


 1271 کالس: علوم انسانی -زدهمدوا رشته:پایه و   فلسفه سواالت امتحان هماهنگ درس:

 دقیقه 70 مدت امتحان: طراح سوال: آقای میر 17/10/97   تاریخ امتحان: :نام و نام خانوادگی

 تبادکاناداره آموزش و پرورش منطقه  2 تعداد صفحات: شماره صندلی: 10 نام آموزشگاه: امام رضا )ع( واحد

 بارم سواالت ردیف

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی گزاره 1

 ای خصمانه است.الف( از نظر ابن سینا رابطه انسان و جهان رابطه

 رابطه، رابطه ایجابی است.« غذای امروز شور است»ب( در قضیه 

 الهام گرفته است.ج( دیدگاه فارابی درباره مدینه فاضله از مبانی مابعد الطبیعه او 

 د( طرح مباحث وجودشناسی در دین، حاصل اندیشه فیلسوفان اسالمی بوده و محتوایی فلسفی دارند.

2 

 های سمت چپ بنویسید.های سمت راست را در برابر عبارتهرکدام از عبارت 2
 

 ( حیرت در برابر هستی1 الف( جبهه نفی و تعطیل

 ( اهل حدیث2 ب( کتاب درة التاج

 ( علت پیدایش جهان3 خاستگاه فلسفه اسالمیج( 

( اصل سنخیت علت و 4 د( آغاز فلسفه از نظر ارسطو

 معلول

 ( قطب الدین شیرازی5 ه( قبول صدفه و اتفاق

 ( متن و بطن اسالم6 و( ارتباط و پیوستگی نظام هستی

  ( نبودن نظم در کار جهان7 ح( قطب الدین رازی

3 

 با کلمات مناسب کامل کنید. های ناقص زیر راجمله 3

الف( کتاب .................... ابن سینا نوعی دائرة المعارف علمی و فلسفی است. ابن سینا آن را به درخواست 

 .................... به پایان رساند.

 ی خاص دارد.ب( طبیعت در فلسفه ابن سینا ........................................ است که رو به سوی مقصد

 ج( اصل واقعیت مستقل از ادراک آدمی اصل .................... است که ذهن بشر از قبول آن ابایی ندارد.

2 

 دو مورد از مواردی که مورخان فارابی را معلم ثانی لقب دادند بنویسید. 4

 

 

1 

 هدف سیاست از نظر فارابی چیست؟ تفاوت آن را با سیاست امروز بنویسید. 5

 

 

1 

 های رئیس مدینه فاضله را از نظر فارابی بنویسید.ویژگی 6

 

 

1 

 شود؟ترین مسئله فلسفه چیست و با چه تعبیری بیان میکهن 7

 

 

1 

 رابطه وجوبی و امتناعی را با ذکر مثال تعریف کنید. 8
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