
 اسمه تعالی ب

    ادبیات و علوم انسانی  رشته: 

 علوم و معارف اسالمی           

  درس :   نهایی شبه  سؤاالت

 2فلسفه  
  ساعت شروع : 

 

نام و نام  

 :   خانوادگی 

دورة دوم   دوازدهمپایه 

 متوسطه 

  90مدت امتحان: 

 دقیقه 

 2تعداد صفحه:  آزمون تاریخ  

    

 
 

ردی 

 ف
 نمره دارد.(   نامهپاسخسؤاالت )

 :باشدتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدامیک غلط می 1

   برقرار است.      یذات  یرابطه   کیو وجود   ی ستیانسان به عنوان چ انیم الف( 

   .واجب الوجود شده اند  گر ی د ی عامل ۀ که موجودند، به واسط یات ی ماه ۀ هم  ب(

  ۀ اعتقاد به خدا را در جامع ی ها هی پا ییو حس گرا  یرشد تفکر حسج(  

 . سست کرد  ییاروپا

توان از    یمعتقد بودند که وجود خدا را نم  ییاروپا ۀ از فالسف  یبرخ   (د 

 . اثبات کرد  یعقل و استدالل عقل  قی طر

  ی در اثبات وجود خدا را درست و کامل نم ی برهان فاراب  نایابن س ( هـ 

 . داند

 . مالصدراست  ی اصل فلسف ن یتر ی  ادین ماهیت باصالت  -و

5/1 

 : جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 2

 . رد یگ  ی صورت م  حس و تجربه  قیاز طر   ..................کشف علل (  الف 

  را  خود  علمی  ................. تحقیقات اصل،  بر   تکیه  با  دانشمندان  ب(

 کنند.   می پیگیری 

اما از  ............    موجودات جهان برحسب ذات خود ابن سینا  نظر  از  ج(

 هستند.  ................که اکنون موجودند،   ثی ح ن یا

  ی شهود م  ۀمرتب  ن یتر ی را عال ..................  مسلمان  لسوفانیف  د(

   .  شمارند 

در حکمت را شامل    نایس  ابن ی ها  دگاهی د ن یآخر کتاب .................  -ه

 . شود ی  م

5/1 

  :را انتخاب نماییددرست گزینۀ  3

      ؟ را در اروپا گسترش داد  تیوجود و ماه  رت ی مغا اصل ،  فیلسوف م ا ( کدالف 

   ابن رشد (  2     توماس آکوئیناس(  1

  (1      ؟نیازمند چیست   معلول  و علت   های  مصداق از نظر دکارت یافتن ب(  

 تجربه و آموزش (  2   استدالل عقلی 

  فی اخالق و وظا ( 1      ؟کانت از چه طریق ضرورت وجود خدا را اثبات کرد ج(  

   تی برهان عل( 2ی       اخالق

(  2        هراکلیتوس  ( 1   ؟  را به کار برد « لوگوس»فیلسوف تعبیر  کدام  د(  

 افالطون 

1 

 ر یک از عبارات زیر عقیدة کدام فیلسوف است؟  ه 4

دهد که آن را با ارزش    یقرار م   یما را دربستر ی قبول خداوند زندگالف( » 

 ویلیام جیمز ( 1       « سازد  ی م  تی  و با اهم 

                                                                                                                                                              

 ( کانت 2

  ما  ی درون یشخص  یوجود خداوند عمدتا در تجربه ها  ل ین معتقدم که دلمب( »

                                          نگهام ی ( کات3              « .نهفته است

5/0 

 : زیر، پاسخ کوتاه بدهید هایسؤال به 

  اعتقاد به خدا را  یعقل   یها  ه یپاکه تالش می کردند   را  دو فیلسوف اروپائی 5

 . نام ببریداستوار سازند  
5/0 

چه    که دارد، ی وجود خداوند با صفات رش یپذ   ،ی اله لسوف یف  کی از نظر  6

 تاثیری می تواند بر فیلسوف داشته باشد؟  
5/0 



، به دو دسته  دهد  یکه انجام م یعقل براساس کار   ۀقو   معتقد است    ارسطو 7

 تقسیم می شود آنها را نام ببرید. 
5/0 

  دوم  صفحۀ در سؤاالت ادامۀ 

 باسمه تعالی 

    ادبیات و علوم انسانی  رشته: 

 اسالمیعلوم و معارف            

  سؤاالت امتحان : نهایی

 2فلسفه   درس :
ساعت شروع :  

 

  نام و نام خانوادگی 

  : 

دورة دوم   دوازدهمپایه 

 متوسطه 

  90مدت امتحان: 

 دقیقه 

 2تعداد صفحه:  تاریخ امتحان: 

  
 

 ردیف
نمر  سؤاالت  

 ه

 : زیر، پاسخ کامل بدهید هایسؤال به 

 1   .د یده ح یتوض   رند؟ی پذ ییجدا گر یکد یناطق از   وانی دو مفهوم انسان و ح ا یآ 8

 1 رابطه ضروری و امکانی را تعریف کنید.  9

1
0 

به  چگونه از طریق اصل اجتماع نقیضین در می یابیم که پدیده ها خود به خود 

 ؟ وجود نمی آیند 
1 

1
1 

با ذکر مثال  بارة اصل علیت در را   گرایان )امپریست ها(  تجربهدیدگاه 

 توضیح دهید. 
5/1 

1
2 

 1 را شرح دهید. ارسطو حرکت«  برهان »

1
3 

 1 یران باستان توضیح دهید. ا  مانیحک شه یدر اند را   دگاری رابطة خرد و آفر

1
4 

 1   مورد عقل چه دیدگاهی حاکم بود؟ اروپا دردر دوره اول حاکمیت کلیسا، در 

1
5 

و از نظر او عقل چگونه به واقعیت     آگوست کنت چه دیدگاهی دربارة عقل داشت

   دست می یابد؟
5/1 

1
6 

 1 عقل چه نام دارد؟ با ذکر مثال توضیح دهید.  مرحله   نی چهارم

1
7 

و از نظر او چه کسی می    ویزگی های رئیس مدینه فاضله از نظر فارابی چیست

 ؟ تواند رئیس مدینه فاضله باشد

1 

1
8 

 1   سهروردی چه کسانی را حکیم متأله می داند؟

1
9 

 1 ابن سینا وجود شر  و بدی را در طبیعت چگونه توضیح داده است؟     

2
0 

 1 چیست؟   وجود« داشتن   منظور مالصدرا از »مراتب

2
1 

  

 20 جمع نمره  

 سربلندی شما در دنیا و آخرت آرزوی ماست. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 باسمه تعالی 

اهنماي تصحیح امتحان نهایی ر

 2فلسفه درس: 
 ادبیات و علوم انسانی رشته: 

 علوم و معارف اسالمی         

  ساعت شروع : 

 

  90مدت امتحان: 

 دقیقه 

 تاریخ امتحان:  2تعداد صفحه:  دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 
 

 نمره  راهنمای تصحیح ردیف
 

1 
هـ( غلط        41درست ص  د(      37ج( درست ص     12ب( درست ص     5الف( غلط ص  

 25/0هر مورد       92و(غ ص 44ص 

5/1 

2 

واجب  - ممکن الوجودج(         19ص     سنخیت ب(       18ص    یعی امور طبالف( 

     65ص   یوح د(       45ص   بالغیر  الوجود 

   25/0 مورد  هر      80اشارات و تنبیهات  ص    -ه

5/1 

3 

تجربه  (  2ب(                     6ص              توماس آکوئیناس(  1 ف(ال

   15ص       و آموزش

    (1  د(                    36ص       یاخالق  ف یاخالق و وظا (  1ج(  

 25/0 مورد  هر                                     55ص         توسی هراکل

1 

4 
ویلیام  ( 1ب(                               38ص    نگهامیکات (  3الف( 

 0/ 25هر مورد                                           37ص       جیمز

5/0 

5 
                                                                                                                                        37ص   کانت  –   دکارت

 0/ 25هر مورد  

5/0 

6 
به دست   معنادار را   یزندگ  ک ی ی ارهای دهد که بتواند مع  یامکان را م ن یا

 25/0هر مورد       47ص . آورد 
5/0 

7 
                                                56ص                       عملی   –  نظر 

 0/ 25هر مورد  

5/0 

8 

اوست و   ی ستیانسان است و همان چ ی فیتعر و ناطق از اجزای   وانیح  ر،یخ

  جز همان ی زیذات انسان چ  یعن ی  5/0باشد؛ یانسان م   قتیذات و حق  یای گو

  یی جدا  گری کدیدو مفهوم از   نی ا گر، یعبارت دحیوان ناطق نیست به 

 5ص            5/0. رند یناپذ

1 

9 

رابطه      5/0رابطه ضروری: محمول قضایا برای موضوعشان حتمی و ضروری است. 

    5/0بلکه ممکن است.  ست نی یموضوعشان ضرور   یبرا  ای محمول قضا  امکانی:

 10ص

1 

10 

خودش به خودش وجود بدهد، به معناي آن است که چیزي که  زیرا اینکه چیزي  

      5/0و این همان اجتمـاع نقیضـین است که محال است.    5/0نیست، باشد. 

 17ص 

1 

11 

  یت عل   رابطۀ  برد و می   پی  ها پدیده توالی به   حس  طریق از انسان   که  معتقدند

آمدن    با   همواره زمین  چون   مثالا  که گویند   می آنان5/0نهد.  می بنا   را

  متوجه   انسان گردد،   می  تاریک آن، شدن  ناپدید  با و  شود  می  روشن  خورشید،

  هم زمین نیاید،  خورشید  تا که دانسته  و شده  پدیده  دو  این میان  ای   رابطه

  شدن  روشن  و  خورشید  طلوع  میان ضروری   رابطۀ یک  یعنی 0/ 5 شود،  نمی روشن 

 16ص     5/0»عل یت« گذاشته است.را   رابطه  این اسم   و  یافته زمین

5/1 

12 

نداشته   است که خود آن محر ک، حرکت   یمحر ک  ک ی ازمند یوجود حرکت در عالم ن

  گریمحرک د  کی  ازمند ی حرکت داشته باشد، ن  زی اگر آن ن را یز 0/ 25باشد،  

  ۀ و سلسل 25/0محرک است ازمند ی ن ب یترت   نی به هم زی و آن محر ک دوم ن 0/ 25است 

1 



  25/0. عقالا محال است   یتسلسل ن یجلو خواهد رفت و چن  تینها  یب   محر ک ها تا

 34ص 

13 

کل جهان را با خرد   دگار، ی است و آفر گانه یمتحد و    دگاری خرد با وجود آفر

  یداشتند که »خدا براساس خرد م   دهیآنان عق0/ 5کند.  ی م  یوعقل رهبر

و   ان یخود جهان  شه یگفتند که »مزدا« همان خداست، با خرد و اند   یم  ند«یآفر 

 55ص  0/ 5است. دهیوجدان ها و خردها را آفر 

 

1 

 باسمه تعالی  

اهنماي تصحیح امتحان نهایی ر

 2فلسفه درس: 
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  ساعت شروع : 
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 دقیقه 
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 نمره راهنمای تصحیح ردیف
 

14 

دانستند.  یم مانیا فیدخالت  و چون و چرا کردن عقل را عامل تضع سایبزرگان کل

و در  25/0پنداشتند یم یطانیش ی عقل را امر سایاز   بزرگان کل یبرخ یحت 25/0

است ی از آنِ کس یقو مانیگفتند که ا  یو م25/0 ستادندیا یم یعقل یبرابر استدالل ها

   54ص   25/0خود استوار بماند  مانیو در ا ستدیعقل با یکه در برابر چون و چراها

1 

15 

و  0/ 5خواند  یفلسفه را کامالذهن  سی و کار عقل در تأس  یعقل فلسف  یبه طور کل

  تةبلکه ساخ ست ی ن ت یناظر بر واقع  ،ی به جهان و هست  لسوفانیکه نگاه ف  گفت 

از نظر او، عقل صرفاآنگاه که با روش  0/ 5 است  یذهن آنان و حاصل تأمالت ذهن 

 58ص  5/0. ابدی یدست م تی به واقع شود،یعمل م   واردی و حس  یتجرب

5/1 

16 

  که کسب ییها بردانش  یطور   مرحله انسان به ن یدر ا  -  0/ 25عقل بالمستفاد 

استفاده کند،   تواند ی  که از هر کدام که بخواهد م25/0کرده مسلط است 

او بگذارند، به   ی را جلوی اضی ر ة که هر مسئل ی اضی استاد ر کی مانند 25/0

 64ص  0/ 25. کندی حل م  یراحت

1 

17 
  یو م   دهیدرجات تعقل رس   نی تر  یو به عال0/ 25دارد    یعال ی  بزرگ و سرشت  یروح 

 76ص   25/0پیامبر خدا –   5/0 کند افت یرا در ی اله  نیاحکام و قوان   تواند

1 

و عرفان   و هم به اشراق  0/ 5اند ده یبه کمال رس   یور برهان آنان که هم در ص   18

 81ص     5/0اند  افتهیدست 

1 

که تمام اموري که به    میشو   یمتوجه م  عتیبه طب ی نگاه کل ک یدر   دیگو   یاو م 19

آن و    ییو کمال نها   عتیطب 5/0اعتدال  هستند، در واقع براي  ینظم   یظاهر ب 

 87ص 5/0.  باشند  یالزم م ی نظم کل  کیدر  

1 

  حقیقت   این ام ا  0/ 5است، واحد  حقیقت یک هستی  اینکه   با مالصدرا، نظر   از 20

 95ص    0/ 5.است ضعف  و شدت  مراتب و درجات،  دارای   واحد،

1 

 20 جمع نمره  

 : توجه
درسی  کتابدرست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از الفاظ  هایپاسخ بیان  

 با تشکر، خدا ق وت . باشدمی  قبولقابل نیز 
                                                                                                                                                                  

 


