جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :چهارم انسانی

نام دبير :سونيا خدابخش

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

تاریخ امتحان1931/16/60:

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 36 :دقيقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96

سؤاالت

1

"تعریف" و "هدف" مابعدالطبیعه را بنویسید.

1.1

2

منظور فالسفه از فطرت اول و فطرت ثانی چیست؟

1.1

3

چه عواملی باعث شکل گیری نهضت ترجمه شد؟نام ببرید:

1.1

4

کتاب محاکمات نوشته کیست و موضوعش چیست؟

1

1

ممکن الوجود را باذکر مثال تعریف کنید.

2

6

نخستین و مهم ترین اصلی که می تواند مبدا تحقیقات فلسفی قرار بگیرد ،کدام است؟

1

7

علت تامه و علت ناقصه را تعریف کنید.

2

8

اصول و خالصه برهان سینوی را بنویسید.

2

9

ویژگی های زعیم مدینه فاضله را از نظر فارابی نام ببرید.

2

11

از نظر ابن سینا ،علم حقیقی به هر چیز چگونه حاصل می شود؟

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نام درس :فلسفه

1.1

 11مضمون و محتوای حکایات " رساله الطیر" و "سالمان و ابسال" را از دیدگاه ابن سینا بنویسید.

2

 12کتاب " تهافت الفالسفه" نوشته کیست و موضوعش چیست؟

2

جمع بارم  02 :نمره

با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

ردیف

کلید

1

2

3
4
5

6

نام درس :فلسفه

نام دبیر :سونیا خدابخش

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95- 96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

تاریخ امتحان0931/06/ 60:

ساعت امتحان8 :صبح /عصر
مدت امتحان 36 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

تعریف فلسفه :سیر و حرکت انسان است به گونه ای که جهان شود ،عقالنی مشابه جریان عینی و خارجی.
هدف فلسفه :شناخت کل جهان هستی.
فطرت اول همان حالت عادی در برخورد و تماس با امور روزمره زندگی است شامل کسب و کار ،تشکیل خانواده و .......
فطرت ثانی یعنی فارغ شدن از عقل معاش و حیرت در برابر زندگی و هستی.
الف) ورود ایرانیان به دستگاه خالفت
ب) بغداد مرکز خالفت شد.
محاکمات نوشته قطب رازی و به ارزیابی شروح فخر رازی و خواجه نصیر بر اشارات ابن سینا می پردازد.
ممکن الوجود ،ذاتی است که نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم یعنی با وجود و عدم نسبتی تساوی دارد مانند همه
واقعیت های عالم مثل انسان.
اصل واقعیت مستقل از ذهن  ،این یک اصل یقینی است که ذهن بشر از قبول آن ابایی ندارد و مرز جدایی فلسفه از سفسطه
است.سومسطایی در مقام بحث آن را انکا ر می کند اما در عمق ذهن آن را می پذیرد.
علت را آنگاه که وجود دهنده و هستی بخش باشد تامه گویند و آنگاه وجود معلول به نحوی به آن وابسته باشد  ،ناقصه

7

گویند.
علت تامه ( شرط الزم و کافی)
علت ناقصه (شرط الزم و کافی)
الف ) موجود و بلکه موجوداتی در جهان هست و جهان هیچ در هیچ نیست.

8

ب) موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود
ج) ممکن تا زمانی که وجوب پیدا نکند  ،وجود پیدا نمی کند.
د) تسلسل علل نامتناهی باطل است.

