


  دقیقه 90: مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   2فلسفه  : درس   : رشته
  2: تعداد صفحه    :  تاریخ امتحان   :ساعت شروع    دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

               
  نمره  .)پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  :باشدک غلط مییتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام   1
  .است همان حالت عادي ما در برخورد با مسائلِ هر روزِ زندگی»  فطرت اول  «مقصود فالسفه از ) الف

  .بنی عباس، ایران مرکز خالفت اسالمی شد در زمان خالفت) ب  
  .بود تی براي اثبات وجود آن کافیصورِ هر ماهیدیگر ت ،عینِ مفهومِ ماهیت بود اگر مفهومِ وجود،) ج   
  .شودبراي او فرض نمی»  نیستی مقدم بر هستی  «عبارت است از چیزي که »  ثدحا «) د    
   .سازندذات حق را نمایان می ،خود با توجه به اصول حکمت متعالیه ، موجودات عالم از حیث وجود) هـ  
  . سازدلی محض را با سیر و سلوك قلبی همراه میحکمت اشراق، شیوه استدال) و    
   .استفاده کرده است»  امکان اشرف « سهروردي براي تبیین نظام آفرینش از قاعدة ) ز   
                                      .داندخاصی متعلّق می ۀفلسفه اسالمی، قومی و محلی است و خود را به جامع )ح 

2  

  :کنید کاملبا کلمات مناسب  جاهاي خالی را   2
  .تعلّق دارد.........................  دانشِ ه هر زبان که مطرح شود، به قلمروِب » وجود «بحث درباره  )الف

  .داننداروپائیان را تا حد زیادي متأثّر از فلسفه اسالمی می ..................ِمورخان فلسفه، اصالت ) ب  
  .مستقل از ادراك آدمی، مرز جدایی فلسفه از سفسطه است» . .....................ِ..« قبولِ اصلِ ) ج  
  . است...................  » شفا«نویسنده کتاب  ) د   
  .داندمی....................... را عالَمِ  انسانابن سینا ) هـ 
  .دنهضتی ضد عقلی بو......................... مکتبِ کالمیِ ) و  
  .باشداعتباري می........................ اصیل است و مفهومِ ................ طبق نظر مالصدرا مفهومِ ) ز  

2  

  ؟استمرتبط  پدر سمت چ هایک ازگزینهکدام  باسمت راست  مواردهریک از  »مالك نیازمندي معلول به علت« جه بهبا تو  3
                 نظریه متکلمان اسالمی )الف

         نظریه حکمت متعالیه) ب 
                                                                                                                                                         

5/0  

  :بدهید پاسخ کوتاه ،زیر هايبه سؤال           
  5/0   کند؟استفاده می روشیراي مطالعۀ عمقِ واقعیت اشیاء از چه الطبیعه بمابعد  4

5  
  :     هاي زیر پاسخ دهیدبه سؤال» ت علت و معلولسنخی« با توجه به 

  1  شود؟اي گرفته میاز این اصل چه نتیجه) ت علت و معلول به چه معناست؟                                     باصل سنخی) الف

6  5/0   ه کسی است؟چنَبوي  ۀاسالمی یا فلسف ۀسِ فلسفمؤس  
  25/0  :بنویسید ،کردندمورد از مواردي را که معتزله انکار می یک  7

  5/0  :از منابع حکمت اشراق، دو مورد را نام ببرید  8

  5/0  ؟ کردنداستفاده نمی»  حسن و قُبح«  هاي خود ازاستداللحکما یا فالسفه در  چرا  9

   1  مشائی چیست؟  ۀروشِ متکلمان و روشِ فالسف تفاوتو  تشابه  10

    ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم  

 فقر وجودي - 1
 امکان ذاتی - 2
 حدوث - 3

 

 

 

 

 

علوم انسانی



  دقیقه 90: مدت امتحان  :نام و نام خانوادگی   2فلسفه  : درس   : رشته
  2: تعداد صفحه    :  تاریخ امتحان   :ساعت شروع    دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

               
  نمره  .)پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  
  5/0  کیست؟» ه واهد الربوبیشَ« نویسندة کتاب   11

  5/0  دهد؟سالک یا عارف چه کاري انجام می»  قّلق بالحی الخَف  « در سفر چهارم یعنی سفرِ  12

  5/0  چیست؟ »وجود تشکیک«  ۀنام دیگر نظری  13

ی برخوردار باشد که هیچ نقص و ضعفی درآن قابل تصور توجودي خود از چنان شد ۀاگر موجودي در مرتب ،طبق نظر مالصدرا  14
  5/0  نباشد، به تعبیر قرآن چه نام دارد؟ 

    :زیر را در یک سطر تعریف کنید اصطالحاتهر یک از   
     : واجب الوجود) الف  15

          :ه ت تامعلّ) ب   
          :انوار قاهر ) ج   
     : معلوم بالذات) د   

5/0  
5/0  
1  
1  

  :هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال          
  5/0  در طبیعت چیست؟»  شرّ و بدي  «نظر ابن سینا در مورد   16
  1   چیست؟» عقل و دین ۀرابط« مان در مورد نظر متکلّ  17
  1  سیماي جهان چگونه خواهد بود؟ ،ت باشدهیاگر به فرض، اصالت با ما  18
  1  شود؟اختالف موجودات چگونه تفسیر می»  وجود تشکیک«  ۀدر حکمت متعالیه با کمک نظری  19
  1  :وارد است، بیان کنید »تاصل علی فانِلمخا نظرِ «ی را که بر انتقاداتیکی از   20
  1  ت را اثبات کرد؟علی اصلِ ، چگونه وجودت علم حضوريطباطبائی با استفاده از اهمی هعالم  21
  75/0   :را توضیح دهید»  ر و اخالقتفکّ« اسالمی  ۀسففال هاي سنّت فلسفیِاز ویژگی  22

  20  جمع نمره
  

  .باشید و پیروز سربلند
  
  

  

 

 

 

 

 

علوم انسانی



  

  :رشته  2فلسفه   :
  

  دقیقه 90  :مدت امتحان   :ساعت شروع

     :تاریخ امتحان   2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  
  

 
  

    
  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  
                             ) 49ص (غلط ) د                         ) 31ص (صحیح ) ج                             )20ص (غلط ) ب       )    7ص (صحیح  ) الف  1

  ) 154ص ( غلط )ح                   )100ص ( صحیح) ز                         )93ص (صحیح ) و             )133ص (صحیح  )هـ
        )25/0(هر مورد                                                                                                                                                    

  
  
  
  

 2  

  )75ص ( بن سیناا) د                  )28ص (وجود /واقعیت) ج                       )25ص (عقل) ب                     )10ص (فلسفه   )الف   2
  )25/0(هر مورد                                 )129ص (  ماهیت  - وجود  )ز     )84ص (اشعري  /اشاعره) و                        )78ص (صغیر  ) هـ

2  

  5/0                                                          )25/0(هر مورد                                                  )122ص (فقر وجودي     - 1) ب                                        )38ص (    حدوث  - 3 )الف  3

  5/0   ) 5ص (  استدالل عقلی/ روش عقلی   4

       )41ص (   )5/0. (ر می شودهر معلولی از علتی خاص صاد/ هر علتی معلول خاصی را ایجاد می کند) الف  5
  1        )47ص (     )5/0( نظام معین هستی) ب 

  5/0   )67ص (  فارابی  6
  25/0                                              )85ص (.) مورد کافی است یکذکر (   میزان / صراط / معراج / کرامات اولیا /کر ام الکاتبین  7
  5/0    )25/0(هر مورد                 )7و  96ص (   .)ذکر دو مورد کافی است(    یاسالمتعالیم  / حکمت ایران / احکمت مش/ حکمت یونان  8
  5/0  )115ص (   .کننددرباره خداوند با معیار حسن و قبح قضاوت نمی /را مربوط به زندگی انسان می دانند بححسن و ق فالسفه  9
   1  )114ص (          )5/0(اصول و مبادي آنها : تفاوت     )5/0( .کنندل عقلی تکیه میبر استدال هر دو صرفاً: تشابه  10
  5/0  )122ص ( صدرالمتالهین / مالصدرا  11
  5/0  )125ص ( .پردازدبه هدایت مردم و کمک به آ نها براي رسیدن به حق می  12
  5/0  )131ص (  و کثرت در عین وحدت وحدت در عین کثرت   13
  5/0  )132ص ( صمد  14
                  )34و  33ص (   )5/0( .رابطه موضوع با وجود، وجوبی یا ضروري است /آنچه وجود برایش ضرورت دارد) الف  15

                  )41ص (   )5/0(    هستی بخش به معلول / وجود دهنده) ب  
زنجیره طولی از فرشتگان را  /مرتبه هریک باالتر از دیگري است/ سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند/ تجلی نور الهی هستند) ج   

    )102ص (     )5/0( هر مورد    .)ذکر دو مورد کافی است( ) 1(       .تشکیل داده اند
 ) 1(  استبه علم حضوري براي ما معلوم / باشدمی خود آن بی واسطه در نزد ما حاضر/ است ت آن براي ما آشکارچیزي که واقعی) د 
                                 )106ص ( )5/0( هر مورد    .)ذکر دو مورد کافی است(

3  

  .زمینه ساز خیر و کمال باالتر است) 25/0(.براي حفظ تعادل طبیعت الزم است آنچه به نظر ما شرّ و بدي یا نقص بعد از کمال است   16
  5/0  )76ص)    (25/0( 

  ) 5/0.(دانندمیعقل را در خدمت شریعت   17
)                                                                                                           123ص )           (5/0. (یعنی وظیفه و توانایی عقل تنها در دفاع از حقانیت دین است

 1  

  1  )130ص )         ( 5/0. (اي متفاوت داردشکل و اندازهکه هر خانه ) 5/0(شمار هاي بییک جدول با خانه  18

علوم انسانی درس 



  

  :رشته  2فلسفه   :
  

  دقیقه 90  :مدت امتحان   :ساعت شروع

     :تاریخ امتحان   2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  
  

  
    

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
  

  :یا)  5/0. ( داراي درجات مختلف است/ اما شدت و ضعف دارد) 5/0( وجود، حقیقتی واحد است   19
با هم وحدت  اصل وجودولی همه موجودات در ) 5/0(آنهاست  شدت و ضعف مرتبه وجودياختالف موجودات ناشی از 

  ) 131ص(         )    5/0. (دارند
1  

شوند، رابطه علیت اگر ریشه اعتقاد به علیت، تعاقب دو حادثه باشد، باید میان همه حوادثی که در پی یکدیگر تکرار می  20
کند، پس باید بین تکرار و علیت، رابطه علیت برقرار اگر تکرار حوادث متوالی ما را به علیت منتقل می -2.برقرار باشد

   )                                                                    141و  140ص)    (یک مورد کافی استذکر . (باشد
1  

دهد، درك کارهایی که در دایره وجودش رخ می/ حاالت/ اراده/ نفس انسان با علم حضوري رابطه نفس را با خواسته ها  21
  1  )142ص. (هاستدهنده به تمام آنکند که نفس، وجود و به علم حضوري مشاهده می

فیلسوف شدن با کمال و تعالی معنوي و  .اه تکامل در درون استبلکه پیمودن یک ر .فلسفه تنها آموختن نیست  22
  75/0  )152ص ( .م استأاخالقی تو

  20  جمع نمره
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

علوم انسانی درس 




