
 مدت امتحان: ساعت شروع: تاریخ امتحان: 2فلسفهسواالت امتحانی درس:

 سنجش وارزشیابی تحصیلی منطقه بنت سال تحصیلی: 1-4آزمون: رشته:                  دوازدهمپایه: 

 باقرالعلوم بنتنام آموزشگاه: شعبه: نام پدر: نام ونام خانوادگی:
 نمره سواالت ردیف

 یک غلط می باشد: عبارت صحیح وکدامتعیین کنید کدام -1

 بذر می کارد وآبیاری می کند وراننده برهمین مبنا خودرویش را روشن و به جلو هدایت می کند «بخشی علت به معلول وجوب»باغبان براساس اصل الف(

 (وجود،وجه اختصاصی موجودات و ماهیت وجه مشترک آن ها می باشد. ب(

 ذهن،دو امر جداگانه هستند ومغایرت دارند.وجود و ماهیت درخارج از ج( 

 معنای دوم اتفاق این است که سنخیتی میان اشیا وآثار آن ها نیستد(

 پذیرش اصل علیت زمینه سازنگاهی ویژه به جهان واشیای پیرامون است و(
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 .کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای -2

 معلول دخالت دارند،علت........................می گویند. به هریک از عواملی که در پدیدآمدن یک(الف

 آنچه به معلول ضرورت وجود می دهد،..............است.ب(

 کودک با استفاده ازکلمه این وآن نشان می دهد که از...............اشیا آگاه است.(ج

 ،نظریه.........................را پایه برهان خود درخداشناسی قرار داد.ناس که با فلسفه ابن سینا آشنا بود یئتوماس اکود(

 و(قبول غایتمندی درجهان،فقط با قبول علت نخستین و..................امکان پذیراست.
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 )یک مورد اضافی است(.است مرتبط چپ ازسمت گزینه کدام با راست سمت ازموارد هریک- 3

 فالسفه مسلمان(1                                                                                         پدیده هاستعلیت حاصل توالی   (الف

 تجربه گرایان(2اصل علیت یک اصل کامال عقلی است                                                                                       (ب

 فارابی(3 انسان از علیت،درک فطری است                                                                                  درک  (ج

 دکارت( 4                              تداعی علیت یک حالت روانی است                                                            (د

 (هیوم5                                                   

1 

 کسی که فکرمی کند همه عوامل رشد گیاه  موجود بود،اما اتفاقی گل رشد نکرد،اتفاق را به کدام معنا درنظرگرفته است؟ -4

 د(انکاررابطه حتمیتالف(نفی پیش بینی پذیری                  ب(نفی اصل علیت        ج(انکارسنخیت            

 از نظر نسبت،مانند کدام حمل است؟« مربع»بر ««دارای دوقطرمساوی»حمل-5

 متساوی اال ضالع برمثلثب(                                                   شکل برذوزنقهالف(

 رضلعذوزنقه بر دارای چهاد(                 منحصر به فرد برمولودکعبه               ج(

 فاق به کدام معنا را رد می کند؟دقیقاً ات«د کردی مباش ایمن زآفاتچوب»مصرع-6

 الف(نفی اصل سنخیت     ب(نفی غایتمندی                 ج(نفی علت العلل                د(نفی وجوب علی ومعلولی

 .........قائل شده ایم که اصل........راانکارمی کند.به نوعی«با وجود علت موردنیاز برای رشد درخت،درخت خشک شد.»وقتی می گوییم-7

 وجوب علی ومعلولی-وجوب علی ومعلولی              د(تصادف-سنخیت             ج(حادثه-ب(حادثه            علیت-الف(اتفاق

 کدام معنای اتفاق را نفی می کند؟«گندم ازگندم بروید جو زجو» ضرب المثل -8

 پذیری                  ب(نفی اصل علیت        ج(انکارسنخیت            د(انکار رابطه حتمیتالف(نفی پیش بینی 

 کدام یک از موارد باشد تا بتوانیم بگوییم ازحالت امکان ذاتی  به حالت وجوب بالغیر رسیده است؟ Aپدیده  -9

 ،ساختمانی درذهن یک معمار است. Aالف(

 خواهد آن را بکارد.،نهال یک بذر که باغبان می  Aب(

 ،خاکسترچوبی است که قرار است درآتش انداخته شود. Aج(

 ،حرکت مژگان چشم است زمانی که پلک ها حرکت می کنند. Aد(

 نشان دهنده وجوب علی ومعلولی است؟«باید»در کدام عبارت لفظ-10

 ب(انسان باید راستگو ودرستکار باشد         الف(برای نماز خواندن باید وضو گرفت                                       

 ج(وقتی از مدرسه آمدی باید تکالیفت را انجام دهی                      د(وقتی درقفل نیست واشکالی وجودندارد باید در باز شود.
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 نمره تجدید نظربا عدد: نمره اولیه با عدد: نام ونام خانوادگی مصحح:

 نمره تجدیدنظر باحروف: نمره اولیه باحروف: تاریخ تصحیح وامضا:

 



 مدت امتحان: ساعت شروع: تاریخ امتحان: 2فلسفهسواالت امتحانی درس:

 سنجش وارزشیابی تحصیلی منطقه بنت سال تحصیلی: 1-4آزمون: رشته:              دوازدهمپایه: 

 نام آموزشگاه: شعبه: نام پدر: نام ونام خانوادگی:
 نمره سواالت ردیف

 به سواالت زیر، پاسخ کوتاه دهید.

 5/0 نمی توان از دلیل حمل سوال کرد؟«مثلث »بر « شکل سه ضلعی»چرا درحمل  -11

 را به ترتیب بنویسید.« اصل سنخیت میان علت ومعلول»و « اصل وجوب بخشی علت به معلول»نتیجه هرکدام از-12

 

1 

 1 درکجاست؟ابن سینا قرار گرفته است؟کاربرد این برهان «وجوب وامکان  »کدام اصل پایه برهان -13

 5/0 کدام دسته از فیلسوفان  غایتمندی زنجیره حوادث را انکار می کنند؟-14

 کدام اصل به ما می فهماند که هرچیزی نمی تواند منشاء هرچیزی شود؟-15
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 رابطه وجود  با هریک از موضوعات زیر ازنوع ضرورت است یا امکان یا امتناع؟-16

 دیو:                     ج(پرنده:  ب(دریایی از جیوه:                                                             الف(سیاه سفید:             

1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 1 .ضیح دهیدچیست؟تو بر انسان «موجود»با حمل  بر انسان «حیوان ناطق »تفاوت حمل -17

 1 تعریف واجب الوجودبالغیر را بنویسید.-18

 1 رابطه علیت را تعریف کرده وتفاوت آنرا با سایر روابط بنویسید. -19

 با ذکر مثالی شرح دهید.«علیت » نظر دیوید هیوم را درباره اصل -20
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 1 بنویسید.نظر دموکریتوس درباره ماده اولیه تشکیل دهنده جهان ونحوه پیدایش عناصر واشیاء فعلی درجهان را -21

 1 سنخیت علت ومعلول را با ذکر مثالی تعریف کنید.-22

 قبول ندارند؟نظرآن ها را شرح دهید.« نفی غایتمندی»کدام دسته ازفیلسوفان اتفاق را به معنای -23

 

 

1 

 به نظر فیلسوفان مسلمان چرا یک پدیده نمی تواند خود به خود و بدون علت به وجود آید؟-24

 

1 

 نمره تجدید نظربا عدد: نمره اولیه با عدد: خانوادگی مصحح:نام ونام 

 نمره تجدیدنظر باحروف: نمره اولیه باحروف: تاریخ تصحیح وامضا:

 قـدر لحـظـه ها را بـدان

 زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی    

 . . جبــران می کـنم    

 سبزو آفتابی باشید/یزدانشناسـ


