
باسمه تعالی 

نام و نام خانوادگیرشته: ادبیات و علوم انسانی  مدت امتحان: 90 دقیقه   چاپ 98                       سؤاالت  امتحان نهایی  درس   فلسفه 2
  

 :  -:علوم و معارف اسالمی         

تعداد صفحه: 2 تاریخ امتحان:  09/ 10 / 1398     پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 10 صبح  
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مرکز سن رگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت دي  ماه سال 1398  
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دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.) ردیف 

١

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدامیک غلط میباشد:    1
الف) حمل «حیوان ناطق»  بر « انسان» یک حمل ضروري است و به دلیل نیاز دارد.  

  ب) ارسطو معتقد بود که بدون موجودي جاودان و برتر از ماده، وجود نظم و انتظام در جهان محال است. 
  ج) فالسفۀ الهی، توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی را پرتوي از عقل مجرّد میدانند. 
  د) هراکلیتوس معتقد به حقیقتی به نام لوگوس بود که به معناي عقل و نطق میباشد.  

 1

جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:    2
 ................... می باشد. الف) همۀ موجودات از نظر «وجود» با هم اشتراك دارند و اختالف آنها از جهت 

 ..................  و بدون ....................... را رد میکند.   ب) دیوید هیوم که اساساً تجربه گرا است، امکان معرفت از طریق
  ج) کانت ضرورت وجود خدا را از طریق ..................... اثبات کرده است.    

   د) اعتقاد به خدایی می تواند به زندگی معنا بدهد که به کمک .............. و منطق وجودش را پذیرفته باشیم و در ارتباط ............. با او  زندگی کنیم. 
.ِ..............  خود، جهانیان را آفریده است.  هـ) حکماي ایران باستان معتقد بودند که .............. . همان خدا است و با

 2

هر یک از گزینهها عقیدة کدام شخصیت درباره عقل می باشد:    3

الف) انسان برخوردار از مراتبی از عقلِ جهانی و کلی میباشد.
 ب) عقل، ذاتی انسان است و همان نُطق میباشد. 

  ج) عقل عامل تضعیف ایمان میباشد.  
   د) عقل بعنوان عامل شناسایی مفاهیم ذهنی است.

 2

 به سؤالهاي زیر، پاسخ کوتاه بدهید: 
 دو فیلسوفی را که در اروپا در بین قرن هاي 13 تا 15 میالدي، دیدگاههاي ابن سینا را ترویج کردند، نام ببرید:   40/5 

واجب، ممکن، ممتنع)  محمول وجود تعیین نمایید: 
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 1 ب) اصل سنخیت:الف) اصل علیت:6   هر یک از اصول 

7   هر یک از موارد زیر عقیدة چه شخص یا اشخاصی بوده است؟
الف) یا خدایی نیست یا نمیتوانیم او را اثبات کنیم. (دو نفر)

 ب) دلیل وجود خداوند عمدتاً در تجربههاي شخصی درونی ما نهفته است. 
  ج) ایمان هدیهاي الهی میباشد. 

 1

ادامه سؤاالت در صفحه دوم 

1-  ارسطو 
2-  افالطون 

3-  هیوم 
4-  کانت 

5-  بزرگان کلیسا از قرن 3 تا 9 م

 



باسمه تعالی 

نام و نام خانوادگیرشته: ادبیات و علوم انسانی  مدت امتحان: 90 دقیقه   چاپ 98                       سؤاالت  امتحان نهایی  درس   فلسفه 2
  

 :  -:علوم و معارف اسالمی         

تعداد صفحه: 2 تاریخ امتحان:  09/ 10 / 1398     پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 10 صبح  
وزشی

 
آم
h
 
tt
یت

p
ف
:/
ی
/
ک
a
 
e
یش

e.
پا
m

و 
e
 
du
جش

.ir
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دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.) ردیف 

 8 0/5  از میان معیارهاي یک زندگی معنادار که بعد از پذیرش وجود خداوند مطرح میشوند؛ یک مورد را بنویسید:  

 9 1  از نظر فالسفه مسلمان سه راه براي رسیدن به حقیقت وجود دارد که یکی از آنها وحی میباشد، دو مورد دیگر را نام ببرید:  

1 10   دو مصداق عقل نزد فالسفه مسلمان را بنویسید: 

1 11   معلم اول و معلم ثانی به ترتیب لقب کدام فالسفه بوده است؟ 

 12

در مورد کتب ابن سینا به دو سوال زیر پاسخ دهید:  

الف) کدام کتاب او مختصر کتاب شفا میباشد؟             

ب) کدام کتابش شامل آخرین دیدگاههاي او در حکمت میباشد؟ 

 1

سه اصل از اصول فلسفی مالصدرا را نام ببرید:    135 1/

مهمترین کتاب فلسفی مالصدرا که با الهام از مراحل عرفانی نگاشته شده، کدام است؟    145 0/

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مشتمل بر چه موضوعاتی میباشد؟    15 1

 به سؤالهاي زیر، پاسخ کامل بدهید: 

 16 1 از نظر فالسفه مسلمان چگونه میتوان از اصل امتناع اجتماع نقیضین، نتیجه گرفت که پدیده ها خود بخودي بوجود نمیآیند؟  

فارابی عقل فعال را به چه چیزي تشبیه کرده است و چرا؟    17 1

از نظر فارابی دو وجه تشابه مدینه فاضله را با بدن سالم انسان بنویسید:    18 1

ابن سینا وجود شرّ و بدي را در طبیعت چگونه توضیح داده است؟     19 1

 20 جمع نمره  

سربلندو پیروزباشید. 

@rahemoshaver99



 اسمه تعالیب

-2فلسفه   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  98چاپ  

  علوم انسانیادبیات و   :رشته
 اسالمیعلوم و معارف             

 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع

 1398/  10/  09   :تاریخ امتحان    2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه  

  1398 سالماه دي  درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

١

1 
)  51ص(صحیح   )د                            )   50ص( صحیح )ج                 )  34ص (  صحیح) ب           )   5ص(غلط  ) الف

 )25/0هر مورد (
1 

 ) 37 ص(  اخالق )ج                              )18ص(تجربه  –استدالل عقلی ) ب                                  )3ص( ماهیت) الف 2

      ) 51ص( خرد  –مزدا ) هـ                        )      44ص(  روحی یا معنوي –عقل ) د  

)  25/0هر مورد (                                                                                                  

2 

         )53ص( ارسطو -1) ب                                    )52ص(    افالطون -2) الف 3

) 5/0 هر مورد ( )                                                     54ص (کانت  - 4) د                            ) 53ص (  9تا  3بزرگان کلیسا در قرن  - 5) ج

2 

 5/0   ) 7ص(    راجر بیکن  -آلبرت کبیر     4

 1  )25/0هر مورد ()  11ص (                             واجب )د    ممکن) ج ممکن                ) ب             ممتنع) الف 5

 1  )5/0 هر مورد ()                        25ص (   در جهان                          معین   نظام ) ب                 ارتباط و پیوستگی موجودات جهان)الف 6

 1 )25/0هر مورد (          )38ص(      کرکگور   ) ج       )برگسون هم درست است(ویلیام جیمز ) ب اگوست کنت            –هیوم ) الف 7

 5/0 )44ص (      )یا هر یک از مواردپنج گانه اي که در کتاب آمده(جهان را غایتمند بیابد و آن را توضیح دهد      8

 1 )5/0 هر مورد (        )   62ص (                                                                                                        شهود    -عقل     9

 1  )5/0 هر مورد (           ) 59ص( عقل به عنوان قوه استدالل و شناخت    - 2عقل به عنوان وجودي برتر و متعالی در هستی      -1 10

 1 )5/0 هر مورد (           ) 71ص( فارابی                                                                                                            - ارسطو   11

 1 )5/0 هر مورد (           ) 75ص ( اشارات و تنبیهات                                                                                             )ب            نجات) الف 12

 5/1 )5/0 هر مورد (      )87و  86ص(تشکیک وجود                                                                   - وحدت حقیقت وجود    - اصالت وجود     13

 5/0 )84ص(                                     اسفار اربعه                                                   14

 1 )5/0 هر مورد (   )   89ص ( بیان یک دوره فلسفه اسالمی                    –) یا فلسفه هاي جدید(نقد ارکان ماتریالیسم 15

  )5/0( ،زیرا اینکه چیزي خودش به خودش وجود بدهد 16
 )59ص ( )           5/0(  .باشد و این محال استبه معناي آن است که چیزي که نیست،  

1 

@rahemoshaver99



 اسمه تعالیب

-2فلسفه   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس
  98چاپ  

  علوم انسانیادبیات و   :رشته
 اسالمیعلوم و معارف             

 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح 10 :ساعت شروع

 1398/  10/  09   :تاریخ امتحان    2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه  

  1398 سالماه دي  درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

٢

زیرا عقل فعال براي انسان درست مانند آفتاب است نسبت به چشم که عامل بینایی می ) 5/0( به آفتاب تشبیه کرده  17
 )25/0. ( عقلی  و ادراك حقایق می شودیعنی عقل فعال با افاضه ي خود در قوه عقل آدمی، سبب فعالیت )25/0 ( شود

)  59ص( 
1 

     )5/0(  .خود وظیفه اي دارد و آن را به نحو احسن انجام می دهد ژگیزیرا هر عضو آن متناسب با وی   18
 ) 72ص(     )  5/0( .اعضاي جامعه نیز بر برخی تقدم دارند ها بر برخی تقدم دارند، برخی ازو همانطور که در بدن انسان، برخی از اندام 

1 

 براياو می گوید در یک نگاه کلی به طبیعت متوجه می شویم که تمام اموري که به ظاهر بی نظمی هستند، در واقع    19
 )76ص ( ) 5/0(  .الزم می باشند نظم کلیو در یک   کمال نهایی آنو ) 5/0(  اعتدال طبیعت

1 

 20  نمرهجمع 

  : توجه 
هاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از الفاظ کتاب درسی نیز قابل بیان پاسخ

  .باشدقبول می
با تشکر  
خدا قُوت 

@rahemoshaver99



باسمه تعالی 
مدت امتحان: 90 دقیقه  تعداد صفحه: 2   سؤاالت  امتحان نهایی  درس :  فلسفه 2   علوم و معارف اسالمی        -رشته :ادبیات و علوم انسانی 

نام و نام خانوادگی تاریخ امتحان:  1398/03/18    : پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 8 صبح  
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

http://aee.medu.ir

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.)  ردیف 

١

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدامیک غلط میباشد:    1
الف) ابن سینا مؤسس فلسفه اسالمی یا نَبوي است.  

  ب) فخر رازي انتقاد از فلسفه را وظیفه شرعی خود میدانست. 
  ج) از نظر شیخِ اشراق، هر مشرقِ نفس نسبت به مشرقِ باالتر در حکمِ مشرق است. 

  د) فالسفه بعد از سهروردي ، انوارِ مدبر را «عالم مثال»، یا « عالم ملکوت» نامیده اند.  
  هـ) متکلمان براي عقل در کنار دین، ارزش مستقل قائل هستند.  

    و) وجود،  امري واحد است و در مورد هرچیزي به کار رود، معنایی یکسان دارد. یعنی مفهومِ وجود، مشترك معنوي است. 
  ز) براساس نظر برخی از فالسفه غرب، « علّیت » رابطهاي جعلی و قراردادي میانِ حوادث جهان است. 

  ح) از نظر خاور شناسان با مرگ « ابن رشد » حیات فلسفی مشرق زمین خاموش شده است. 

 2

2   جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
الف) در میان اقسامِ وجود اگر موضوع، ذاتی باشد که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم ،آن موضوع را « ...................... الوجود » مینامند. 

  ب) علت ....................  شرط الزم و کافی براي به وجود آمدنِ معلول است. 
  ج) فارابی در برهان تسلسلِ علل، از اصلِ تقدمِ .........................  استفاده کرده است.  

   د) در دیدگاه فارابی، نسبت رئیس مدینه فاضله به مدینه، مانند نسبت ......................  به طبیعت است. 
 هـ) در میانِ متکلّمان، مکتبِ کالمیِ ........................ نهضتی ضد عقلی بود. 

  و) طبق نظر سهروردي آنان که هم در صور برهانی و هم در اشراق و عرفان به حد کمال رسیدهاند « ................... » نامیده میشوند. 
  ز)  حکما کالم را « حکمت ........................ »  و فلسفه را « حکمت برهانی » نامیدهاند.  

 ح) طرفدارانِ « اصالت وجود» ، ماهیت را نتیجه انتزاعِ ذهن و امري .........................  میدانند.  

 2

3    هریک از موارد سمت راست با کدام یک ازگزینهها در سمت چپ مرتبط است؟ 

 الف) براي تبیین نظام آفرینش از قاعده امکان اشرف استفاده کرد. 
  ب) کالمِ شیعه را به اوج خود رساند. 
  ج) حکمت متعالیه را بنیان نهاد.      

   د) نویسنده کتابِ « اصول فلسفه و روش رئالیسم» است. 

1-  مالصدرا 
2-   محی الدین عربی 

3-  خواجه نصیر الدین طوسی
4-   عالمه طباطبایی 
 5   -          س   ه  ر  و  ر  د   ي                
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 1

 به سؤالهاي زیر، پاسخ کوتاه بدهید:
خاستگاه فلسفه اسالمی را در کجا باید جستجو کرد؟   45  0/

موضوعِ مابعدالطبیعه یا فلسفه  چیست؟    55  0/
نام مرکزي که هارون به توصیه وزیر خود،  براي تجمع اهل علم و فلسفه تأسیس کرد، چه بود؟    65  0/

/0 5را چه میدانند؟»  مالك نیازمندي معلول به علت «7    متکلمان اسالمی

ادامه سؤاالت در صفحه دوم)

@rahemoshaver99



باسمه تعالی 
مدت امتحان: 90 دقیقه  تعداد صفحه: 2   سؤاالت  امتحان نهایی  درس :  فلسفه 2   علوم و معارف اسالمی        -رشته :ادبیات و علوم انسانی 

نام و نام خانوادگی تاریخ امتحان:  1398/03/18    : پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 8 صبح  
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

http://aee.medu.ir

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.)  ردیف 

از اصل /0 5» چه نتیجهاي گرفته می شود؟ ضرورت علّی و معلولیِ« 8  

 9 0/5 مبحث چهارم از سلوك عقلی مالصدرا که  با سفر چهارم عرفا یعنی« سفر فی الخلق بالحق» مطابق است، به چه موضوعاتی اختصاص دارد؟  

 10 0/5 عالمه طباطبایی با توجه به کدام نوع علم، رابطه نفس انسان را با افعال و حاالت خود، بدون واسطه می داند؟  

ویژگیهاي سنّت فلسفیِ فالسفه اسالمی را نام ببرید. (سه مورد)    1175 0/

 هر یک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید: 
الف) قدیم     125 0/

/0 75 ب) ارباب انواع  

/0 5  ج) علم حصولی  

/0 75  د) معلوم بالذات 
  به سؤالهاي زیر، پاسخ کامل بدهید: 

آیا از نظر حکما /0 75 وجود دارد؟ چرا؟  شکّاك واقعی » «13  
نظر ابن سینا در مورد آنچه در طبیعت    14 » 1 » نامیده می شود، چیست؟  شرّ و  بدي ،

برخوردهاي فکري عرفا و متکلمان با فالسفه، چه تأثیري بر سرنوشت فلسفه اسالمی گذاشت؟    15 1
نظر مالصدرا درباره 1  چیست؟  » رابطه عقل و دین «16  

 17 1/5 نام نظریه مالصدرا در پاسخ به مسأله « مالك نیازمندي معلول به علت » چیست و  بر اساس این نظریه « صمد » چگونه موجودي است؟  
با توجه به مبانیِ حکمت متعالیه، منظور از 1  چیست؟  تشکیک وجود » «18  

در صورت اعتقاد به  1  سیماي جهان چگونه ترسیم میشود؟  »« اصالت ماهیت19  
یکی از انتقادهایی را که به نظریه مخالفان اصلِ علّیت وارد است، بیان کنید.    20 1

 20 جمع نمره  

سربلند و پیروز باشید.

@rahemoshaver99



اسمه تعالیب
 علوم انسانیادبیات و   :رشته  2فلسفه   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 علوم و معارف اسالمی           
 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع

 1398/  03/  18   :تاریخ امتحان  2   :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398 سالماه  خرداد درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

١

1 
)   102ص(صحیح   )د                                        ) 109ص(  غلط  )ج                                                    )    87 ص(  صحیح) ب    ) 67ص(غلط   )الف

 )  25/0هر مورد (                           ) 151ص(صحیح    ) ح                      ) 140ص(صحیح   ) ز                            )  130ص( صحیح )و   )   123 ص(غلط)  ـه  
2 

)  64ص(  عقل دهم/ عقل فعال) د             )   43 ص(    علت بر معلول )ج                 )41ص(ه تام) ب  )34ص(ممکن ) الف  2

)  25/0هر مورد (  )             129ص (اعتباري ) ح)         115ص (جدلی   ) ز)           94ص (ه  حکیم متألّ) و             ) 84ص( اشعري/ اشاعره) هـ  
2 

3 
   )115ص(خواجه نصیرالدین طوسی     -3) ب               )100ص(سهروردي     - 5)الف

) 25/0هر مورد (                                         )  138ص (عالمه طباطبایی   - 4) د)                         123ص(مالصدرا    –1) ج
1 

 5/0 ) 15ص(بطن اسالم     یا   متن اسالم   4

 5/0  )4ص (وجود     یا       وجود بدون قید و شرط      یا      مطلق وجود یا          وجود محض  5

 5/0  ) 21ص(   خزانه الحکمه یا           بیت الحکمه     6

 5/0 )38ص(حدوث      7

 5/0 )47ص (   قطعیت  یا              وجوب یا           حتمیت نظام هستی یا         تخلف ناپذیري  8

 5/0) 125ص (        )25/0(  معاد و )    25/0(مباحث  نفس    9

 5/0  ) 142ص( علم حضوري    10

 75/0)154تا  152ص (وسعت نظر  -3پیوند سازمانی      -2تفکر و اخالق     -1 11

 )39ص( . شود نیستی مقدم بر هستی برایش فرض نمی/ سابقه نیستی ندارد) الف 12

تدبیر امور ./ نسبت به هم جنبه وجودبخشی ندارند./ اندهم رتبه و هم درجه/ اي عرضی از فرشتگان زنجیره) ب 

 )ذکر سه مورد کافی است)   ( 102ص  (  . طبیعت بر عهده ایشان است

 ) 104ص( . شودذهنی حاصل می / هاي علمیعلم به اشیاء و امور خارجی که از طریق صورت) ج

    ) 105ص( . بی واسطه است/ مستقیم  علم ما به آن ./ به آن علم داریمبا علم حضوري / ما حاضر باشد آنچه واقعیت آن نزد) د

 )ذکر سه مورد کافی است( 

5/2 

@rahemoshaver99



اسمه تعالیب
 علوم انسانیادبیات و   :رشته  2فلسفه   :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

 علوم و معارف اسالمی           
 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع

 1398/  03/  18   :تاریخ امتحان  2   :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398 سالماه  خرداد درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف

٢

 75/0 )28ص(      )5/0( .ترین شکاکان هم در عمل ناچار از واقع بینی و قبول اصل واقعیت می باشدزیرا شکاك  )25/0 (خیر  13

14 مانند سیل، ) 25/0( و بدي یا نقص بعد از کمال است آنچه به نظر ما شرّ) 25/0( دهدآن را به سوي کمال سوق می، هر شیء  طبیعت
 )76ص(    )25/0( .زمینه ساز خیر و کمال باالتر است/ براي حفظ تعادل طبیعت الزم است )25/0( .... و طوفان، زلزله، پژمردن گل

1 

 1) 113ص )  (5/0( .پیش روي فالسفه گشودند ايهاي تازهافق) 5/0( بخشیدندرونق / به فلسفه اسالمی تحرك  15
  ) 5/0(. انداز یک منبع سرچشمه گرفته/ عقل و دین حقیقت واحدي هستند 16

)  123ص )           (5/0. (رسد و بالعکسدین نمیاي خالف به نتیجه ،اگر عقل بدرستی حرکت کند
1 

قابل که هیچ نقص و ضعفی در آن  )25/0(گر وجودي در مرتبه خود از چنان شدتی برخوردار باشد ا) 5/0(فقر وجودي  17
)  132ص)                                     ( 25/0.  (نیاز مطلق استو بی) 25/0(غناي ذاتی دارد ) 25/0( تصور نباشد

5/1 

  :یا  )5/0( . داراي درجات مختلف است/ ت و ضعف دارداما شد )5/0(  وجود، حقیقتی واحد است 18
با هم وحدت  اصل وجودولی همه موجودات در ) 5/0(آنهاست  شدت و ضعف مرتبه وجودي ناشی از اختالف موجودات

  ) 131ص(  )           5/0( .دارند
1 

 1 )130ص (       )   5/0( .اي متفاوت داردکه هر خانه شکل و اندازه) 5/0(شمار هاي بییک جدول با خانه 19
رابطه ،شوندتکرار می باید میان همه حوادثی که در پی یکدیگر ،اگر ریشه اعتقاد به علیت، تعاقب دو حادثه باشد -1  20

ت ت، رابطه علیپس باید بین تکرار و علی ،کندت منتقل میاگر تکرار حوادث متوالی ما را به علی -2.علیت برقرار باشد
           )141و  140ص(    )ذکر یک مورد کافی است. (برقرار باشد

1 

 20  جمع نمره

  : توجه 
هاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از الفاظ کتاب درسی نیز قابل بیان پاسخ     

 .باشدقبول می
با تشکر  
خدا قُوت 

@rahemoshaver99



مدت امتحان: 90 دقیقه نام و نام خانوادگی    سؤاالت  امتحان نهایی  درس   فلسفه 2   علوم و معارف اسالمی      ادبیات و علوم انسانی  :: -:رشته 
تعداد صفحه: 2 تاریخ امتحان:  04/ 6 / 1398     پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 8 صبح  
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مرکز سن دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.)  ردیف 

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

  ب) در زمان خالفت بنی عباس، ایران مرکز خالفت اسالمی شد. 
  ج) اگر مفهومِ وجود، عینِ مفهومِ ماهیت بود، دیگر تصورِ هر ماهیتی براي اثبات وجود آن کافی بود. 

    د) « حادث » عبارت است از چیزي که «  نیستی مقدم بر هستی » براي او فرض نمیشود.  
  هـ) با توجه به اصول حکمت متعالیه ، موجودات عالم از حیث وجود خود، ذات حق را نمایان میسازند.  

   و) حکمت اشراق، شیوه استداللی محض را با سیر و سلوك قلبی همراه میسازد.   
  ز) سهروردي براي تبیین نظام آفرینش از قاعدة «  امکان اشرف » استفاده کرده است. 

 ح) فلسفه اسالمی، قومی و محلی است و خود را به جامعۀ خاصی متعلّق میداند. 

 2

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

خان فلسفه، اصالتزیادي متأثّر از فلسفه اسالمی میدانند. .ِ.................   ب) مور اروپائیان را تا حد 
  ج) قبولِ اصلِ « .......................ِ. » مستقل از ادراك آدمی، مرز جدایی فلسفه از سفسطه است. 

  د)  نویسنده کتاب «شفا» ...................  است. 
.......................  میداند.  هـ) ابن سینا انسان را عالَمِ

.........................  نهضتی ضد عقلی بود.   و) مکتبِ کالمیِ
................  اصیل است و مفهومِ ........................ اعتباري میباشد.   ز) طبق نظر مالصدرا مفهومِ

 2

با توجه به «مالك نیازمندي معلول به علت» هریک از موارد سمت راست با کدام یک ازگزینهها در سمت چپ مرتبط است؟   3
الف) نظریه متکلمان اسالمی  

 ب) نظریه حکمت متعالیه  
1-  فقر وجودي

2-  امکان ذاتی 
   3   -       ح  د  و   ث            

 0/5

  به سؤالهاي زیر، پاسخ کوتاه بدهید: 
مابعدالطبیعه براي مطالعۀ عمقِ واقعیت اشیاء از چه روشی استفاده میکند؟    45  0/

 5
با توجه به « سنخیت علت و معلول» به سؤالهاي زیر پاسخ دهید:  

1 الف) اصل سنخیت علت و معلول به چه معناست؟                                     ب) از این اصل چه نتیجهاي گرفته میشود؟  

مؤسسِ فلسفۀ اسالمی یا فلسفۀ نَبوي چه کسی است؟    65  0/
یک مورد از مواردي را که معتزله انکار میکردند، بنویسید:    725 0/

از منابع حکمت اشراق، دو مورد را نام ببرید:    85 0/

چرا حکما یا فالسفه در استداللهاي خود از /0 5 استفاده نمیکردند؟  » حسن و قُبح «9  

تشابه و تفاوت روشِ متکلمان و روشِ فالسفۀ مشائی چیست؟    10 1
ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم 

@rahemoshaver99



مدت امتحان: 90 دقیقه نام و نام خانوادگی    سؤاالت  امتحان نهایی  درس   فلسفه 2   علوم و معارف اسالمی      ادبیات و علوم انسانی  :: -:رشته 
تعداد صفحه: 2 تاریخ امتحان:  04/ 6 / 1398     پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    ساعت شروع: 8 صبح  
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مرکز سن دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد.)  ردیف 

نویسندة کتاب /0 5 کیست؟  » شَواهد الربوبیه «11  

در سفر چهارم یعنی سفرِ /0 5» سالک یا عارف چه کاري انجام میدهد؟   فی الخَلق بالحقّ  «12  

نام دیگر نظریۀ /0 5 چیست؟  تشکیک وجود» «13  

 140/5 رتبۀ وجودي خود از چنان شدتی برخوردار باشد که هیچ نقص و ضعفی درآن قابل تصور 
 
 م
  
ر
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هر یک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید: 
الف) واجب الوجود    15:  

: 
 :

  ب) علّت تامه    
  ج) انوار قاهر     
  :  د) معلوم بالذات 

 0/5
 0/5
 1
 1

 به سؤالهاي زیر، پاسخ کامل بدهید: 
نظر ابن سینا در مورد /0 5 در طبیعت چیست؟  «  شرّ و بدي »16  
نظر متکلّمان در مورد  1 » چیست؟  رابطۀ عقل و دین «17  

اگر به فرض، اصالت با ماهیت باشد، سیماي جهان چگونه خواهد بود؟    18 1
در حکمت متعالیه با کمک نظریۀ  1  اختالف موجودات چگونه تفسیر میشود؟ « تشکیک وجود »19  

یکی از انتقاداتی را که بر 1  وارد است، بیان کنید: » نظرِ مخالفانِ اصل علیت «20  
عالمه طباطبائی با استفاده از اهمیت علم حضوري، چگونه وجود اصلِ علیت را اثبات کرد؟    21 1

از ویژگیهاي سنّت فلسفیِ فالسفۀ اسالمی /0 75» را توضیح دهید:  تفکّر و اخالق  «22  
 20 جمع نمره  

سربلند و پیروز باشید.

@rahemoshaver99



علوم انسانیادبیات و   :رشته  2فلسفه   :اهنماي تصحیح امتحان نهایی درسر
 علوم و معارف اسالمی            

 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع

 1398/  6/  04   :تاریخ امتحان  2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398 سالماه  شهریور درکشورسراسر ان آزادبزرگسال و داوطلب روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 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
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علوم انسانیادبیات و   :رشته  2فلسفه   :اهنماي تصحیح امتحان نهایی درسر
 علوم و معارف اسالمی            

 دقیقه 90  :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع

 1398/  6/  04   :تاریخ امتحان   2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398 سالماه  شهریور درکشورسراسر ان آزادبزرگسال و داوطلب روزانه، دانش آموزان
  

و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
ir.medu.aee://http  

 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

  :توجه  
 .باشدالفاظ کتاب درسی نیز قابل قبول میهاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از بیان پاسخ

 با تشکر   
خدا قُوت 
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