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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 :

 زهرا باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 تعيين كنيد كدام عبارت صحيح وكدام عبارت غلط است :
 الف( آیات سوره توحيد وآیات اول سوره حدید ، عالی ترین مرتبه توحيد ومعرفت است.

 ب( پس از ارسطو حوزه هاي فلسفی وعلمی از یونان به انطاكيه انتقال یافت .
 اند. "حادث"است وجهان اعم ازمجرد ومادي همه "قدیم "ج(متكلمان اسالمی معتقدندكه فقط خداوند

 ازنظرابن سينا،علم به حقيقت شیِء یعنی رابطه وجودي آن با وجود مبداء جهان است."علم واقعی"د(
 ت . ه(تفكرسهروردي نشانه ي توانایی عظيم فرهنگ اسالمی ازهضم وجذب اندیشه هاي گوناگون اس

 عقلی استوار می كنند .   "حسن و قبح "و(حكما مشایی غالب استدالل خود را براساس  

5/1  

2 

 جاهاي  خالی را باكلمات مناسب كامل كنيد :
 الف( اساسی ترین مفهوم ومدار همه ي بحث هاي مابعدالطبيعه   ........................    است .

 تاسوعات افلوطين است ، ..............................     ترجمه كرد . را كه بخشی از "اثولوجيا  "ب( كتاب 
 ج( مرز جدایی فلسفه از سفسطه    ..................................................................     است .

 هاومعجزات می داند .د(ابن سينا   .......................................   را منشاء كرامت 
 ه( مهمترین اثر فلسفی سهروردي كه به راستی فلسفه ي جدیدي را شامل می شود ..............................  است .

 درحكمت متعاليه ،  مطابق با سفر   .........................................................   است . "نفس ومعاد  "و( مباحث
 عتقاد به اصالت ماهيت  ...............  و   .....................  اشياء به روشنی قابل تبيين عقالنی است . ز( با ا

 

25/0  

25/0  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

3 

 سواالت چهار گزینه اي :
دراندیشه ي ابن سينا ،همان ..................  "واهب الصور"جهان شناسی مشایی مبتنی بر ........................................كه  -1

 است .
 عقل مثال –عقل فعال             ب(استقالل اراده ومشيت الهی  –الف(وساطت موجودات مجرد در جهان 
 ذات باریتعالی        –ذات باریتعالی        د( استقالل اراده ومشيت الهی –ج( وساطت موجودات مجرد در جهان 

 نظریه اصالت وجود كدام گزینه در مورد ماهيت صحيح است ؟براساس  -2
 الف( وجود نتيجه انتزاع ذهن ازماهيت است .                           ب( ماهيت نتيجه انتزاع ذهن ازوجود است.

                 ج( ماهيت واقعيت دارد ودرخارج تحقق یافته است .                 د( وجود حد ماهيت ومنتزع از آن است . 

1 

5 
 اصطالحات ذیل را تعریف كنيد :

 الف ( فطرت ثانی                                         ب(انوار مدبر                                       ج( فقر وجودي 
5/1  

4 
 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه دهيد :

 عين تصورماازمحمول آن نيست ، اشاره به كدام مسئله فلسفی دارد؟تصور ما ازموضوع  "دماوند موجود است  "درقضيه ي
5/0  

 5/0 هدف اصلی تشكيل مدینه فاضله ازنظر فارابی چيست ؟ 6

5/0 دو مورد از مواردي كه  معتزله انكار می كردند را نام ببرید .   7  

5/0 ؟سهروردي براي تبيين نظام آفرینش از كدام قاعده مهم فلسفی استفاده كرد  9  

8 
 تعيين كنيد هریك از گزینه هاي ذیل كدام معلوم بالذات وكدام معلوم بالعرض است ؟ 

 الف(  وجود خارجی گل سرخ :                                  ب ( ادراكات درونی انسان :
5/0  

11 
 شود ؟)ذكر دومورد كافی از دیدگاه صدرالمتالهين شيرازي برهان عقلی و شهود عرفانی درچه صورت به حقيقت منتهی می  

 (  .است
5/0 

11 
 نام مولف كتاب هاي ذیل را بنویسيد .                                                                              

 :                                                  ب( آداب الصلوه : الف(  شرح الهيات شفا
5/0  
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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 :

 زهرا باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

12 

 كشف ارتباط :

 كداميك ازگزینه هاي ستون سمت چپ به گزینه هاي ستون  سمت راست مربوط ميباشد ؟ )یك مورد اضافی(

                            محی الدین عربی                                                                                                                   -1الف( علت پيدایش جهان ازنظر ابن سينا                                  

 علت تامه                                                          -  2                                             ب(  تدوین كننده عرفان اسالمی

 جهان هستی  -3             ج( شرط الزم وكافی                                                 

 فارابی -5                                        د (   عالم كبير                                

 عشق  -4                                                                                             

1 

13 
 به سواالت ذیل پاسخ كامل بدهيد :

 دربرهان فارابی ازكدام اصل فلسفی استفاده شده است ؟ وبه چه معناست ؟
1 

 1 وجوه اشتراک واختالف روش عرفانی وفلسفه اشراق را بنویسيد . 15

 1 چيست ؟     "مغرب وسطی "و  "مشرق جهان "در جغرافياي عرفانی عالم هستی سهروردي ، منظور از  14

 1 نظر مال صدرا  ، درباره عقل ودین  چيست؟ 16

5/1 نظریه تشكيك وجود را توضيح دهيد . 17  

 1 در پرتو حكمت متعاليه خداشناسی را توضيح دهيد .  19

5/1 دوانتقاد از انتقادات وارد شده به  نظریه انكار اصل عليت را بنویسيد .  18  

 1 انگيزه اصلی خاورشناسان درشناخت شرق وپژوهش هاي خود چه بوده است ؟ 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

396 

 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 :

 زهرا باقری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
(                ه (صحيح    77(           د ( صحيح  ) ص  38(         ج( صحيح )ص  21غلط )ص (          ب(12الف ( صحيح )ص 

 "24/1هر مورد "(                                115(                          و(   غلط ) ص  87) ص 
5/1  

2 

      24/1(  5الف( وجود  )ص 

           24/1(  23ب (ابن ناعمه  )ص 

               4/1(   29ج( اصل قبول واقعيت مستقل ازذهن )ص

                 4/1(    78د( قوت نفس انسان )ص

             24/1(    82ه( حكمت االشراق )ص

                                        4/1(     124و( سير فی الخلق بالحق ) ص

   1/ 4(    131كثرت  )ص  –ز( تفاوت 

25/0  

25/0  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

5/0  

3 
 24/1(   45و43عقل فعال . ) ص –الف ( وساطت موجودات مجرد در جهان  -1

 24/1(                 128ب( ماهيت نتيجه انتزاع ذهن از وجود است .   )ص  -2
1 

5 

 اصطالحات ذیل را تعریف كنيد :        

 ( 9الف( تفكر هان فطرت ثانی است كه آدمی رابه پرسش درباره حقيقت وجود برمی انگيزد . ) ص 

                      ب( انوار مدبر: طبقه متوسط فرشتگان كه درعالم مثال قرار دارندواسطه ميان عقول و عالم طبيعت هستند                                

ووابستگی موجودات ناشی از ضعف مرتبه وجودي آنهاست ،هراندازه كه موجودي از نظر رتبه پایين ج( فقر وجودي : معلوليت 

 (132تر باشد ناقص تر و وا بسته تر به مراتب مافوق خودش است . )ص

5/1  

4 
 به سواالت ذیل پاسخ كوتاه بدهيد :

 ( 31مغایرت وجود و ماهيت   .     )ص
5/0  

 5/0 ( 65.    )ص رسيدن به سعادت دنيا وآخرت  6

5/0 ()ذكر دوموردكافی است( 94و95ميزان عمل )ص –صراط -معراج پيامبر–كرامات اولياء –كرامالكاتبين  7  

5/0 ( 111قاعده امكان اشرف .    )ص  9  

5/0 (152( ) ص  24/1(                           ب ( معلوم بالذات      )114( )ص 24/1الف ( معلوم بالعرض     ) 8  

 5/0 ( )ذكر دو مورد كافيست(  125هرگاه تطبيق با وحی قرآن وسنت نبوي و معارف امامان اثنی عشر . )ص  11

5/0 (156)ص      24/1(                         ب(  امام خمينی   157)ص   24/1الف( استاد شهيد مطهري    11  

12 
 ( 113)ص  24/1ب(محی الدین عربی                  (  78)ص  24/1كشف رابطه :         الف ( عشق  

 ( 79)ص       24/1(              د( جهان هستی     51) ص  24/1ج( علت تامه                                    
1 

13 

 به سواالت ذیل پاسخ كامل بدهيد :

وجود علت است ،در صورتی كه وجود علت مشروط به یعنی وجود معلول ، مشروط به  -  24/1اصل تقدم علت بر معلول     

     24/1   "تاعلت وجود پيدانكند ، او وجود پيدانمی كند ."درباره معلول این شرط صادق است كه   -  4/1وجود معلول نيست 

 ( 53)ص

1 

15 

 

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

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

 زهرا باقري  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

وجه ختالف : فيلسوف اشراقی  -24/1وسلوک قلبی توجه دارند . وجه اشتراک روش عرفانی وفلسفه اشراق : هردو برسير 

ميخواهدجهان رافهم كند وخود شودجهانی عقالنی،ولی عارف به استدالل عقلی بها نمی دهد وعقل راتحقير می كند  وتنها راه 

 (113)ص  74/1وصول به حقيقت را شهود باطنی می داند.  

1 

16 

اگرعقل به درستی حركت كند وهمه موازین   4/1ذات احدیت سرچشمه گرغته اند . عقل ودین حقيقت واحدي هستند واز 

دین خداوند حاوي مطالب متعارض با ضروریات عقلی   24/1برهانی رارعایت نمایدبه نتيجه خالف دین منتهی نمی شود .  

 (123)ص        24/1نيست . 

1 

17 

یعنی وجود مراتب ودرجات    1/ 4عف دارد وحقيقتی مشكك است ،   وجود حقيقتی واحد است ،اما این حقيقت واحد شدت وض

و مراتب مختلف دارد  واختالف در شدت وضعف مرتبه وجودي آنهاست ولی همه موجودات دراصل وجود باهم وحدت دارند.    

رت رعين كثرت وكثوحدت د"نظریهءتشكيك وجود هم اصل وحدت موجودات وهم كثرت آنها را تفسير ميكند  ، نظریهء      4/1

 ( 131)ص     4/1خوانده می شود .    "درعين وحدت 

5/1  

19 

درپرتو اصول حكمت متعاليه ،شناخت عقلی وفلسفی نسبت به پروردگار جهان به اوج خود می رسد. وجود حقيقتی واحد در كل 

ونامتناهی است موجودات عالم همه از ذات الهی شدید ترین مرتبه وجود است ووجود او مطلق      4/1جهان هستی است .  

 ( 133)ص           4/1حيث وجود خود،ذات حق رانمایان می سازند واز حيث نقص ونياز خوداورا پنهان ميكنند .  

1 

18 

الف( اگر ریشه اعتقاد در اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد ، باید ميان همه حوادثی كه درپی یكدیگر تكرار می شوند، رابطه  

    74/1عليت برقرار باشد درحالی كه چنين نيست چون عالوه بر تكرار باید تاثير وتاثر هم باشد .     

و  "لیتكرار حوادث متوا"تقل می كند ، پس باید اعتراف كنيم كه بينمن "عليت "ب( اگر تكرار حوادث متوالی مارابه مفهوم

رابطهء عليت برقرارباشد وآن تكرار ، سبب وعلت این مفهوم می شود وعلت آن گرددتاذهن به مفهوم عليت  "مفهوم عليت "

 (151و151)ص              74/1منتقل شود واین اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست .     

5/1  

21 
و اثبات این نكته كه ریشه همه ارزشهاي فرهنگی شرق راباید در فرهنگ     4/1نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر   

 (       141)ص          4/1غرب جستجو كرد.   
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


