باسمه تعالی
سؤاالت امتحان نهایی درس :فلسفه

رشته  :علوم انسانی

ساعت شروع  9:صبح

مدت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

سال دوازدهم آموزش متوسطه

تاریخ امتحان 1389 / / :

تعداد صفحه2 :

جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي – بهمن 87
ردیف

1

2

3

5

طراح سوال  :محمد نامور

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط است.
جهانی است بنشسته در گوشه اي»بيانگر هدف ما بعدالطبيعه است.
 -1بيت«هرآن كو ز دانش برد توشه اي
 -2خاستگاه فلسفه اسالمی راباید درمتن وبطن خوداسالم جست وجوكرد ونه دربرخوردتاریخی اسالم بافلسفه هاي دیگر.
-3درپرتواصل سنخيت،جهان تابع یك نظام ضروري وحتمی می باشدكه روابط موجودات ازقطعيت وحتميت برخورداراست.
 -5نخستين و مهم ترین اصلی كه می تواند مبدا تحقيق فلسفی قرار گيرد«اصل واقعيت مستقل از ادراک آدمی»است.
 -4ابن سينا از مبدا درونی اشياءكه سبب حركت و سكون آن هاست به«عشق»تعبير می كند.
 -6در اعتقاد شيخ اشراق،خاستگاه در معلوم بالذات «علم حصولی»و در معلوم بالعرض«علم حضوري»می باشد.
جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
 -1تعبير«حكمت متعاليه»را اولين بار...................................در اشارات خود بكار برد ولی فلسفه او به این نام مشهور نشد.
 -2پاسخی كه در برابر سوال از«ذات»اشياءقرار می گيرد،همان ماهيت است كه مغایرت آن با ....................از مباحث اصولی
حكمت مشاء است.
 -3مالک نيازمندي معلول به علت از دیدگاه  ...........................و  .......................به ترتيب «امكان ذاتی» و «حدوث ذاتی»
می باشد.
 -5از دیدگاه فارابی عامل برپایی جوامع .....................................................است.
 -4غزالی كتاب ............................و ................................را به منظور تلخيص و حمله به آراي فيلسوفان مشایی نگاشت .
 -6هر گاه «وجود» و «ماهيت» را نتيجه انتزاعی ذهن بدانيم مبناي عقيده ما به ترتيب اصالت  .....................و
.......................است.
 -7به اعتقاد عالمه طباطبایی اصل عليت یك اصل ............................است كه به مدد علم حضوري به دست می آید.
 -9مهم ترین تفاوت طبقه بندي عالم هستی در فلسفه مشاءو اشراق،اثبات یك عالم متوسط ميان عقول و طبيعت است كه
بعد ها ..................................یا.................................ناميده شد.
هریك از عبارات سمت راست،مربوط به كدام یك از موارد سمت چپ می باشد.
امكان اشرف
-1با مرگ او به زعم غربيان حيات فلسفی مشرق زمين خاموش گردید.
عنایت
 -2بشر ذاتاَ متفكر است و مقصود از این تفكر
سهروردي
 -3سهروردي براي تبيين نظام آفرینش از این قاعده استفاده كرد.
ابن رشد
 -5ارزیابی شرح موافق و مخالف اشارات ابن سينا
عليت
 -4هدف تشكيل جوامع از دیدگاه فارابی
سعادت دنيوي و اخروي
 -6ارتباط وپيوستگی ميان موجودات از آن نتيجه می شود.
محاكمات قطب الدین رازي
 -7احاطه و شمول علم باري تعالی بر همه موجودات
فطرت ثانی
 -9پيشواي حكماي اشراق
عشق
هر یك از موارد ذیل در مبحث حكمت متعاليه معادل كدام یك از سفرهاي عرفا«من الخلق الی الحق ،بالحق فی الحق ،من
الحق الی الخلق بالحق ،فی الخلق بالحق»می باشد.
الف)سالك در این مرحله از سفر،پس از این كه با نزدیكی به ذات حق او را شناخت ،به كمك خود او سير د شئون و كماالت
اشياءو صفات او می پردازد.
ب)بازگشت سالك به سوي خلق و ميان مردم و دیدن ذات حق با همه چيز و در همه چيز
ج)هدایت و دستگيري مردم به اذن پروردگار و كمك به آن ها براي رسيدن به حق
د)وصول سالك به اذن حق و رفع حجاب ميان او و ذات حق،پس از عبور از عوالم طبيعت و ماوراءطبيعت.
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4
6

طراح سوال  :محمد نامور

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:
تدبير نظام طبيعت در فلسفه مشاءو در فلسفه اشراق به عهده كيست؟
ریشه «وحدت»و«كثرت»موجودات از دیدگاه مالصدرا چيست؟

نمره
0/5
1

هریك از موارد زیر بيانگر كدام ویژگی سنت فلسفه اسالمی است؟
7

الف) «فيلسوف شدن با نوعی كمال و تعالی معنوي و اخالقی توام است»

1

ب) «این ویژگی ضامن حيات و پویایی فلسفه اسالمی می باشد»
9
8

علم واقعی از نظر ابو علی سينا تعریف كنيد.

1

به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد :

1/ 5

دو روش فيلسوف و عارف را با یكدیگر مقایسه كنيد.

11

اشتراک معنوي مفهوم وجود به چه معنی است؟با ذكر مثال توضيح دهيد.

11

علم حضوري و علم حصولی را با ذكر مثال تعریف كنيد.

1/ 5

12

برهان فارابی درمورد ابطال تسلسل علل نا متناهی را با ذكر مثال توضيح دهيد:

1/ 5

13

انتقادهاي وارده بر اعتقاد كسانی كه عليت را ناشی از عادت ذهن می دانند را بنویسيد.

1/ 5
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نمره

پاسخنامه
تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط است.
 -1صحيح

-3غلط

-2صحيح

 -4غلط

 -5صحيح

 -6غلط(هر مورد)1/24

1/ 5

جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
2

 -1ابن سينا

-2وجود

 -3حكماء-متكلمين

 -4مقاصدالفالسفه-تهاتف الفالسفه

 -6ماهيت-وجود

 -5نيازمندي متقابل انسان ها به یكدیگر
 -7عقلی

3

 -9عالم مثال-ملكوت(هر مورد )1/24

هریك از عبارات سمت راست،مربوط به كدام یك از موارد سمت چپ می باشد.
3
5
4
6
7
9

-1ابن رشد

 -2فطرت ثانی

 -3امكان اشرف

 -5محاكمات قطب الدین رازي

 -4سعادت دنيوي و اخروي

 -6عليت

 -7عنایت

 -9سهروردي(هر مورد)1/24

الف)«بالحق فی الحق» ب)«فی الخلق بالحق» ج)«من الحق الی الخلق بالحق» د)«من الخلق الی الحق»(هر مورد)1/4
به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:
در فلسفه مشاء:عقل دهم ( )1/24در فلسفه اشراق:ارباب انواع()1/24
ریشه وحدت:اص وجود( )1/4ریشه كثرت:مراتب و درجات وجود()1/4
الف)«تفكر و اخالق» ()1/4

ب)«وسعت نظر» ()1/4

علم حقيقی به هر چيري در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود حاصل می شود()1/4و آنچه از راه فرضيه و مشاهده و تجربه و
استقراءبه دست می آید،تنها ابعاد ظاهري اشياست)1/4(.

2
2
0/5
1
1
1

به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد :
8

فيلسوف می خواهد با ذهن خود جهان را بشناسد()1/24به عبارتی شود عقالنی()1/24مشابه جهان عينی()1/24ولی عارف

1/ 5

می خواهد با عشق و مجذوبيت به حقيقت هستی متصل شود()1/74
11

تعریف اشتراک معنوي (1نمره)ذكر مثال()1/4

11

تعریف هریك از علم حضوري و حصولی (1/4نمره)ذكرهرمثال(.)1/24

1
1/ 5

در این برهان از اصل تقدم علت بر معلوم استفاده شده یعنی اینكه وجود معلول مشروط به وجود علت است نه بالعكس
12

()1/4ذكر مثال ()1/4اكنون اگر سلسله اي نامتناهی از علت ومعلول را در نظر آوریم چون همه افراد این لسله خود معلول علت
باالترند در نتيجه وجودهر كدام مشروط به وجود دیگري است كه وود آن هم به نوعی مشروط به دیگري است پس این زنجيره

1/ 5

هرگز وجود پيدا نخواهد كرد.پس باید موجودي كه خود ملول دیگري نباشد در راس زنجيره قرار گيرد()1/4
اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد باید ميان همه حوادث كه در پی یكدیگر تكرار می شوند رابطه عليت
13

برقرار باشد در حالی كه جنين نيست ()1/4مثل رعد و برق( )1/24اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم «عليت» منتقل می
كند پس باید اعتراف كنيم كه بين «تكرار حوادث متوالی»و«مفهوم عليت» رابطه عليت برقرار است و آن تكرار ،سبب و علت
این مفهوم می شودو سبب و علت آن می شودتا ذهن به مفهوم عليت منتقل گرددو این نقض آن است.
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