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 نمره2 لمات مناسب پر کنید.جاهای خالی را با ک-1
 مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل درباره.............سخن می گوید.-الف

 مابعدالطبیعه، وجود اشیاء را به کمک...................می شناسد. -ب
 مباحث وجود شناسی در معارف الهی،مواضع نظری دین را درباره ی.................بیان می کند. -ج
 سوره توحید و آیات اول سوره حدید، عالی ترین مرتبه ...................است. آیات -د
 بنا به فرمایش عالمه طباطبایی دعوت به تفکر برای..............است. -ه
 است.ه و قوه،همانا استعداد برای...............دمنظور از ما -و
 ابراز شده که فراوانی آنها انسان را به...........در آنها وادار می کند..کالم............معانی فلسفی در کتاب و سنت در قالب -ز
 

 نمره5/1نموده و جمالت نادرست را اصالح نماییددرست و نادرست بودن موارد زیر را مشخص -2

 در متون دینی مسائل فلسفی در قالب اصطالحات فالسفه مطرح شده است. -الف
 د دعوت می کند.آیات قرآن به تدبر در معرفت خداون-ب
 مالئک واسطه فیض آفرینش هستند.-ج
 مابعدالطبیعه با ماوراء الطبیعه یکی است.-د
 خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند و گمانها چونی و چگونگی او را دانند. -ه
 ،تالوت آنها و سکوت درباره ی آنهاست.تفسیر آیات قرآن ،معتزلهبنا به گفته -و
 

 نمره2 تخاب نمایید.گزینه مناسب را ان-3

 شعر زیر برای کدام گزینه می تواند شاهد مناسب تری باشد؟-3-1
 عجز از ادراک ماهیت عمو        حالت عامه بود مطلق مگو-الف

 زانکه ماهیات و سر سرشان           پیش چشم کامالن باشد عیان
 راک ماهیت امری نسبی است نه مطلقاد-نمیتوان بدون توجه به چیستی و ماهیت به درک وجود رسید.  ب -الف

 فطرت ثانی امری مطلق نیست بلکه نسبی است.-د         هر کسی نمی تواند برای درک حقیقت از فطرت اول عبور کند.   -ج
 

 از نگاه یک فیلسوف نسبت موجود به وجود به کدام نسبت نزدیکتر است؟-3-2
 یک واژه نسبت به معنای آن    -ب                            جریان خون به رگها                          -الف

 معنای یک واژه به نوشته همان واژه-آب نمک نسبت به نمک محلول در آن                                    د-ج
  

 ن افالطون.... می باشد.بیانگر... است که آغازگر آن به بیا« مضاهیا للعالم العینی صیروره االنسان عالما عقلیا»عبارت-3-3
 حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت   -نهایت علوم-الف
 چشم پوشی از سایه های منقش بر دیوار-نهایت علوم-ب
 غار وجود  واریمنقش بر د یها هیاز سا یچشم پوش -هدف مابعدالطبیعه-ج
 حیرت در برابر هستی و گرفتار آمدن به بهت-هدف مابعدالطبیعه-د

 
 برای اینکه بتوانیم وارد حیطه مابعدالطبیعه شویم باید......زیرا.........-3-4
 می خواهیم طبیعت را از حیث وجودش بشناسیم. -جهان را عقالنی ببینیم-الف

 حیطه مابعدالطبیعه ورای عالم ماده است. -عقل معاش را کنار بگذاریم-ب
 مابعدالطبیعه شناخت حقیقت وجود است. -پرده از راز هستی برداریم-ج
 می خواهیم هستی را از حیث هستی بودنش بررسی کنیم. -حجاب عادت را کنار بزنیم-د
 

مبین چیست « این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود/ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد»بیت -3-5
 د؟و به چه موضوعی اشاره دار

 اختالف در موضوعات مسائل فلسفی، دعوت به تفکر در دین-الف
 اتحاد در تعابیر مسائل فلسفی، دگرگون کردن ماهیت فلسفی دین-ب
 اختالف تعابیر و چگونگی بیان مسائل فلسفی، دگرگون نکردن ماهیت فلسفی دین-ج
 نید یفلسف تیدگرگون نکردن ماهاتحاد در موضوعات مسائل فلسفی، -د



 
 ست؟یاخذ شده منظور از صورت چ ونانیاز  یصورت فلسفه اسالم مییگو یم یوقت -3-6
 یمسائل و موضوعات فلسف-د   یفلسف یو محتوا تیماه-فلسفه  ج یو علت صور قتیحق -ب   یفرم،زبان و روش فلسف -الف

 

ماده ای که دارند،  امام علی )ع( چهل نوبت در.....به مسائل مابعدالطیبعه پرداخته و......به سبب قوه و-3-7
 پیوسته در معرض تغییر و تحول اند و از دیدگاه حضرت فاطمه)س( هدف خداوند از آفرینش،.......بود.

 آثار منقول،موجودات طبیعت،آشکار ساختن قدرت خویش -الف
 نهج البالغه، فرشتگان و مالئکه،ارائه الگوی نمونه ای از خلقت-ب
 شیآشکار ساختن قدرت خو عت،یموجودات برتر از طب آثار منقول، -ج
 از خلقت ینمونه ا یارائه الگو عت،یموجودات طب نهج البالغه، -د
  

پرسش درباره ماهیت و معنای زندگی بشر و حیات اجتماعی به طور کلی در فطرت.....و کسی که....از نظر -3-8
 اینشتاین در کتاب دنیایی که من می بینم.....

 بدبخت و فاقد صالحیت زندگی است.-را غیرعقالنی می داندآن پرسشها -اول مطرح شده-الف
 فیلسوف به معنی حقیقی آن نمی باشد.-زندگی خود و دیگران را بی معنا می داند-ثانی مطرح شده است-ب
 زندگی و حیات خود و دیگران را پوچ می انگارد.-آن پرسشها را عقالنی نمی داند -ثانی مطرح شده است -ج
 شایسته ی حیات نبود.-یات خود و دیگران را واهی می شمردح-اول مطرح شده -د
 

 نمره5/1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  -4
 خاستگاه فلسفه اسالمی را در کجا میتوان جست و جو کرد؟-الف

 هدف فلسفه چیست؟-ب
 مقصود فالسفه از فطرت اول چیست؟-ج
 «فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.طلب »؟این جمله از چه کسی است و در چه کتابی آمده است-د
 

 نمره3 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید -5

در صدر اسالم دو جریان متضاد در رابطه با تفکر در مسائل الهی مطرح شد آن دو را با ذکر یک نمونه  -الف
 توضیح دهید.

 
 

 
 
 
 
 
 دهید.مابعدالطبیعه را تعریف کرده و موضوع آن چیست توضیح -ب
 
 
 
 
 

 
 روایتی از امام علی)ع( در رابطه با مالئک و فرشتگان بنویسید که بیانگر طرح مسائل فلسفی در دین باشد.-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفق باشید                                                                                                                 
 آموسی                                                                                                                         


