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  درس چهارم                          کدام تصوير از جهان ؟

  

اتفاق يا ............. ازکلماتی است که درگفت وگوهای روزمره ی همه ی اقوام وملل کاربرد دارد ومردم برخی  -١
 از اموررا اتفاقی می شمارند وبرخی را نه 

 " اتفاق " ی که مورد نظر دموکريتوس است را توضيح دهيد ؟ -٢
 نظردموکريتوس درمورد پيدايش جهان وماده ی اوليه تشکيل دهنده ی جهان را بنويسيد  -٣
 دردورهای اخير ودر گفته های داروين " اتفاق " درچه زمينه ای استفاده شده است توضيح دهيد ؟ -٤
 ازنگاه داروين ودانشمندان زيست شناس جهان چگونه به وجود امده است . -٥
مورد شکل گيری جهان چه نظری دارند که بيانگر کلمه ی " اتفاق " است ان را امروزه برخی از دانشمندان در -٦

 توضيح دهيد ؟
 انفجاربزرگ يا بيگ ينگ چيست وچه مفهومی را به خاطر می اورد ؟ -٧
ابوعلی سينا درکدام کتاب خود درباره ی "اتفاق " و"شانس " صحبت کرده است ودراين زمينه چه تالشی کرده  -٨

 است ؟
 درکدام دسته ازمفاهيم را از وظايف فيلسوفان می داند ؟ ابن سينا دقت -٩

صحبت از " اتفاق " وشانس درادامه ی کدام يک از مباحث فلسفی مطرح شده است وچرا اين قدر صحبت  -١٠
 ازان درفلسفه مهم است 

چون بحث از "اتفاق وشانس " نه تنها نزد عامه ی مردم استفاده می شود بلکه  ---جواب : بحث عليت 
  لوم نيز کاربرد پيدا کرده است .درع

  

 با قبول اصل عليت واينکه هر حادثه علتی دارد , جهان چه ويژگی پيدا می کند ؟ ذکر دونکته  -١١
 با قبول اصل وجوب بخشی علت به معلول جهان چه ويژگی پيدا می کند ؟ -١٢
 با قبول اصل سنخيت ميان علت ومعلول جهان چه ويژگی پيدا می کند ؟ -١٣
 را نام ببری ؟ جواب : اصل وجوب بخشی علت به معلول واصل سنخيت ميان علت ومعلول  لوازم اصل عليت -١٤
 هريک ازموارد ستون الف مربوط به کدام مورد درستون  ب است  -١٥

  ستول الف                                                                                      ستون ب              
 
اصل  -ط وپيوستگی ميان موجودات                                                                       الفارتبا-١

  عليت 
اصل وجوب  -تخلف ناپذيری وحتميت نظام هستی                                                                    ب-٢

  علی ومعلولی          
اصل سنخيت  -ندی ميان پديده ها                                                                       جنظم وقانون م-٣

  ميان علت ومعلول  
  ازعلت خاص معلول خاص به وجود می ايدوهرمعلولی ازعلت خاص خود سرچشمه می گيرد. -٤



 م صفری نمونه سواالت پنج درس فلسفه ی دوازدهم                                   به نام خدا                                         خان

١٥ 

 

  لول وجوب وجود پيدا می کند اگرعلت با تمام حقيقت خود تحقق يافت يقين پيدا می کنيم که مع-٥
  

 معنای اول اتفاق که درکتاب گفته شده را بنويسيد  -١٦
 معنای دوم اتفاق که درکتاب امده را بنويسيد ؟ -١٧
 معنای سوم اتفاق که درکتاب امده را بنويسيد ؟ -١٨
 معنای چهارم که درکتاب امده را بنويسد ؟ -١٩
 اتفاق به چندصورت رخ می دهد همه ی انها را خالصه بنويسيد ؟ ذکر هرچهارمورد  -٢٠
 ايا فيلسوفان معنا ی اول اتفاق را قبول دارند درمورد ان توضيح دهيد ؟ -٢١
 همه ی فيلسوفان کدام يک از معنای اتفاق را انکار می کنند ؟وچه نظری دارند ؟ -٢٢
 با وجود علت معلول پديد نمی ايد چيست ؟علت اينکه برخی از مردم گاهی فکر می کنند که  -٢٣

جواب : ما دوگونه علت داريم تامه وناقصه .دربه وجود امدن يک پديده چندين عامل دخالت دارند زمانی که همه 
ی عوامل با هم باشند يعنی علت تامه باشد ان پديده به وجود می ايد اما اگر هر يک از ان عوامل نياشد يعنی 

پديده به وجود نمی ايد .اما مواقعی هست که مردم از همه ی اجزای علت تامه اگاهی ندارند علت نافصه باشد ان 
وبا ديدن يک يا دوعامل فکر می کنند که همه ی عوامل همين ها ا ست وانتظار دارند که پديده به وجود ايد 

امل همان علت ناقصه است درحاليکه عوامل ديگری هم هستند که ما ازانها اگاهی نداريم واگاهی از  يک يا دوع
که درباال گفته شدکه  پديده با فرض علت ناقصه يه وجود نمی ايد .پس نااگاهی ازهمه ی اجزای علت سبب اين 

    عقيده ی مردم شده است 
 علت تامه را تعريف کنيد   -٢٤
 علت ناقصه را تعريف کنيد  -٢٥
 با يک مثال علت تامه وناقصه را توضيح دهيد  -٢٦
مسلمان اتفاق به معنای دوم را قبول ندارند يعنی انکار اصل سنخيت را قبول ندارند ؟ کدام يک از فالسفه ی  -٢٧

 دراين زمينه چه نظری دارند توضيح دهيد ؟
اگرکسی اصل سنخيت ميان علت ومعلول رابه طورجدی ودقيق  انکار کندبه چه نتايجی گرفتارمی شود ؟چهار  -٢٨

 نکته ذکر شود 
ی زمين ازابتدای پيدايش خلق کاملترين موجود يعنی انسان بوده است  ايا هدف وغايت تحوالت درروی کره  -٢٩

 دراين مورد فالسفه ب دودسته تقسيم شده اند ودو ديدگاه ذکر شده انها رابنويسيد ؟
 معنای چهارم اتفاق را بنويسد ؟ -٣٠
 ضرب المثل " گندم ازگندم برويد جو زجو" کدام معنای اتفاق را رد می کند ؟چرا -٣١
 شعرزير کدام معنای اتفاق است  -٣٢
 ازجمادی مردم ونامی شدم                  وزنما مردم به حيوان برزدم  -٣٣

  مردم ازحيوانی وادم شدم                   پس چه ترسم کی زمردن کم شدم 
  حمله ديگربميرم ازبشر                    تابرارم ازماليک پروسر

  
  
  

 اسب کامل کنيد ؟موارد خالی را با کلمه ی من -٣٤
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ازنگاه فيلسوف يونا ن باستان يعنی .............. ماده ی اوليه تشکيل دهنده ی جهان اتم ها وذرات تجزی  -١
 ناپذير وغير قابل تقسيم هستند که درفضای غير متناهی پراکنده بود ه اند .

ازنظر داروين فقط ان دسته ازجاندارانی که تغييرات اندامی انها ............با محيط سازگاربوده است به  -٢
 حيات خود ادامه داده واگرتکاملی نيز رخ داده است .............. بوده است 

ان انها امروزه برخی از دانشمندان پيدايش جهان را به خاطر يک انفجاربزرگ يعنی بيگ بنگ می دانند بي -٣
 درباره اين انفجار به گونه ای است که مفهوم ............ رابه خاطر می اورد 

ابن سينا درمهم ترين کتاب خود يعنی الهيات شفا هم درباره ی ................ وهم درباره ی ................  -٤
 سخن گفته است 

ر وپيوستگی انها پی می بريم وزمينه ساز با پذيرش اصل ............. به ارتباط اجزای جهان با يکديگ -٥
  نگاهی ويژه به جهان است 

 اصل وجوب بخشی علت به معلول جهان را تابع رابطه ای ................ و............. نشان می دهد  -٦
اگرعلت با تمام حقيقت خود تحقق يافت يقين پيدامی کنيم که تحقق معلول نيز ضروری وحتمی است واين  -٧

 ......................يعنی اصل 
اينکه درجهان نظم خاصی برقراراست واز علت خاص معلول خاص به وجود می ايد يعنی اصل  -٨

 ................ برجهان حاکم است 
مجموعه ی عوامل را که دربه وجود امدن پديده دخالت دارد علت .............. می گويند وهريک از عوامل  -٩

 پديده است را علت .............. می گويند . را که موثر دربه وجود امدن
بسياری ازفالسفه وازجمله ابن سينا وعالمه ومالصدرا معتقدند که اگرکسی اصل ............... را به  -١٠

 طور جدی ودقيق انکار کند به هيچ کاری اقدام نخواهد کرد .
 ............ است . نبودن غايت وهدف خاص درحرکات ونظم جهان سبب مطرح شدن اتفاق درمعنای -١١
ان دسته ازفالسفه که عالوه برلوازم اصل عليت به " عله العلل " نيز معتقدند وبرای مجموعه ی  -١٢

هستی يک علت حقيقی قايل ان می گويند هرفرايند طبيعی وهرسيروتحولی درطبيعت .............. را تعقيب 
 می کند و............. تعيين شده دارد .

يتمندی زنجيره ی حوادث راانکار می کنند فيلسوفانی هستند که معموال به فيلسوفانی که غا -١٣
 .............. معتقد نيستند 

١٤-  
 

 کدام گزينه درست است وکدام گزينه غلط است انها را درست کنيد  -٣٥
اتفاق ازکلماتی است که درگفت وگوهای روزمره ی همه ی اقوام وملل کاربرددارد وهمه ی فيلسوفان گاهی  -١

 ه ی اتفاق استفاده کرده اند .از واژ
هراکليتوس فيلسوف دوران باستان معتقد است که برخورد اتفاقی اتم ها وذرات ريزتجزيه ناپذير وسرگردان  -٢

 درفضای متناهی سبب پيدايش عناصر واشيای فعلی درجهان شده است . دوغلط 
می انها سازگار با محيط بوده است به ازنگاه داروين برا ثر علتی فقط ان دسته از جانداران که تغييرات اندا -٣

 حيات خود ادامه داده اند .
بيگ بنگ يا انفجار بزرگ که براثران جهان کنونی ما شکل گرفته وگسترش يافته است مفهوم عليت را به  -٤

 ذهن تداعی می کند
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ن درادامه ی امروزه مفهوم اتفاق نه تنها نزد عامه مردم بلکه درعلوم نيز کاربرد پيدا کرده است برای همي -٥
 بحث از عليت به اين مفاهيم بايد توجه کرد وجنبه ی فلسفی انها را روشن کرد 

 پذيرش اصل اتفاق  زمينه ساز نگاهی ويژه به جهان واشيا پيرامونی است . -٦
 تخلف ناپذيری وحتميت درنظام هستی  نتيجه والزمه ی اصل سنخيت ميان علت ومعلول است . -٧
 پديده ها الزمه ونتيجه ی اصل سنخيت ميان علت ومعلول است .نظم وقانون مندی ميان  -٨
همه ی فيلسوفان اتفاق به معنايی که ميان علت ومعلول ان رابطه ی حتميت وجود ندارد را انکار می کنند  -٩

 ومعتقدند که معلول بدون علت نمی تواند موجود شود.
قصه بی خبر هستند دربرخی موارد مردم چون از همه ی اجزای يک علت اگاه نيستند يعنی از علت نا -١٠

فکر می کنند که با وجود علت ,معلول پديد نمی ايد ومی پندارند که ميان علت ومعلول رابطه ی ضروری 
 وجود ندارد .

اگرکسی اصل وجوب علی ومعلولی رابه طور دقيق وجدی انکار کند وپديد امدن هرچيزی را  -١١
 د کرد ازهرچيزی ممکن بداند به هيچ کاری اقدام نخواه

عالمه طباطبايی وابن سينا ومالصدرا انکار اصل سنخيت را که سبب اتفاق به معنای دوم می شود را  -١٢
 امکان پذير نمی دانند .

با انکار اصل سنخيت انسان نمی تواند نظم وهماهنگی موجود درطبيعت را تبيين کند ودليل ان را به  -١٣
 دست اورد 

اری همه ی علوم وپذيرش هرج ومرج درجهان را به دنبال با انکار اصل وجوب علی ومعلولی بی اعتب -١٤
 دارد 

فيلسوفانی که به " علت العلل " اعتقادی ندارند ؛معتقدند هرفرايند طبيعی وهرسير تحولی درطبيعت  -١٥
 هدف خاصی راتعقيب می کند وسرمنزلی تعيين شده دارد .

های تکاملی را درجهان امری اتفاقی فيلسوفانی که به علت العلل اعتقادی ندارند وجود برخی از فرايند -١٦
 می دانند که از پيش تعيين وپيش بينی نشده است .

ضرب المثل " گندم ازگندم برويد جوزجو" اتفاق به معنی انکار اصل سنخيت ميان علت ومعلول را رد  -١٧
 می کند .

ودن هدف شعر از " جمادی مردم ونامی شدم    وزنما مردم به حيوان برزدم "  اتفاق به معنای نب -١٨
 وغايت خاص درحرکات جهان را رد می کند .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


