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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  و نام خانوادگی :نام 

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 :كدام غلط است و حيصح نهیكدام گز دیينما نييتع

 .نام مشهور شد نیبه افلسفه او و  دينام هيصدرا فلسفه خود را حكمت متعال مالالف( 

 تحقق معلول است. يبرا یناقصه شرط الزم وكاف علتب( 

 است. عهيمولف كتاب اغراض مابعدالطب یفارابج( 

 است. یاحوال آن علم حصول به نفس و علمد( 

 د.كر یم یاز ساحت اسالم معرف یاسالم ريرا زدودن عناصر غ بودكه هدفش یضد عقل ینهضت یمعتزل یكالم مكتبه( 

 .زدیر یرا به هم م يماد انیز حساب سود و كند و یدچار م یشگفت و رتيرا به ح یآدم یفطرت ثان (و

 اعال درجه سعادت بشري اتصال با عقل دهم است. (ز

 ارسطو است. فيتال اياثولوج (ح

 از آن.  یاست نه بخش به خصوص یمجموع هست عهيمابعدالطب قلمرو (ط

 در قالب اصطالحات فالسفه مطرح شده است. یمسائل فلسف ینیمتون د دري( 

5/2  

2 

 :ديرا با كلمات مناسب كامل كن یخال يجاها

 ....... است..... مالحظه كرد رابطه یو منف یو مثبت و هم به نحو سلب یجابیتوان آن را هم به نحو ا یكه م يا رابطهالف( 

 .ی كندمطرح مرا مباحث نفس و ...............  ،بخش چهارم كتاب اسفار اربعه درب( مالصدرا 

 خوانند ی.... م....آن را فلسفه ....... معموال و ستيفلسفه ............... ن ليجز تفص يزيچ یخاورشناسان فلسفه اسالم يبراج( 

 درست مشابه جهان.......... ،یشود عقالن یكه جهان یو حركت انسان است به صورت ريفلسفه س (د

 فلسفه از .............. است. ییمستقل از ذهن مرز جدا تياصل واقع (ه

 با ............... است. رياز تشابه عالم صغ یناش عتيانس انسان با طب (و

 معلوم ........... است. ای یقيمعلوم حق میواسطه دار یب یكه به آن آگاه یصورت ذهن (ز

 .دیگو یسلسله مسائل در باره ............... سخن م كیاز  عهيمابعدالطب ح(

 ط( فرشته شناسی یكی از اركان ...... ابن سيناست.

5/2  

3 

 دارد. یسمت چپ هماهنگ يها نهیاز گز كیسمت راست با كدام  يها نهیاز گز كیهر 

  ینيامام خم-1                                    فصوص الحكم            الف(

 يسهرورد-2                                      ی(موسس فلسفه اسالمب

 مال صدرا      -3                                               هاتي(اشارات وتنبج

         یفاراب -5  (تهافت الفالسفه                                                د

 نايابن س -4          (حكمۀ االشراق                                          ه

      یغزال -6                                                     هي(شواهد الربوبو

   مابعدالطبيعه و علم توحيد -7      حر                                          س ي(شرح دعاز

 به سعادت      یابيدست -9                                                                             

55/1  

5 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 و معرفت در كدام سوره هاست؟ ديمراتب توح نیتر یحكما و عرفا، عال یو عرفان یفلسف قيطبق مطالعات دق
5/0  

5/0 ست؟يچ« ممكن الوجود»مقصود حكما از  4  

5/0 كرد و مكتبش چه نام داشت؟ تیهدا يدیرا به قلمرو جد نايدر قرن ششم فلسفه ابن س یچه كس 6  

5/0 شد كدام است؟ یعباس، باعث رونق اوضاع فرهنگ یدو واقعه مهم كه در دوران خالفت بن 7  

5/0 ست؟يموارد تجربه شده در علوم به موارد تجربه نشده چ جینتا ميجواز تعم 9  
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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 :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

25/0 داند؟ یم چهفلسفه خواص را  نايابن س 8  

25/0 شود؟ یم شتريب یچگونه تناسب انسان با جهان هست نايبه نظر ابن س 11  

25/0 كاربرد دارند؟ یدر چه مبحث یتسلسل علل نامتناه ینف نيبراه 11  

25/0 ست؟يچ عهيهدف مابعدالطب 12  

25/0 ست؟يچ یفطرت ثان 13  

25/0 ؟جست و جو كرد توانی را در كجا م یخاستگاه فلسفه اسالم  15  

25/0 ست؟ياز چ یانسان و جهان ناش انيانس م ،نايابن س دگاهیاز د 14  

16 
 :ديوكامل بده یحیپاسخ تشر ریبه سواالت ز 

 نخواهد كرد؟  دايپ یاگاه زيخود ن رياز ذات خودش اگاه نباشد به غ يچرا اگر موجود
1 

 1 دهد؟ ی، سوق مسوآن ها را به كدام  ا،ياش عتيبه اعتقاد او طب؟ ستيچ یءش عتياز طب نايمنظور ابن س 17

 1 كند؟ یم فيفاضله را چگونه توص نهیمردم مد یفاراب 19

 1 .ديسیبنورا « تسلسل علل ینف»در  یبرهان فاراب 18

 1 ؟ می دانند را حادث ي اودانند و ماسو یم میفقط خدا را قد یچرا متكلمان اسالم 21

 1 چگونگی آشنایی متفكران مسيحی مغرب زمين با آراي ارسطو را شرح دهيد. 21

 1 دارد؟ ییها یژگیچه و یمتون اسالم يشده از سو یمعرف یجهان شناس 22

 1 مابعدالطبيعه را تعریف كنيد و بنویسيد علوم و فلسفه هر كدام موجودات را از كدام جنبه مورد مطالعه قرار می دهند؟ 23

 1 هر دو مفهوم وجود و ماهيت نمی توانند اعتباري و ساخته و پرداخته ذهن باشند؟چرا  25
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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 :

 علی صباغ کالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 صالف( 
 غ ( ب
  ص (ج
 غ ( د
 غ  ( ه
 ص     ( و
 ص( ز

 غ( ح
  ص( ط
 غ (ي

5/2  

2 

 امكانی الف( 
 معاد( ب
 عربی  –یونانی ( ج
 عينی یا واقعی( د
 سفسطه ( ه
 عالم كبير( و
 بالذات( ز

 مطلق وجود( ح
 فلسفه مشرقی( ط

5/2  

3 

                                                   7 الف(
                                         5 (ب
                                                     4(ج
               6 (د
                                                     2 (ه
                                               3 (و
                                                                                                          1 (ز

55/1  

5/0 سوره توحيد و آیات اول سوره حدید 5  

5/0 ذاتی كه نه از وجود ابا دارد نه از عدم 4  

5/0 فلسفه اشراق –سهروردي  6  

5/0 مركز خالفت اسالمی شدن بغداد –راه یافتن ایرانيان به دستگاه خالفت  7  

5/0 اصول عقالنی و یقينی  9  

25/0 فلسفه مشرقی 8  

25/0 .هر اندازه نفس آدمی به كماالت بيشتري آراسته شود و از طریق تزكيه و تهذیب به مراتب باالتري از تجرد ارتقا یابد 11  

25/0 اثبات وجود خدا 11  

25/0 شناخت كل هستی 12  

25/0 تفكر 13  
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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 :

 علی صباغ كالت   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

25/0 در بطن و متن اسالم نه در برخورد تاریخی با فلسفه هاي دیگر 15  

25/0 تشابه عالم صغير و عالم كبير 14  

 1 علم حضوري نيز مبتنی بر علم حضوري نفس به خویشتن است زیرا هر علم و ادراكی بر علم حضوري استوار است و 16

17 
ابن سينا مبدا درونی همه اشيا را كه سبب حركت و سكون آنها می شود طبيعت شیء می نامد به نظر او طبعيت هر شیء آن 

 را به سوي خير و كمال سوق می دهد
1 

19 
مشغول و به فضایلی آراسته اندكه در نهایت آن مدینه را به سوي بهترین مدینه ها مدینه اي است كه مردم آن به اموري 

 سعادت رهنمون می سازد
1 

18 

اگر سلسله نامتناهی از علت ها ومعلول ها را در نظر آوریم چون همه افراد این سلسله، خود معلول علت باالتر از خود هستند 

هم به نوبه خود مشروط به دیگري است پس همه آن ها  در نتيجه وجود هر كدام مشروط به وجود دیگري است كه وجود آن

مشروط هایی هستند كه شرط وجودشان، یعنی علتی كه خود معلول دیگري نباشد وجود ندارد پس هرگز این زنجيره وجود 

 پيدا نخواهد كرد.

1 

21 

م كه نيست پس اگر فرض كني متكلمان می گویند اگر چيزي حادث نباشد و قدیم باشد آن چيز هرگز به خالق و علت نيازمند

غير از ذات حق اشياي دیگري هم قدیم اند طبعا آن ها از خالق بی نياز و در حقيقت مانند واجب الوجودند از طرف دیگر براهينی 

 كه حكم می كند واجب الوجود واحد است اجازه نمی دهد ماسوي را واجب بدانيم

1 

21 

ا و ابن رشد به التين ترجمه شد و در اختيار متفكران مسيحی مغرب زمين قرار از قرن دوازدهم به تدریج آثار ابوعلی سين

گرفت آنان از طریق آثار فالسفه اسالمی، عالوه بر شناخت گسترده تر از اندیشه هاي ارسطو با ابتكارات فيلسوفان اسالمی 

 شته بودند آشنا شدندكه در راه سازگار كردن اعتقادات دینی با استدالل هاي عقلی گام هاي بلندي بردا

1 

22 
این جهان شناسی با معرفت فلسفی هم افق و سازگار است و ازطرف دیگر بر تفكر و اندیشه در این معارف اصرار می ورزد و 

 آن را از واجبات شرعی می شمارد.
1 

23 
گوید و احكام و عوارض آن را مابعد الطبيعه از یك سلسله مسائل درباره مطلق وجود یعنی وجود بدون قيد و شرط سخن می 

 بررسی می كند. اما هر یك از علوم گوناگون به مطالعه چهره اي خاص از موجودات می پردازند
1 

25 

هر دو مفهوم نمی تواند اصيل باشد زیرا واقعيت خارجی واحد است و ممكن نيست واقعيت یگانه مصداق و ما به ازاء دو مفهوم 

گيرد. و هر دو مفهوم نمی تواند اعتباري باشد زیرا در این صورت هيچ یك به راستی از آن واقعيت كامال متمایز از هم قرار 

 خارجی حكایت نخواهد كرد و به این ترتيب باب ذهن ما به روي شناخت واقعيات به كلی مسدود می شود

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


