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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 كدام یك غلط است:تعيين نمایيد كدام گزینه صحيح و 
 قلمرو ما بعد الطبيعه مجموع هستی است ،نه بخش و قسمت به خصوصی از آن.-1
 بحث درباره ي احوال وجود در هر جا و به هر زبانی كه مطرح شود،به قلمرو فلسفه تعلق دارد.-2
                           خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جستجو كرد.                   -3
     از نظر سهروردي علم ما به نفس ما علمی حضوري و نفس ما براي ما معلوم بالذات است.                                                -5
    حكمت اشراق به علم حضوري بيشتر از علم حصولی توجه نشان می دهد.                                   -4
 حكمت متعاليه فلسفه اي التقاطی و در آن از شيوه هاي گوناگون فكري در هم آميخته شده است -6 

 هارون به توصيه وزیر خود ،یحيی برمكی بيت الحكمه را در اسكندریه تاسيس كرد.-7
 كتاب اثولوجيا كه بخشی از تاسوعات افلوطين است توسط ابن ناعمه ترجمه گردید.-9
                                                        كتاب مقاصد الفالسفه به آراي فارابی حمله كردغزالی در -8

 حكمت اشراق نوعی بحث از وجود است كه تنها به نيروي عقل و ترتيب قياس برهانی اكتفا می كند. -11
 كه عقل در خدمت شریعت است.متكلمان براي عقل در كنار دین ارزش مستقلی قائل نيستند و معتقدند -11

55/2  

2 

  جاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد:                                                                                          
 ماهيت هر شيئ عبارت است از..............................-12 

 اصل..................................استفاده شده است.در برهان فارابی از -13
 مقام حقيقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از آن جهت است كه او..........................-15
 ابن سينا جهان را عالم كبير و ..............................را عالم صغير می داند.-14
 جهان را ...............................می داند. ابن سينا علت پيدایش-16
از نظر ابن سينا علمی كه خشوع و خشيت را در نهاد دانشمند تقویت می كند و او را به خضوع در برابر حق وا می دارد -17

 علم ...........................ناميده می شود.                                                                           
 ..طایفه اي از متكلمان بودند كه به اصالت عقل اعتقاد كامل داشتند و در قرن دو هجري پيدا شدند...................... -19
                                 بزرگترین اثر فلسفی مالصدرا ...........................نام دارد.                                                              -18
 تكلمان  غالبا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح ..............استوار می كنند.   م-21
صدرالمتالهين در شرح خود بر..................در كتاب عقل و جهل به تفصيل،سازگاري كامل عقل و دین را بيان كرده و براي -21

 اثبات این معنا از روایات شيعه بهره ي بسيار برده است. 
سفه اي كه ..................... بنيان گذاشت وآن را رسما حكمت متعاليه ناميد،در واقع نقطه ي اتصال همه ي جریان هاي فل-22

 گوناگون فكري است.
 مفهوم وجود یك مشترک ..................است زیرا درباره ي تمام چيزها به معناي یكسان بكار می رود .-23 

 ليه،.................،برترین و شدیدترین مرتبه ي وجود است.     .در پرتو اصول حكمت متعا-25
 كسانی كه ماهيت را اصل می دانند ..................را نتيجه ي انتزاع ذهن و امري ............محسوب می كنند. -24

55/3  

3 

 جاهاي خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.
برهانی به حد كمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند سهروردي كسانی را كه هم در صور -26

 می خواند. ..............................
 از نظر فارابی هدف اصلی از اجتماع و گرد آمدن مردم در یك سرزمين رسيدن به.......................-27
 خویشتن و نقطه ي آغاز سفر معنوي نفس می باشد. مشرق .................مرتبه اي ضعيف از علم حضوري به-29
 در سفر .......................... سالك می كوشد از طبيعت عبور كند تا به ذات حق واصل شود.-28
 كالم شيعه با..........................به اوج خود رسيدو بيشتر رنگ فلسفی به خود گرفت.-31
 می كه عرفان را به صورت یك علم مدون در آورد .....................می باشد.مظهر و نماینده كامل عرفان اسال-31

5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه دهيد:

 (24/1مرز ميان فلسفه و سفسطه كدام اصل فلسفی است ؟)-32

 (24/1قدیم را از نظر فالسفه تعریف كنيد.)-33

 (1حكمت متعاليه را با روش مشائ و اشراق بنویسيد. )تفاوت -35

 (1تفاوت فيلسوف و عارف را بيان كنيد.)-34

 (4/1دو مورد از منابع حكمت اشراق را نام ببرید. )-36

3 

4 

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهيد:

 (24/1واجب الوجود را تعریف نمایيد. )-37

 (4/1بزنيد. )علت تامه را تعریف كرده و مثالی -39

 (4/1منظور از انوار مدبره )انوار اسپهبدي(در مراتب انوار سهروردي چيست؟ )-38

 (1قاعده امكان اشرف سهروردي را توضيح دهيد.)-51

 (1علم حصولی را تعریف كرده و مثال بزنيد.)-51

 (                                                                                                     1چرا موجودي كه از ذات خویش آگاه نباشد ،به غير خود نيز نمی تواند آگاهی پيدا كند؟) -52

 (                                      24/1طبق نظریه فقر وجودي مالصدرا مالک نيازمندي معلول به علت چيست؟  )-53

 (                                                                                                                   24/1ابن سينا مبدا درونی اشيا را كه سبب حركت و سكون آنها می شود را چه می نامد؟ )- 55

 (1فقر وجودي مالصدرا،جهان هستی وابسته است یا مستقل؟توضيح دهيد. )طبق نظریه ي -54

این جمله را با یك دليل نقد كنيد:عليت رابطه ي جعلی و قراردادي است كه ذهن در اثر عادت ،بين مشاهدات مكرر خود  -56

                                                                  (                                                       1از حوادث برقرار می سازد.)

 (                                                             4/1انگيزه اصلی خاورشناسان غربی در قرن نوزدهم چه بود)-57

 (1دهيد.)را در حكمت متعاليه توضيح  "وحدت درعين كثرت و كثرت در عين وحدت"نظریه -59

 (24/1مهمترین اثر فلسفی عالمه طباطبایی را نام ببرید.)-58

 (4/1دو مورد از ویژگی هاي سنت فلسفی را نام ببرید.)-41
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 5ص-صحيح 1  

25/0 11ص-صحيح 2  

25/0 14ص-صحيح 3  

25/0 116ص-صحيح 5  

25/0 117ص-صحيح 4  

25/0 123ص-غلط 6  

25/0 21ص-غلط 7  

25/0 23ص-صحيح 9  

25/0 96ص-غلط 8  

25/0 82ص-غلط 11  

25/0 115ص-غلط 11  

25/0 31ص–چيستی آن شی  12  

25/0 53ص–تقدم علت بر معلول  13  

25/0 67ص-موسس فلسفه اسالمی یا نبوي است 15  

25/0 79ص-انسان 14  

25/0 78ص-عشق 16  

25/0 77ص–حقيقی  17  

25/0 95ص-معتزله 19  

25/0 125ص-اسفار اربعه 18  

25/0 115ص-عقلی 21  

25/0 123ص-اصول كافی 21  

25/0 123-صدر المتالهين 22  

25/0 131ص-معنوي 23  

25/0 133ص-ذات الهی 25  

5/0 128ص-اعتباري-وجود 24  

25/0 85ص-حكيم متاله 26  

25/0 65ص-سعادت دنيا و آخرت است. 27  

25/0 118ص-اصغر 29  

25/0 124ص-الخلق الی الحقمن  28  

25/0 114ص-خواجه نصيرالدین طوسی 31  

25/0 113ص-محی الدین ابن عربی 31  

25/0 29ص-اصل واقعيت مستقل از ذهن 32  

25/0 38ص-موجودي كه نيستی مقدم بر هستی براي او فرض نمی شود 33  

 



 

399 

 

   مدت امتحان : صبح 9:ساعت شروع  علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 محمد صادقی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

35 
قلبی تكيه دارد ولی حكمت متعاليه برهان عقلی و شهود قلبی را با وحی قرآنی تركيب مشاء بر استدالل عقلی و اشراق بر شهود 

 123می كند.ص
1 

34 
عارف به عقل و استدالل پاي بند نيست و می خواهد با عشق به حقيقت هستی متصل شود ولی فيلسوف می خواهد جهان را 

 113ص-باشدفهم كند یعنی تصویري صحيح از جهان در ذهن خود داشته 
1 

5/0 86حكمت مشاءص-حكمت الهی یونان 36  

37 
-وقتی رابطه ي موضوع با وجود رابطه وجوبی است یعنی موضوع ضرورتا و وجوبا وجود دارد آن را واجب الوجود می ناميم

 33ص
25/0  

5/0 51ص-علت تامه وجود دهنده و هستی بخش است.علت تامه شرط الزم و كافی براي تحقق معلول است 39  

38 
تاثير طبقه عرضی انوار یعنی ارباب انواع در طبيعت به وساطت رشته ي دیگري از فرشتگان كه مرتبه ي آنها پایين تر از ارباب 

  112ص-انواع است انجام می شو كه به آنها انوار مدبر یا اسپهبدي می گویند.
5/0  

51 
-ليكن ممكن غير اشرف وجود یافته است-موجود خواهد بود اگر ممكن غير اشرف وجود یافته باشد،ممكن اشرف مقدم بر آن

 111ص-پس ممكن اشرف مقدم بر ممكن غير اشرف موجود شده است
1 

51 
علم ما به اشياي خارجی كه از طریق صور علميه حاصل می شود كه به آن علم حصولی می گویند.مانند علم ما نسبت به گل 

 114و115ص-سرخ
1 

 1 116ص-ادراكی بر علم حضوري استوار است،و علم حضوري نيز مبتنی بر علم حضوري نفس به خویش است.زیرا هر علم و  52

25/0 132ص-در ضعف و نقص مرتبه ي وجودي آن است 53  

25/0 76ص-طبيعت شیء 55  

54 
ندارد.اگر ذات الهی آنی پرتو طبق این نظریه ،جهان هستی یكپارچه نياز و تعلق به ذات الهی است و هيچ استقاللی از خود 

 133ص-عنایت خویش را باز گيرد،كل سلسله مراتب وجود محو و نابود می گردد و نور موجودات خاموش می شود.
1 

56 

اگر ریشه ي اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد،باید ميان همه ي حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می شوند ،رابطه ي 

-شد،در حالی كه چنين نيست.مثال در توالی شب و روز نمی گویيم كه روز علت شب است یا شب علت روز است.عليت برقرار با

 151ص

1 

5/0 141ص-نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر 57  

59 

 

در  ي وحدتنظریه ي تشكيك وجود كه هم اصل وحدت موجودات را بيان می كند و هم كثرت آنها را تفسير می نماید ،نظریه 

 131عين كثرت و كثرت در عين وحدت خوانده می شود.ص

1 

 

25/0 155ص-تفسير الميزان 58  

5/0 143-142-پيوند سازمانی-تفكر و اخالق 41  

 

 

 

 

 

 

 

 


