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 بارم سوال رديف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. -الف 

 علت و معلول است. مسئلهترین مسائل فلسفی کهن ازیکی ( 1

 از دیدگاه فالسفه اروپایی اصل علیت یک قاعده عقلی است.( 2

 ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد.نگ و شکلتواند اجسام و رحس فقط میاز نظر کانت، ( 3

 امکان ذاتی دارد.، معلول با قطع از نظر علت ( 4

2 

 

 عبارات زیر را کامل کنید. -ب

 ای کرد.وجود و ماهیت توجه ویژهیان مفیلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت (..................... 5

 اهیت را در اروپا گسترش داد.اصل مغایرت وجود و م(................. 6

 ..................... است. حمل حیوان ناطق بر انسان همان حمل( 7

 .................. است. حمل وجود بر انسان، همان حمل( 8

2 

 مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید. -ج 9

 اصل علیت الف(

 اصل سنخیت ب(

  ه معلولاصل وجوب بخشی علت بج( 

 معنای چهارم اتفاقد( 

 در جهان برقرار می کند. خاصی رانظم ( 1

 نشدهای پیش بینی رخ دادن حادثه( 2

 دهد.نشان می حتمیجهان را تابع رابطة ضروری و ( 3

  ارتباط اجزای جهان با یکدیگر( 4

2 

  دهید. با سؤاالت( کوتاه و بلند )متناسب به سؤاالت زیر پاسخ -د 

 1 ی اول اتفاق را توضیح داده و تحلیل کنید.معنا 10

 1 اصل مغایرت وجود و ماهیت را توضیح دهید. 11

 5/1 گوییم رابطه انسان با وجود رابطه امکانی است. این رابطه امکانی به چه معنایی است؟وقتی می 12

 1 رابطه وجوبی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 13

 1 توضیح دهید؟اصل وجوب علی و معلولی را  14

 1 معنای دوم اتفاق را توضیح داده و تحلیل کنید؟ 15

 2 )نظر خود را در مورد این برهان بنویسید( برهان حرکت ارسطو در مورد وجود خداوند را به طور کامل بیان کنید؟ 16

17 
اروپا بحران معناداری ب( چرا در  تقاد به خداوند سست شد؟ عالف( چرا با وجود تالش های دکارت و کانت پایه ا

 به وجود آمد؟
2 

 2 )نظر خود را در مورد این برهان ذکر کنید( استدالل ابن سینا در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟ 18

 5/1 سلسل علل نامتناهی محال است؟ )با ذکر مثال( )نظر خود را در مورد این برهان ذکر کنید(تچرا  19

 20 موفق باشید 
 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : 

  دهمکالس : دواز

  آقای فیض آبادینام دبیر : 

 انسانی و معارفرشته تحصیلی: 

 شماره : 

 

14مدیریت آموزش و پرورش منطقه   

دیردبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غ  

1399-1400 اولپایانی   

15/10/1399تاریخ امتحان:   

 2نام درس: فلسفه 

 دقیقه  60مدت امتحان :  

 

صبح 30:7ساعت شروع امتحان :   

 صفحه  1تعداد برگ سئوال :  

 


