
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف 

 عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید. الف
 وجود وجه مشترک و ماهیت وجه اختصاصی موجودات است.  -1

 از یک چیزند که با هم ترکیب و جمع شده اند. دو جزء   "چیستی"و  "هستی"-2

 رابطه ی ضروری است.  "وجود"و  "روح"رابطه ی میان  -3

 علت چیزی است که به معلول وجود می دهد.  -4

 موجود شدن آن چیز نیز ممکن می شود.  اگر علت چیزی موجود شود،  -5

 ده است. درتمام جوامع بشری بو اندیشه درباره ی خدا یک اندیشه ی دیرین،  -6

 برهان حرکت نام دارد.  برهان مشهور سقراط بر اثبات وجود خدا،  -7

 تا وقتی فلسفی است که از روش فلسفی یعنی استدالل عقلی استفاده کند.  بحث درباره ی خدا، -8
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ب
 گویند.  ..... ..... ....  داردرابطه ی محال  موضوعی را که نسبت به محمول وجود،  -1

 اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد.  ... ..... .....  -2

 است.  .... ..... ...  و ..... .......  مسئله ی یکی از کهن ترین مسائل فلسفی،  -3

 است.  ... ..... از نظر فالسفه ی مسلمان اصل علیّت یک قاعده ی .....  -4

 داری بود. خدای عفت و خویشتن  ........  خدای آسمان و باران و ... ..... ناز نظر مردم یونان باستا -5

 توصیفی مبتنی بر عشق از رابطه ی خدا و جهان و انسان ارائه می دهد.  ... ..... ....  -6

2 

  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 5/0 بنویسید.  انسان در هر چیز که مشاهده می کند چند جنبه می یابد؟  1

 5/0 . قضایا را نام ببرید سه گانه در ت هاینسب 2

 5/0 رابطه ی علیّت را بطور مختصر تعریف کنید.  3

 5/0 همراهی حکیمان و فرزانگان با پیام آوران الهی در چه جهتی بوده است؟  4

 5/0 ابداع کننده ی خداشناسی فلسفی کیست؟  از دیدگاه تیلور،  5

 5/0 خداوند با چه عناوینی یاد می کند؟ افالطون از  6

   : سواالت امتحان درس 

 2فلسفه 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه  نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان:   دوازدهم پایه پایه تحصیلی:  ل اوّ نوبت امتحانی:

20/10/1399 

 ساعت شروع:  

 صبح  8

   صفحات: تعداد انسانی رشته تحصیلی:  خانوادگی :   نام نام و 

 2از  1صفحه 

 مدت امتحان:   

 دقیقه    90

 سواالت: تعداد



 

 اسمه تعالیب

 بارم سئوال ردیف 

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. د

 توضیح دهید.   نیازمند دلیل است؟های جمالت زیر  حمل کدامیک از محمول 1

 . انسان موجود است -ب          . انسان حیوان ناطق است  -الف

1 

تحلیل فارابی و ابن سینا در مورد چگونگی وجود یافتن موجوداتی که در ذات خود   2

 توضیح دهید.   چیست؟ الوجودند اما اکنون موجودند، ممکن 

5/1 

 5/1 . علیت توضیح دهیددیدگاه دکارت را درباره ی اصل  3

 2 دیدگاه هیوم درباره ی اصل علیت چیست بطور کامل شرح دهید.  4

 5/1 . سنخیت علت و معلول را با ذکر مثال توضیح دهید 5

 2 توضیح دهید.  برهان کانت بر اثبات وجود خدا چیست؟ 6

 1 تعریف کنید.  زندگی معنادار چگونه زندگی است؟ 7

 5/1 توضیح دهید.  بر اثبات وجود خدا چیست؟استدالل ابن سینا  8

 1 دو مورد از معیارهای زندگی معنادار از دیدگاه فالسفه ی مسلمان را بنویسید.  9

 

 

   سواالت امتحان درس :

 2فلسفه 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان:  دوازدهم پایه  پایه تحصیلی: ل اوّ نوبت امتحانی  :

20/10/1399 

 ساعت شروع:

 صبح  8 

 صفحات: تعداد انسانی رشته تحصیلی:  نام خانوادگی :   نام و 

 2از   2صفحه 

 مدت امتحان:  

 دقیقه    90

 تعدادسواالت:

. موفق باشید          

 20 جمع بارم 



 باسمه تعالی

 بارم دبیر پاسخنامه  ردیف 

 عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید. الف
 ص  -4 غ  -3 غ  -2 ص  -1

  ص  -8 غ  -7 ص  -6 غ  -5
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 کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با  ب
 معلول  علت  -3 آکوئیناس  -2 ممتنع  -1

 ابن سینا  -6 آرتمیس  زئوس  -5 عقلی  -4
 

2 

  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 5/0 موجود بودن و چیستی داشتن  دو جنبه،   1

 5/0   امتناع  – امکان – وجوب 2

 5/0 رابطه ی وجود بخشی میان علت و معلول  3

 5/0 .کردند دریافتی درست و به دور از جهل وخرافات از خداوند به مردم عرضه کنند تالش می  4

 5/0 افالطون  5

 5/0 خالق  -  مثال خیر 6

  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. د

 
 

 5/1 15ص  3 5/1 11ص  2 1 5ص  1

 2 36ص  6 5/1 18ص  5 2 16ص  4

 1 46ص  9 5/1 44ص  8 1 38ص  7
 

 

 

 

 

   : سواالت امتحان درس 

 2فلسفه 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه  نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان:   دوازدهم پایه پایه تحصیلی:  ل اوّ نوبت امتحانی:

20/10/1399 

 ساعت شروع:  

 صبح  8

   صفحات: تعداد انسانی رشته تحصیلی:  خانوادگی :   نام نام و 

 1از  1صفحه 

 مدت امتحان:   

 دقیقه    90

 سواالت: تعداد

. موفق باشید          20 


