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 باسمه تعالی
 

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

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 جاي خالی را با عبارت مناسب پر كنيد.
 علت تامه شرط ............و.........براي پيدایش معلول است.-1
 .....است.....جهان پی می بریم و نظام معين هستی نتيجه اصل..... .....اجزاي.....باپذیرش اصل عليت به...-2
 انس انسان با طبيعت ناشی از تشابه......و..........است.-3
 رسيده اند.............می خواند. عرفان به حد كمال هم اشراق و برهانی و سهروردي ، كسانی را كه هم درصور-5
می كند وشيوه اي یگانه در تحقيق    هم تركيب  ...و وحی قرآنی را با...و..............ابتكار مالصدرا دراین است كه سه طریق -4

 فلسفی بوجود  می آورد.
 حيات یك ملت در گرو حيات..............آن ملت است.-6

5/2  

2 

 جمالت درست ونادرست را مشخص كنيد.
 باحيرت در برابر هستی و چيستی اشياءآغاز می شود. از نظر افالطون ،فلسفه-1
 مباحث توحيد وصفات الهی درفلسفه منطبق بر سفرفی الخلق بالحق عرفان است.-2
 هرموجودي ازآن جهت كه بهره اي از وجوددارد،نشانه اي ازوجودنامتناهی حق است.-3
 را  ناشی ازعادت ذهن می داند.درفلسفه جدیدغرب ،عقلی بودن اصل عليت انكارشده و اعتقادبه آن -5

2 

3 

 كشف ارتباط)موارد سمت راست رابه چپ وصل كنيد.یك مورداضافی است(
 الف: معلم ثانی                                                   الف:تبيين نظام آفرینش

 ب: اشارات وتنبيهات                                         ب: متكلمين
 قاعده امكان اشرف                                       ج: فارابیج: 

 د:مالصدرا                                                          د:ابن سينا
 ه: سرچشمه واحدداشتن عقل ودین                                                                         

2 

 2 ب: اشتراک معنوي وجود                 الف: تشكيك وجود         ات را شرح دهيد:اصطالح 5

4 

 پاسخ كوتاه بدهيد.
 الزمه عبورازفطرت اول به ثانی چيست؟ -1

 دو واقعه مهم كه دردوران عباسيان موجب تحول فرهنگی و رونق نهضت ترجمه شد، را بنویسيد. -2

 چه موضوعی است؟ كتاب مقاصدالفالسفه اثر چه كسی و درباره -3

 چيست؟ "اشراق"علت نامگذاري فلسفه سهروردي به  -5

 روش عرفان درشناخت حقيقت، متكی به چيست؟ -4

 نقطه اتصال همه جریانهاي فكري عالم اسالم كدام مكتب است؟ -6

 چيست؟ "اصول فلسفه وروش رئاليسم"موضوع كتاب   -7
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6 
 سواالت تشریحی )پاسخ كامل بدهيد(

 یك دليل بر مغایرت وجود و ماهيت بامثال بياورید؟              
1 

 1 امكان ذاتی را تعریف كنيد.                       7

/55 سه موردازویژگی هاي ارباب انواع در فلسفه سهروردي رابيان كنيد. 9  

 1 معلوم بالذات را با مثال تعریف كنيد. 8

 1 ومتكلمين را برفلسفه اسالمی بنویسيد.تاثير برخوردهاي فكري عرفا  11

  5/1 نظر یه فقروجودي مالصدرا درباره مالک نيازمندي معلول به علت را شرح دهيد 11

 1 نظر عالمه طباطبایی را درباره كيفيت پيدایش مفهوم عليت در ذهن به اختصار شرح دهيد. 12

/55 ویژگی هاي سنت فلسفی اسالمی را فقط نام ببرید 13  

 


