
 

364 

 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 :

 بی بی اشرف حسین زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 درستی ونادرستی جمالت زیر را مشخص كنيد.

 نزدیك می كند. فطرت ثانی انسان رابه گوهر وحقيقت وجود خویش-1

 مولف كتاب محاكمات فخر رازي می باشد.-2

 .كند می تعبير اشيا به طبيعت را آنهاست وسكون حركت سبب كه را اشيا درونی مبدا سينا ابن -3

 .نيستند قائل مستقلی ارزش دین كنار در عقل براي متكلمان -5

1 

2 

 .كنيد كامل مناسب كلمات با را زیر جمالت

 آورد. دست به ......................... از صحيح و جامع تصویري خواهد می فيلسوف-1

 بزرگترین دایرۀ المعارف فارسی .................. می باشد. -2

 ........................ ، ..........عبارتند فلسفه درباره غزالی كتابهاي -3

 .نامند می .......................... حكمت را فلسفه و ................... حكمت را كالم حكما -5

 .كرد تركيب هم با را ................... و ................. و .......................طریق سه مالصدرا -4

 ابن سينا ...................  انسان را منشاءِ كرامات و معجزات می داند.-6

5/2  

3 

 گزینه صحيح را  مشخص كنيد.

 یك زنجيره موجود از علت ومعلول ها قطعا باید به یك .............. ختم شود.-الف

 علت ناقصه-5       علت تامه        -3علت غایی                -2     علت العلل           -1

 از دیدگاه ابن سينا علم حقيقی در پرتو ارتباط با كدام مورد حاصل می شود؟-ب

 مبدا وجود -5       مبدا درونی       -3               طبيعت      -2          عالم ملكوت    -1

 كدام نظریه ، وحدت در عين كثرت وكثرت در عين وحدت خوانده می شود؟ -ج

 فقر وجودي -5     تشكيك وجود     -3     اصالت ماهيت        -2اصالت وجود             -1

 مكان گفتگو ميان فيلسوفان اسالمی ومتفكران دیگر مكاتب فلسفی را به وجود می آورد؟كدام ویژگی فلسفه اسالمی ا-د

 پيوند سازمانی -5وسعت نظر              -3تفكر وخالقيت           -2اخالقی بودن              -1

2 

5 

 باشد. موارد سمت راست با كدام یك از موارد ست چپ ارتباط دارد؟ در سمت چپ یك مورد اضافی می

 علت تامه -1           ماهيت ساخته وپرداخته ذهن است.           -الف

 اصالت وجود -2        شرط الزم وكافی در پيدایش معلول.               -ب

 وجوب علی ومعلولی -3       در خود نفس وبا علم حضوري كشف می شود.   -ج

 اصالت ماهيت  -5                         از لوازم اصل عليت                         -د

 رابطه عليت     -4                                                                                 

2 

4 

 .دهيد كوتاه پاسخ زیر سؤاالت

  روش پيشوایان دین در برخورد با پرسش كنندگان مسایل عقلی چگونه بود؟-1

  به ترتيب چه نتایجی استخراج می شود؟  "سنخيت "و  "عليت "از دو اصل -2

  مردم در مدینه جاهله سعادت را در چه چيز هایی می دانند ؟  فارابی نظر از  -3

 .كنيد تعریف اشراق فلسفه در را زیر موارد -5

                                          :وسطی مغرب -ج        كامل:         مغرب :  ب                   جهان مشرق -الف 

 را تعریف كنيد؟ وبنویسيد با كداميك از مراحل سير وسلوک عقالنی مطابقت دارد. عرفا "من الحق الی الخلق بالحق"سفر  -4

 به نظر مال صدرا مالک نيازمندي معلول به علت چيست ؟  -6

 گردد؟  می زوال دستخوش زمانی چه ملت یك فرهنگ -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 :

 بی بی اشرف حسين زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 .دهيد تشریحی پاسخ زیر سواالت به

 .با ذكر مثال یك دليل در اثبات مغایرت وجود وماهيت بنویسيد   -1

 .كنيد تعریف راباذكرمثال وعلم حصولی علم حضوري -2

 وجوه اشتراک واختالف روش عرفانی وفلسفه اشراق رابنویسيد.  -3

 .در پرتواصول حكمت متعاليه خداشناسی راشرح دهيد -5

باتوجه به حكمت متعاليه اختالفی كه از نظر خواص وآثار در اشياء دیده می شود به چه چيزي باز می گردد ؟وچگونه تفسير  -4

 ؟ميشود

 را بنویسيد  ؟ عليت اصل ي درباره غرب فالسفه تقادات وارد بر نظریهان-6

1 
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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 :

 بی بی اشرف حسین زاده  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 ص -5              ص     -3             غ   -2          ص      -1 1

2 
 تهافت الفالسفه                                –مقاصد الفالسفه  -3                                                 درۀ التاج       -2جهان هستی          -1

 قوت نفس -6وحی قرآنی          –شهود قلبی  –برهان عقلی  -4برهانی      –جدلی  -5 
5/2  

 2 3 -د      3 –ج        5 –ب         1 –الف  3

 2   3 -د     4 –ج         1 –ب         5 –الف  5

4 

 مردم را از پرسش منع نميكردند و در حد فهم سوال كننده ب سواالتشان پاسخ ميدادند .

 اصل سنخيت نظام معين ) قانونمندي جهان ( –اصل عليت ارتباط و پيوستگی موجودات جهان 

 سالمت جسم و فراخی در تمتع )بهره مندي( لذت ها 

 مشرق جهان : نور محض یا جهان فرشتگان    مغرب كامل : عالم ماده یا جهان تاریكی 

 مغرب وسطی : افالک و ستارگان مرئی كه در آن نور و ظلمت به هم آميخته 

بلكه ذات حق را با 24/1این بازگشت به منزله دور شدن از ذات حق نيست  24/1م بازميگرددسالك به سوي خلق و ميان مرد

 24/1مباحث افعال باري تعالی  -24/1همه چيز و در همه چيز ميبيند  

 فقر وجودي ) ضعف مرتبه وجودي (

  زمانی كه ارزش خود را براي آن ملت از دست بدهد و آن ملت به ارزشهاي بيگانه چشم بدوزند
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6 

دليل اول :اگر قرار بود وجود عين ماهيت باشد پس بين دو قضيه )ماه موجود است ( و) ماه ، ماه است ( نباید تفاوتی وجود 

داشته باشد در حاليكه چنين نيست و مفاهيم این دو قضيه متفاوت است  پس نتيجه ميگيریم كه مفهوم وجود با مفهوم ماهيت 

 فرق كرده و عين هم نيستند 

:اگر مفهوم وجود و ماهيت باهم یكی بود الزم نبود براي هيچكدام از ماهياتی كه تصور ميكردم اثبات كنيم كه وجود  دليل دوم

دارند یا ندارند  یعنی تصور هر ماهيتی براي اثبات وجود آن ماهيت كافی بود در حاليكه چنين نيست . مانند دیو كه تصور ميكنيم 

 فيست (ولی وجود ندارد .) ذكر یك دليل كا

علم ما به اشياي خارجی كه از طریق صور علميه حاصل ميشود علم حصولی نام دارد مانند : مثال به واسطه صورت درخت كه 

علم ما به همين صور علميه كه بی واسطه و مستقيم ميباشد  –74/1در ذهن است ميتوانيم درخت را در خارج تشخيص دهيم 

 74/1علم حضوري ناميده ميشود مانند : صورت درخت در ذهن .

وجه اختالف : عارف تنها راه وصول به حقيقت  –4/1وجه اشتراک :هر دو به شهود باطنی براي رسيدن به حقيقت اعتقاد دارند 

يكند در حاليكه فالسفه اشراق عالوه بر شهود باطنی به استدالل و برهان عقلی توجه را شهود باطنی دانسته و عقل را تحقير م

 4/1دارند

 4/1وجود حقيقتی واحد در كل جهان هستی است ، ذات الهی برترین و شدید ترین مرتبه وجود است كه مطلق و نامتناهيست 

 4/1و جامع همه كماالت هستی است و كماالت او نامحدود است 

قيتی واحد است اما این حقيقت واحد، شدت و ضعف دارد یعنی وجود مراتب و درجات مختلفی دارد ، اختالف موجودات وجود حقي

. پس هر موجودي در یكی از مراتب تشكيكی وجود قرار دارد و دامنه یا حد 74/1در شدت و ضعف مرتبه وجودي آنهاست 

 74/1دد.وجودي او ، همان آثار و خواصی است كه از وي ظاهر ميگر

بطه عليت شوند را اگر ریشه اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد باید ميان همه حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می-1

اگر تكرار حوادث متوالی مارا به مفهوم عليت منتقل كند پس باید اعتراف كنيم  -2 74/1برقرار باشد در حاليكه چنين نيست.

 74/1مفهوم عليت رابطه عليت برقرار است و این اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست . بين تكرار حوادث متوالی و
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