 

 به سواالت ذیل به طور کامل و مشروح پاسخ دهید:  

 0/0 کانت برای اثبات خداوند چیست؟ اللاستد -0

 0 ؟ویلیام جیمز و هانری برگسون برای اثبات خداوند به چه امری استناد میکنند -1

 0 ؟چرا؟به نظر شما کدام معنا برای اتفاق در جهان صحیح است -7

 0 گرا، دیوید هیوم و اوگوست کنت درباره خدا چه نظری داشتند؟ سفه حسگرا و تجربهالدر میان ف -8

 0 .دیدگاه ابن سینا درباره علیت را توضیح دهید -9

 گانه را با ذکر مثال با بررسی رابطه میان موضوع و محمول در قضایا سه نوع قضیه کشف میشود. این قضایای سه -01

 0/0 دهید توضیح  

 0 سینا و هیوم در مورد علّیت را بنویسید. وجوه اشتراک و اختالف ابن -00

 0/0 پنج مورد از ویژگی های خدا از منظر افالطون که توسط تیلور نقل شده را بنویسید. -02

 

 در پناه حق موفق باشید  

 


