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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 :

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 *تعيين  كنيد ،كدام عبارت صحيح وكدام یك غلط است:)ص،غ(

 ،انسان را به گوهر وحقيقت وجود خویش نزدیك می كند.الف: فطرت اول 

 رابطه موضوع ومحمول امتناعی است.«عددهفت زوج است»ب:درقضيه ي 

 ج:دررابطه عليت،هميشه رابطه فرع بروجود دوطرف رابطه وقائم به هردو طرف است.

 وپيشواي حكماي اشراق می داند.«امام الحكمه»د:سهروردي،افالطون را

 شيخ»ده كامل عرفان اسالمی،كه عرفان رابه صورت یك علم مدون در آورد محی الدین ابن عربی ،معروف به ه: مظهرونماین

 است.«اكبر 

 و:باعتقادبه اصالت وجودتفاوت وكثرت اشياءبه روشنی قابل تبيين عقالنی است.

 ا كشف می كند.ز:به نظرعالمه طباطبایی،انسان نخستين بار درخود نفس ودرساحت علم حضوري رابطه عليت ر

 می خوانند.«فلسفه یونانی»پرهيز می كنند وآن را «فلسفه اسالمی»ح: خاورشناسان،ازبه كاربردن لفظ  

2 

2 

 *جمالت ناقص زیررا باكلمات مناسب تكميل كنيد:

 الف:فلسفه علم هستی شناسی است وبه این اعتبار به آن .....................می گویند.

 ازسفسطه....... ............................است.ب:مرزجدایی فلسفه 

 ج:ازنظر............................ هرآنچه ازطریق وحی رسيده است،بایدبه محك عقل سنجيده شود.

 د:دشمن سرسخت حكمت مشایی ..............................بود.

 به اشراق وعرفان دست یافته ..............می خواند.ه:سهروردي كسانی راكه هم درصور برهانی به حدكمال رسيده وهم 

و:مالصدرادرمكتب فلسفی خویش سه طریق برهان عقلی،  .............و...................... راباهم تركيب كرده وشيوه اي یگانه 

 درتحقيق فلسفی به وجودآورده است.

ایی سال ها از درس وبحث فلسفی.....................بهره ز:همه شخصيت هاي فلسفی معاصر، قبل از درک محضر عالمه طباطب

 مندبوده اند.)فاطمه شادمان،مطهري ،بردسكن(

2 

3 

 *هریك ازموارد سمت راست با كدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد:)یك مورداضافی است.(

 حكمت اشراقی                                        -1الف:نظریه امكان ذاتی )     (    )فاطمه شادمان،مطهري، بردسكن(                                          

  استادشهيد مطهري- 2                                                 ب:حُسن وقُبح عقلی )     (                                                   

 فالسفه اسالمی                       -3ج:نظریه تشكيك  وجود  )     (   )فاطمه شادمان، مطهري،بردسكن(                                        

 حكمت متعاليه-5                                                                                         د:علل گرایش به مادیگري )     (   

 می                        متكلمان اسال-4                                                                                                                                           

1 

5 
 *به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 طلب فلسفه به بيان صدرالمتألهين درگروچيست ؟
5./  

/.5 .دوواقعه مهم دوران خالفت بنی عباس كه درتحول فرهنگی ونهضت ترجمه مؤثر بودرابنویسيد 4  

/.5 فلسفی است؟برهان فارابی برامتناع تسلسل علل،مبتنی بركدام اصل  6  

/.5 دراندیشه حكمت مشاء،وساطت درتدبير نظام هستی برعهده كيست؟ 7  

/.5 ازدیدگاه فارابی،وحی انبياءوالهامات اولياء ناشی از چيست؟ 9  

/.5 كدام روش،شيوه ي استداللی محض را باسيروسلوک قلبی همراه می سازد؟ 8  

/.5 چه موضوعاتی اختصاص دارد؟دركتاب اسفار اربعه مالصدرا به «مبحث دوم » 11  

/.5 آن هاراتفسير می نماید؟«كثرت»موجودات رابيان می كند وهم «اصل وحدت »كدام نظریه هم 11  
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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 

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 

 *)ص،غ(:

 (        5،فصل 37ج:غ )ص             (       3،فصل 33ب:  ص)ص                 (        1،فصل9الف:غ)ص

 (     11،فصل131(            و:غ))ص8،فصل113ه:ص)ص                   (  9،فصل 86د:ص )ص

 (13،فصل141ح:غ)ص                        (12،فصل151ز:ص)

 /.نمره(24)هرمورد

2 

2 

 *تكميلی:

 (      7،فصل95ج:  معتزله)ص     (       3،فصل29ب:اصل واقعيت مستقل ازذهن)ص              (       1،فصل5الف:مابعدالطبيعه)ص

       (     9،فصل85ه:حكيم متأله)ص          (     7،فصل95د:علم كالم اشعري)ص

 /.(24)هرمورد      (12،فصل 154ح:امام خمينی)ره()ص         (11،فصل123وحی قرآنی)ص-و:شهود قلبی

2 

3 

 *جوركردنی:

            (     8،فصل 115متكلمان اسالمی)ص4ب:      ( 5،فصل 51فالسفه اسالمی)ص3الف   :

 (12،فصل157استاد مطهري)ص2د:            (  11،فصل131حكمت متعاليه)ص5ج:

 /.نمره(24)هرمورد    

1 

5 
 *كوتاه پاسخ:

 (   1،فصل 7عبور ازفطرت اول به فطرت ثانی وبدون آن فلسفه بی معناوبی فایده است. )ص
5./  

/.5 (2،فصل21/.)ص 24بغداد مركزخالفت اسالمی شد     -2/.   24ایرانيان به دستگاه خالفت راه یافتند   . 4  

/.5 (5،فصل53اصل تقدم علت برمعلول)ص 6  

/.5 (       5،فصل43موجودات مجردي كه مافوق عالم طبيعت اند)ص 7  

/.5 (      4،فصل64ناشی ازاتصال دائمی باملك وحی یاعقل فعال)ص 9  

/.5 (  9،فصل83حكمت اشراقی  )ص 8  

/.5 (               11،فصل124مباحث توحيد وخداشناسی وصفات الهی)ص 11  

/.5 (11،فصل131)صنظریه  تشكيك وجود  11  

/.5 (                      12،فصل 155تفسيرالميزان )ص 12  

/.5 (                         13،فصل 141زمانی كه ارزش خودرابراي آن ملت ازدست بدهد.)ص 13  

15 

 *تعریف اصطالحات :

 /.4                   (              3،فصل 35الف:ذاتی است كه نه از وجود ابادارد ونه از عدم.)ص

 /.4(              5،فصل51ب:علت را آنگاه كه وجوددهنده وهستی بخش است علت تامه گویند.)ص

/.  سراسر قلمروهستی را پركرده اند ومرتبه ي هریك باالتر 4ج: یك زنجيره ي طولی از فرشتگانند كه  تجلی نورالهی اند 

 1                                                                             (        9،فصل112/.)ص4ازدیگري است.    

                                                                                                                      1(  11،فصل131/.()ص4/.(كه درمورد هرموجودي كه به كار رود،معنایی یكسان دارد.)4د:مفهوم وجود امري واحد بوده )

5./  

5./  

1 

1 

14 

 *تشریحی:

/.(به نظراو طبيعت 4ابن سينا مبدأدرونی همه اشياراكه سبب حركت وسكون آن هامی شودطبيعت آن اشياتعبيرمی كند  )

 (6،فصل76/.()ص4قرارنگيرد)هرشیء آن رابه سوي خيروكمال سوق می دهد به شرطی كه موانعی درراه طبيعت 

1 
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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 :

 فاطمه شادمان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

16 
/.(وعلم مابه همين صورعلميه كه بی 4علم انسان به اشياي خارجی كه ازطریق صورعلميه حاصل می شود،علم حصولی گویند)

 (9،فصل114و115/.(  )ص4واسطه ومستقيم است،علم حضوري می گو یند.)
1 

17 

فالسفه سرسازش نداشتند وخودراهرگز تابع آنها نمی دانستند،دربرابر حكما ایستادگی می  ازآنجا كه این دوگروه با

/.(واین گونه برخوردها به فلسفه اسالمی تحرک ورونق بخشيد وافق هاي تازه اي را هم پيش روي فالسفه 4كردند)

 (8،فصل 113و112/.()ص4گشود)

1 

19 

نيستندومعتقدند عقل در خدمت شریعت است وتنها اصولی راكه دین با  متكلمان براي عقل دركناردین ارزش مستقلی قائل

/.(مالصدرا معتقداست كه عقل ودین حقيقت واحدي اند كه از ذات احدیت 4یقين آموخته می تواند به مدداستدالل اثبات كند)

مخالف دین نمی  سرچشمه گرفته اند واگرعقل به درستی حركت كندوهمه موازین برهانی رارعایت كند به نتيجه اي

 (11،فصل 123/.()ص4رسد)

1 

18 

وابستگی موجودات ،ناشی از ضعف مرتبه وجودآنهاست،هراندازه كه موجودي ازنظر رتبه پایين تر باشدوشدت وجودي كمتري 

/.(اگروجودي درمرتبه ي خود از چنان شدتی برخوردار 4داشته باشد،ناقص تر ووابسته تر به مراتب مافوق خویش است..)

است كه علت حقيقی جهان است وغيراو همه «صمد»باشد كه هيچ نقص وضعفی نداشته باشد ،غناي ذاتی داردوبه تعبيرقران

 (11،فصل132/.()ص4فقير ومحتاج اند.)

1 

21 

شناخت عقلی وفلسفی نسبت به آفریدگار جهان به اوج خودمی رسد،ذات الهی شدیدترین مرتبه وجود است ووجود اومطلق 

/.(موجودات عالم ازحيث وجود خود،ذات حق را آشكار می كنند وازحيث نقص ونياز خود،اورا پنهان می 4است) ونامتناهی

 (11،فصل 133/.()ص4كنند.)

1 

21 

اگرریشه اعتقاد به عليت،عادت ذهنی باشدبایددرهمه حوادثی كه درپی هم دیگر می آیند رابطه عليت برقرارباشدولی چنين  -1

 /.(4نيست.)

ار حوادث متوالی مارابه مفهوم عليت منتقل می كند پس بين تكرار حوادث ومفهوم عليت ،رابطه علی برقرار كردیم اگرتكر-2

 (12،فصل151و151/.()ص4درنتيجه باآنكه عليت رانفی كردیم ولی روش نفی مان استفاده ازاصل عليت بوده است.)

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


