
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نمره 02جمع بارم : 
 یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد.با 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 فغشت اٍل ٍ فغشت ثاًی سا تا یکذیگش هقایسِ کٌیذ؟ ٍ تٌَیسیذ الصهِ ی عثَس اص فغشت اٍل تِ فغشت  ثاًی چیست؟ 1
1.5 

 1.5 ها تعذالغثیعِ سا تٌَیسیذ؟« ّذف»ٍ « سٍش»  2

 1 آى چیست؟ًَضتِ کیست ٍ هَضَع « هحاکوات»کتاب  3

 1.5 صهیي داضت؟ )تِ اختصاس ضشح دّیذ( هغشباًذیطِ اسالهی چِ تاثیشی دس تفکش  4

 1.5 هغایشت ٍجَد ٍ هاّیت سا تا رکش یک  دلیل تَضیح دّیذ؟                                                     5

 1.5 سا تا رکش هثال تعشیف کٌیذ؟« هوکي الَجَد» 6

 2 ّیذ؟دسا ضشح « الطی ها لن یجة لن یَجَذ»قاعذُ  7

 2 ًظش هتکلویي ٍ فالسفِ سا دستاسُ هالک ًیاصهٌذی هعلَل تِ علت تا یکذیگش هقایسِ ًواییذ. 8

 2 ٍیژگی ّای سئیس هذیٌِ فاضلِ اص ًظش فاساتی چیست ٍ ایي ٍیژگی ّا دس  چِ کساًی ٍجَد داسد؟ 9

 1.5 چگًَِ حاصل هی ضَد؟ «علن حقیقی»تِ ًظش اتي سیٌا  11

 2 سا ضشح دّیذ؟ «الغیش رسالة»ٍ « سالهاى ٍ اتسال»لِ ّای هحتَای سسا 11

 1 سا اًکاس هی کشدًذ؟« کشام الکاتثیي»چشا هعتضلِ  12

 1 هکتة کالهی اضعشی تَسظ چِ کسی تاسیس ضذ ٍ ّذف آى چِ تَد؟ 13

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

   انسانی و رشته: قطعم

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

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 1  سؤال: صفحهتعداد 

 

جمهوری اسالمی اریان

  

  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 فلسفه  نام درس:

 :نام دبير



 

 

 

 

 

 
 

 

فرد
ی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

1 

 فغشت اٍل، ّواى حالت  عادی دس تشخَسد ٍ تواس تا اهَس صًذگی ّش سٍصُ است یعٌی صًذگی هعوَلی هاًٌذ کسة ٍ کاس ٍ .....

اها فغشت ثاًی یعٌی حیشت ٍ تفکش دس تشاتش ّستی ٍ  فاسغ ضذى اص عقل  هعاش .... الصهِ عثَس اص فغشت اٍل  ایي است کِ  

 ًوشُ( 1.5آدهی تشای لحظاتی اص  قیذ عقل  هعاش فاسغ ضَد. )

2 
 ًوشُ(1.75استذاللی ٍ .......) -تشّاًی -عقلی            سٍش ها تعذالغثیعِ       

 ًوشُ( 1.75ضٌاخت کل جْاى ّستی )        ِ        ّذف  ها تعذ الغثیع

 ًوشُ(1هحاکوِ ًَضتِ قغة الذیي ساصی ٍ ضاهل اسصیاتی ضشٍح اضاسات فخش ساصی ٍ خَاجِ ًصیش عَسی ) 3

4 

تعذ اص تشجوِ  آثاس  اتي سیٌا  ٍ اتي اسضذ تِ صتاى  التیي اص  قشى دٍاصدّن، غشیثاى ، عالٍُ تش کسة  ضٌاخت  گستشدُ  تش اص 

طِ ّای اسسغَ، تا  اتتکاس فیلسَفاى هسلواى  یعٌی ساصگاسی تیي اعتقادات دیٌی ٍ استذالل ّای عقلی آضٌا ضذًذٍ اًذی

اساتیذ داًطگاُ ّای پاسیس ٍ  آکسفَسد تحت تاثیش فالسفِ اسالهی قشاس گشفتٌذ. تِ گًَِ ای کِ اصالت عقل اسٍپاییاى سا دس 

 ًوشُ(1.5هی هی داًٌذ. )عصش جذیذ تا حذ صیادی هتاثش اص فلسفِ اسال

5 
اگش هفَْم ٍجَد عیي هفَْم هاّیت یا جضء آى تَد، دیگش اثثات ٍجَد  ّیچ هاّیتی تِ دلیل ًیاص  ًذاضت ٍ تصَس ّش هاّیتی 

 تشای اثثات  ٍجَد آى  کافی تَد. حال  آى کِ صشف تصَس ّش  هاّیت دلیل تش ٍجَد ضی ء ًیست.

6 
داسد ٍ ًِ اص عذم یعٌی ًسثت آى  تا  ٍجَد  ٍ عذم هساٍی است. هاًٌذ ّوِ  ی  هوکي الَجَد، راتی است کِ ًِ اص ٍجَد اتا

 ًوشُ(1.5ٍاقعیت ّای عالن هثل اًساى ٍ دسخت ٍ ..... )

 ًوشُ(2یعٌی ّشچیضی تا ٍجَدش تِ هشحلِ ٍجَب ٍ ضشٍست ًشسذ هَجَد  ًوی ضَد. )تقذم ٍجَب تش ٍجَد( ) 7

8 

یاص تِ هعلَل تِ علت سا دس حادث تَدى ضی هی داًٌذ صیشا ضی حادث اص اتتذا هَجَد هتکلواى        ًظش تِ حذٍث         هالک ً

 ًثَدُ است لزا تشای تِ ٍجَد آهذًص تِ علتی ًیاصهٌذ است.

ًسثتی ی هوکي الَجَد فالسفِ        ًظشیِ اهکاى راتی          هالک ًیاص هعلَل تِ علت دس رات هوکي الَجَد ضی است صیشا ض

 ًوشُ(2تساٍی تا ٍجَد ٍعذم داسد لزا تِ علتی  ًیاصهٌذ است تا آى سا اص حالت تساٍی خاسج ساصد ٍ تِ عشصِ ٍجَد ٍاسد کٌذ.  )

9 

 ٍیژگی ّای صعین:

 ( داسای سٍحی تضسگ ٍ سشضتی عالی تاضذ.1

 ( تِ عالی تشیي دسجِ تفکش ٍ تعقل سسیذُ تاضذ.2

 ( تِ اعال دسجِ سعادت یعٌی اتصال تا عقل فعال سسیذُ تاضذ.3

 ًوشُ(2ٍ جاًطیٌاى اٍ هی تاضٌذ. )اهاهاى اٍ اص ًظش فاساتی صعین دس اصل پیاهثش ٍ تعذ اص 

11 
چیض دس پشتَ استثاط آى تا هثذا ٍجَد حاصل هی ضَد صیشا داًطوٌذ حقیقی هی کَضذ تا  اص ًظش اتي سیٌا علن حقیقی تِ  ّش 

 ًوشُ(1.5تِ کٌِ اضیا پی تثشد  ٍ آى سا دس پشتَ ًَس ّستی هغلق هطاّذُ کٌذ. )

11 

 سالک  دس سسالِ الغیش، دعَت پیش سا هی پزیشد ٍ اص خَاب غفلت تیذاس هی ضَد ٍ سعی هی کٌذ اص  پشتگاُ ّای کَُ قاف

تگزسد یعٌی تِ سیش دسًٍی ًفس تپشداصد. اها دس سالهاى ٍ اتسال، عاسف پای دس اقلین ًَس  ٍ حیات هی گزاسد ٍ هی ضَد 

 ًوشُ(2صَست کاهل عالن صغیش یعٌی هثال ٍ ًوًَِ عالن کثیش. )

12 
ًیاصی تِ حضَس فشضتگاى  هعتضلِ تِ اًکاس کشام الکاتثیي هی پشداصًذ صیشا هعتقذًذ خذاًٍذ اص ّوِ اعوال تٌذگاُ آگاُ است ٍ

 ًوشُ(1ًیست. )

 ًوشُ(1عٌاصش غیش اسالهی اص فلسفِ اسالهی. )صدٍدى  –اتَالحسي اضعشی  13
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