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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 :

 نجمه توکلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 .رستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص كنيدد

 و درباره خدا و جهان هستی با این معيار قضاوت نمی كنند   . متكلمان  حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان می دانند-ا

 فلسفه اسالمی هيچگاه قومی و محلی نبوده و خود را به جامعه خاصی متعلق ندانسته است  .-2

 گویاي رابطه وجوبی است .« مثلث سه ضلع برابر دارد » قضيه -3

ه فـو رونق بخشيده و افق هاي تازه اي پيش روي فالسعرفان و كالم با مخالفت هاي خود  به فلسفه اسالمی تحرک  -5

 . گشوده اند 

 تجربه و آزمایش در علوم تجربی اگر گسترده و دقيق باشند ميتوانند به شكل یك قانون علمی در آیند و تعميم یابند .-4

ه وجود نامتناهی حق را ودي انها پرده اي است كـازند و نقص وجـن فقر و نيـو حكمت متعاليه همه موجودات عيـدر پرت-6

 می پوشاند . 

5/1  

2 

 . ر جاهاي خالی عبارت مناسب بگذاریدد

سهروردي تحقيق فلسفی به شيوه استداللی محض را ..............می داند و سير و سلوک روحانی بدون تربيت عقلی را -7

 موجب ..............قلمداد می كند .

 جزء آن بود دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به ........................نياز نداشت .اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت یا -9

 عليت را آنگاه كه وجود دهنده و هستی بخش است ......................یا .............................می نامند  .-8

از این جهت در انتقال تفكر یونان به سرزمين هاي حوزه...............تا زمانی كه مصر مغلوب مسلمانان شد دایر بود و -11

 اسالمی سهم به سزایی داشت  .

 سهروردي از واقعيت اشياء به .....................تعبير می كند .  11

55/3  

3 

 .سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيدبه 

 ؟ چيستبه عقيده ابن سينا مطلوب ترین و مناسب ترین روش براي تحقيق در عالم طبيعت   -12

 ؟ از منظر اصالت وجود مالصدرا معلوليت و وابستگی موجودات را ناشی از چه چيزي می دانست  -13

اینكه زنجيره علی و معلولی نمی تواند بی نهایت باشد و اینكه  نظام جهان تخلف ناپذیر است به ترتيب اشاره به چه –15

  ؟ اصولی دارند

 ؟بيانگر كدام اصل از مبانی حكمت مشاء است  « شكاک واقعی وجود ندارد» این سخن حكما كه گفته اند -14

 ؟هدف اصلی فارابی از تشكيل اجتماع و مدینه چيست   – 16

  چه كسی انتقاد از فلسفه را وظيفه شرعی خود می دانست  ؟                          -17

3 

5 

 كنيد .اصطالحات را تعریف 

 انوار قاهره :-19

 اصل سنخيت  :-18

2 

4 

 از توضيحات مربوط به چه كتابی است . هریك

 سهروردي در این كتاب آرزوي ابن سينا را در زمينه تحقق بخشيدن به حكمت مشرقی جامه عمل می پوشاند .-21

 كاملترین مرجع در معرفی حكمت مشاء و دیدگاه طبيعی و مابعدالطبيعه ابن سينا است -21

 این كتاب نمودار عشق راستين فارابی به حق و حال و وجد معنوي اوست . -22

 كتابی كه در آن عالمه طباطبایی به نقد اركان ماتریاليسم پرداخته است  .  -23

1 

6 
 . سواالت زیر پاسخ كامل دهيدبه 

 ؟قاعده امكان اشرف را توضيح دهيد -25
5/1  

 1 ؟نظر مالصدرا را با متكلمان در مورد عقل مقایسه كنيد  -24 7
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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 :

 نجمه توكلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5/1 ؟نظریه تشكيك وجود را بيان كنيد  -26 9  

55/0                                 ؟ویژگيهاي سنت فلسفی را نام ببرید  -27 8  

 1 ؟ استدالل معتزله در مورد ثواب آخرت را ذكر كنيد -29 11

 1 ؟چرا حكمت متعاليه فلسفه التقاطی نيست و چه روشهایی را با هم تركيب كرده است  -28 11

 1 ؟خاستگاه فلسفه اسالمی را در كجا باید جستجو كرد  -31 12

 1 ؟انتقادهایی كه به فلسفه غرب در مورد انكار عقلی بودن اصل عليت شده بيان كنيدیكی از   -31 13
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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 :

 نجمه توکلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 .رستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص كنيدد
 241/1غ  . -ا

 24/1ص .-2
 24/1غ.-3
 24/1. ص -5

 24/1غ.-4
 24/1ص. -6

5/1  

2 

 . ر جاهاي خالی عبارت مناسب بگذاریدد
 4/1گمراهی  –بی حاصل 7
 24/1دليل -9
 .4/1علت تامه یه حقيقی -8

 24/1اسكندریه .-11
 . 24/1نور 11

55/3  

3 

 سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد؟به 
 4/1با غایت جهان سازگار باشد  -12
 4/1فقر وجودي  -13
 4/1اصل ضرورت علی و معلولی  -تسلل محال–15
 4/1واقعيت مستقل از ذهن  -14
 4/1سعادت  – 16

   4/1فخر رازي -17

3 

5 
 اصطالحات را تعریف كنيد .

 1زنجيره طولی از فرشتگان در نظام هستی كه مرتبه هریك باالتر از دیگري است -19
 1هر علتی فقط معلول خاصی دارد و هر معلولی تنها از علت خاصی صادر می شود  -18

2 

4 

 توضيحات مربوط به چه كتابی می باشد ؟هریك از 
 24/1حكمه االشراق .-21
  24/1شفا -21
 .24/1فصوص الحكم -22
 اصول فلسفه و روش رئاليسم .  23

1 

6 

 ؟ سواالت زیر پاسخ كامل دهيدبه 
اگر دو موجود ممكن را در نظر بگيریم ویكی در سلسله مراتب هستی بر دیگري مقدم باشد یعنی اشرف باشد در این  -25

صورت در مقام موجود شدن ممكن اشرف اول موجود می شود یعنی فرض وجود به او ميرسد و بعد از او به ممكن غير اشرف 
 .را بهره می كند 

 مثال چشمه 

5/1  

7 

متكلمان براي عقل ارزش مستقل از دین قائل نيستند و معتقدند عقل در خدمت شریعت است و تنها اصول یقينی دین را  -24
اثبات می كند و وظيفه عقل دفاع از دین است اما مالصدرا عقل حقيقت واحدي است كه از ذات خدا سرچشمه گرفته و اگر 

جه مخالف دین نمی رسد و دین هم هرگز مطلبی متعارض با ضروریات عقلی عقل تمتم موازین برهانی را رعایت كند به نتي
 .ندارد 

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 :

 نجمه توكلی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

9 

وجود مراتب و درجات مختلف دارد و اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي انهاست ولی همه انها در اصل -26

وجود با هم وحدت دارند مانند اختالف نور قوي و ضعيف است كه نور واح است ولی شدت و ضعف دارد و باعث تمایز نورهاي 

اثر تركيب با غير خودش دچار شدت و ضعف شده باشد و مثال نور ضعيف  گوناگون از یكدیگر می شود و چنين نيست كه نور در

 .از تركيب نور قوي با تاریكی به وجود امده باشد چون تاریكی چيزي جز نبود نور نيست 

5/1  

55/0 وسعت نظر                  –پيوند سازمانی  –تفكر و اخالق  -27 8  

11 

تكاليغ دشوار دینی فقط براي نفع ما وضع شده است و ان نفع همان ثواب اخروي است زیرا اگر غرضی در این تكاليف  -29

نبود عبث بود و كار عبث قبيح است ثانيا ممكن نيست كه این تكاليف براي خدا سودي داشته باشد كه انهم قبيح است نتيجه 

من می شود یا در اخرت ولی چون كامل در دنيا نميرسد پس اگر در اخرت هم اینكه سود این تكاليف یا در این دنيا نصيب مو

 .نرسد قبيح است پس در اخرت می رسد و این حسن است 

1 

11 

نبوغ مالصدرا سه طریق عقل و شهود قلبی و وحی و قران را باهم تركيب كرده و شيوه اي یگانه را در فلسفه ایجاد كرده  -28

او نه روش مشائيان را رجحان می دهد و نه روش اشراقی را مقدم كرده بلكه هر دو روش را به كار ميگيرد و جدایی انها را روا 

 .نمی داند 

1 

12 
خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در متن و بطن اسالم جستجو كرد نه در برخورد با فلسفه هاي دیگر مصالح الزم همچون  -31

 .بذرهایی در خود اسالم بود و الزم بود قرنها بگذرد تا در اندیشه فالسفه به ثمر بنشيند 
1 

13 
پس باید اعتراف كنيم كه بين تكرار حوادث و مفهوم عليت رابطه اگر تكرار حوادث متوالی ما را به مفهوم عليت منتقل كند -31

 .عليت برقرار است و ان تكرار سببو علت این مفهوم است و این اعتقاد نقض همان ادعاست 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


