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ردیف

طراح سوال  :ام البنین شمس آبادی
نمره

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)
درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با (ص/غ)مشخص كنيد.
الف) معتزله" بحث عقلی "را در مباحث مابعدالطبيعه ي دین ناروا می شمردند .ص 
ب) بشر ذاتا متفكر است و تفكر همان فطرت ثانی اوست . .ص 

1

غ

غ

ج) فلسفه ي اسالمی،جهان را به صورت مجموعه اي به هم پيوسته و مرتبط االجزاء نشان می دهد .ص 
د) راجر بيكن از نظرعلمی از "ابن سينا" و از نظر فلسفی از "ابن هيثم" تأثير پذیرفت ..ص 
ه) اصوال حيات یك ملت در گرو حيات فرهنگی آن ملت است .ص 

غ

1/25

غ

غ

جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
الف) موضوع مابعدالطبيعه  ..............می باشد.
ب) كتاب "اثو لوجيا" توسط  ..............ترجمه و ..............آن را اصالح نمود.
ج) علت آنگاه كه "وجود دهنده" و "هستی بخش" باشد را  ..............گویند.
2

د) ابن سينا جهان را عالم  ..............و انسان را عالم  ..............می داند.

2/ 5

ه) دعاها و مناجات نامه هاي سهروردي به زبان عربی  ..............و التقدیسات ناميده شده است.
و) علم ما به صور علميه كه بی واسطه حاصل می شود  ..............نام دارد.
ز) نبوغ و ابتكار مالصدرا در این است كه سه طریق  ..............و شهود قلبی و  ..............را باهم تركيب كرد و شيوه یگانه در
تحقيق فلسفی به وجود آورد.
وصل كنيد.
3

الف) سير من الخلق الی الحق

 )1سير در اسماو صفات خدا

ب) سير فی الخلق بالحق

 )2سالك به ذات حق وصل می شود.

0/5

 )3مباحث نفس و معاد
به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:
5

4

الف ) تخلف ناپذیري و حتميت نظام هستی از نتایج كدام اصل است؟
ب ) مقام حقيقی فارابی و دادن عنوان معلم ثانی به او از چه جهت است؟

0/5

الف ) یكی ازموضوعات مهم شفا ابن سينا چيست؟

0/5

ب ) هدف مكتب كالمی اشعري چه بود ؟

0/5

ج ) شيخ اشراق براي تدوین فلسفه ي خویش از چه منابعی كمك گرفت؟ (2مورد)

0/5

د ) كدام اثر سهروردي به آرزوي ابن سينا در زمينه ي تحقق حكمت مشرقی جامه ي عمل پوشاند؟

0/5

ه ) در جغرافياي عرفانی سهروردي منظور از "مغرب كامل" چيست؟

0/5

و ) متكلمان غالبا استدالل خود را بر چه اساس و پایه ي عقلی استوار می كنند؟

0/5

ز ) مهم ترین پيام سنت فلسفی "تفكر و اخالق" چيست؟

6

0/5

0/55

به سؤاالت زیر پاسخ كامل دهيد:

1

یك دليل در اثبات مغایرت وجود با ماهيت بنویسيد.
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7

طراح سوال  :ام البنين شمس آبادي

سوًاالت (پاسخ نامه دارد)

نمره

الف) منظور از اصل سنخيت چيست؟

1

ب ) از نظر سهروردي "حكيم متأله" كيست؟

1

ج ) نظر سهروردي را درباره "ارباب انواع" بنویسيد .

1

د ) اختالف مهم عرفا را با فالسفه اشراق بنویسيد.

1

ه ) نظر "متكلمان" را درباره عقل بنویسيد.

1

و ) مالک نيازمندي معلول به علت را از نظر متكلمان و حكما و طرفداران اصالت وجود بنویسيد.
ز ) "اشتراک مفهوم و وحدت حقيقت وجود "را به اختصار توضيح دهيد.
ن ) بعضی عقلی بودن اصل عليت را انكار كردند یكی از انتقادات وارد شده بر این نظریه را بنویسيد.
م ) انگيزه ي اصلی خاورشناسان در شناخت شرق و پزوهش هاي خود چه بوده است؟
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پاسخنامه

نمره

درست یا نادرست بودن عبارات زیر را با (ص/غ)مشخص كنيد.
الف) غلط
1

ب) صحيح

1/25

ج) صحيح
د) غلط
ه) صحيح
جاهاي خالی را با كلمات مناسب تكميل كنيد.
الف) مطلق وجود
ب) ابن ناعمه و كندي

2

ج) علت تامه

2/ 5

د) كبير و صغير
ه) الواردات
و) علم حضوري
ز) برهان و وحی قرآنی
وصل كنيد.

3

الف2-

0/5

ب3-
به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:
5

4

الف) اصل وجوب علی و معلول

0/5

ب ) موسس فلسفه اسالمی یا فلسفه نبوي

0/5

الف) كامل ترین مرجع در معرفی حكمت مشایی

0/5

ب ) زدودن عناصر غير اسالمی از ساحت اسالم

0/5

ج ) -1حكمت الهی یونان  -2حكمت مشاء-3حكمت ایران باستان  -5تعاليم اسالمی

0/5

د ) حكمه االشراق

0/5

ه) جهان تاریكی یا عالم ماده

0/5

و) حسن و قبح عقلی

0/5

ز) -1فلسفه تنها آموختن نيست بلكه پيمودن یك راه تكامل در درون است.
به سؤاالت زیر پاسخ كامل دهيد:

1

اگر مفهوم وجود عين یا جزءماهيت بود،دیگر اثبات وجود هيچ ماهيتی به دليل نياز نداشت و تصور هر ماهيتی براي اثبات وجود
6

0/55

آن كافی بود  .حال آنكه مجرد تصور یك ماهيت ،براي براي وجود آن كافی نيست.

382

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

طراح سوال  :ام البنين شمس آبادي

پاسخنامه

نمره

الف ) به دليل وابستگی هاي خاصی كه ميان موجودات هست ،هر علتی فقط معلول خاصی را ایجاد می كند و هر معلولی تنها

1

از علت خاصی صادر می شود یعنی ميان هر علت با معلول خودش سنخيت و مناسبت خاصی حكم فرماست كه ميان یك علت
و معلول دیگر نيست.
ب ) آنان كه كه هم در صور برهانی به حد كمال رسيده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند.

1

ج) سهروردي از طریق قاعده امكان اشرف یك رشته عرضی از انوار را اثبات می كند -كه هم رتبه و هم درجه اند  -نسبت به

1

یكدیگر جنبه وجود بخشی و عليت ندارند -او این طبقه از انوار قاهر را كه تدبير همه امور عالم طبيعت به عهده ایشان است
ارباب انواع می نامد.
د ) عرفا به استدالل و برهان عقلی توجه چندانی ندارند .فيلسوف می خواهد جهان را فهم كند و خود جهانی شود عقالنی ولی
عارف به عقل و استدالل پایبند نيست و می خواهد با عشق به حقيقت هستی متصل شود
ه ) متكلمان براي عقل در كنار دین ارزش مستقلی قایل نيستند و معتقدند كه عقل در خدمت شریعت است و تنها می تواند
7

اصولی كه دین با یقين به ما آموخته به مدد استدال اثبات كند،یعنی ،وظيفه ي و توانایی عقل تنها دفاع از حقانيت دین است.
و ) متكلمان(-نظریه ي حدوث) حكما( -امكان ذاتی)

طرفداران اصالت وجود(-فقر وجودي)

1

1

1/ 5

ز ) ماهيات كثيرو مختلف اند ،ولی وجود امري واحد و مشترک است ماهيت آب غير از ماهيت شير است.اگر به فرض اصالت از
آن ماهيت باشد ماهيت هاي اشياء ،جهانی سرشار از تنوع و اختالف را تشكيل می دهند كه موجودات در آن ذاتا متفاوت
اند.امامفهوم امري واحد است و در هر چيزي كه به كار می رود ؛معناي یكسانی دارد یعنی مشترک معنوي است .با این دیدگاه

1/ 5

تمام زوایاي جهان را حقيقتی یگانه و مشترک یعنی وجود پر می كند .پس نتيجه این می شود كه اشيا با آنكه از حيث خواص
متفاوت اند ،از آن جهت كه موجودند یك حقيقت اند(.خالصه صفحه ي 128و پاراگراف اول صفحه ي )131
ن ) اگر ریشه ي اعتقاد به اصل عليت تعاقب دو حادثه باشد ،باید ميان همه ي حوادثی كه در پی یكدیگر تكرار می شوند ،

1

رابطه ي عليت برقرار باشد؛در حالی كه چنين نيستی –یا مورد  2صفحه ي 151
م ) نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر و اثبات این نكته بود كه ریشه ي همه ي ارزش هاي فرهنگی شرق را نيز در
نهایت باید درفرهنگ غربی جستجو كرد.
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1

