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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 :

 معصومه زمانیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 مناسب پركنيد:جاهاي خالی رابا كلمات 

 الف( فلسفه ،علم..........است و به این اعتبار به آن ...........می گویند.

 ب( ابن ناعمه كتاب .........را كه بخشی ازتاسوعات ...........است ،ترجمه نمود.

 ج( از نگاه فالسفه ي مشاء همه ي واقعيت هاي عالم ..........هستند وشریك الباري...........است .

 بوسيله اصل ........ارتباط وپيوستگی موجودات جهان وبوسيله اصل..........نظام معين هستی ثابت می شود. د(

2 

2 

 درجمالت زیر صحيح وغلط رامشخص كنيد:

 الف( مقصود فالسفه از فطرت اول ، لحظاتی است كه آدمی ازقيد عقل معاش فارغ شود.

 شناخت قرارمی گيرد، درذهن به دو بخش تقسيم می شود .ب( هر واقعيت یگانه در جهان ، وقتی موضوع 

 بقا می داند . ج( فارابی، گرایش فطري بشر بسوي اجتماع را ، به منظور دست یابی به برترین كماالت و

 د( مردم مدینه فاضله،ازخيرات جز فراخی درتمتع لذت ها نمی شناسند واگربه آن دست یابند،سعادتمنداند .

 متفكري است كه فرهنگ غرب را ،تنها فرهنگ اصيل معرفی كرده است . ه( برتراندراسل ،

 و( تفكر واخالق ، مهم ترین پيام سنت فلسفه ي اسالمی براي جهان امروز است .

 ح( فيلسوف اشراقی ، تحقيق فلسفی به شيوه ي استدالل محض را بی حاصل می داند .

   به همين منظور حقایق مجرده را نور ميداند.ط( فارابی از واقعيت اشياء به نور تعبير می كند و 

2 

3 

 اصطالحات زیر را تعریف كنيد:

 الف( علت تامه :

 ب( بطالن تسلسل علل: 

 ج( علم حصولی :

 د( عارف :

 

5/0  

5/0  

1 

5/0  

5 
 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهيد:

 كتاب مقاصد الفالسفه اثركيست؟
5/0  

5/0 چه می داند؟ابن سينا منشاء كرامات ومعجزات را  4  

5/0 سفر دوم عرفا )بالحق فی الحق( مطابق با كدام سفر مالصدرا است؟ 6  

5/0 انكار اصل عليت در فلسفه ي غرب ، از كدام دیدگاه ناشی می شود؟ 7  

5/0 مال صدرا مالک نيازمندي معلول به علت رادر چه می داند؟ 9  

5/0 به اعتقاد ابن سينا، عنایت به چه معنایی است؟ 8  

5/0 (از ثبات وقرار محروم استاین بيان مالصدرا در توضيح چيست؟  )وجودي سيال وجاري كه به جهت ضعف مرتبه ي وجودي  11  

11 

 با توجه به مراتب انوار سهروردي پاسخ دهيد:

 الف( طبقه اي از انوار قاهركه تدبيرامور عالم طبيعت به عهده ایشان است .

 فرشتگان كه به وساطت آنها درطبيعت تاثير ایجاد می شود .ب( رشته ي متوسط از 

 ج( باالترین مرتبه عالم هستی كه حكماي مشاء آن را واجب الوجود می نامند .

5/1  

5/0 مالصدرا واقعيت وعينيت را ما بازاء مفهوم وجود می داند یا ماهيت؟ 12  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 معصومه زمانیان  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 2 د( عليت/سنخيت      ج( ممكن الوجود/ممتنع الوجود           ب( اثولوجيا/افلوطين     الف(هستی شناسی/مابعد الطبيعه  1

 2 ط( غلط        ح( صحيح           و( صحيح          ه(غلط          د(غلط         ج(صحيح          ب(صحيح     الف(غلط   2

3 

 الف(علت وجوددهنده كه هم الزم است هم كافی. 

 تسلسل تابينهایت محال است . و شود علل متناهی است وبه علت قایم بالذات منتهی میب( سلسله 

 ج(علمی كه صورتی از معلوم درنزد عالم حاضر ميشود.

 داند و عقل راتحقير ميكند.د( تنها راه وصول به حقيقت راشهود باطنی می

5/0  

5/0  

1 

5/0  

5/0 غزالی 5  

5/0 قوت نفس انسان. 4  

5/0 وخداشناسی وصفات الهی. مباحث توحيد 6  

5/0 عليت تجربی است و تكرارمتوالی دو حادثه است. 7  

5/0 فقر وجودي 9  

5/0 احاطه علم باري تعالی بر همه موجودات كه مطابق آن باشد. 8  

5/0 موجود متغير 11  

5/11 ج( نوراالنوار         الف(ارباب انواع                     ب( انوار اسپهبدي یا انوار مدبر            11  

5/0 وجود 12  

 1 وجود )مشكك(                  انسان )متواطی(     13

5/0 ریشه ي فرهنگ شرق در فرهنگ غرب است. _نشان دادن برتري نژاد غربی در علم و تفكر 15  

 1 حسن وقبح است.شباهت: هردو بر استدالل عقلی تكيه دارندتفاوت:متكلمين استدالل شان براساس  14

 1 به جهت جغرافياي عرفانی كه به مشرق مربوط است._كلمه اشراق به مفهوم نور وروشنایی است  16

17 
 متعارض هم نيستند._ازیك منبع ازلی سرچشمه ميگيرند–مالصدرا: هردوحقيقت واحد هستند 

 اثبات اصول دین است. وظيفه عقل_عقل درخدمت دین است _متكلمين: عقل دركناردین ارزش مسقل ندارد
5/1  

19 
اجسام مكانی كه داراي ابعاد طول وعرض وارتفاع اند با امتداد دراین ابعاد وحدت _زیرا وجود اصيل است_حركت جوهري است

 آنها به هم نمی خورد.
5/1  

18 

افت علم حضوري دریكه نفس وجوددهنده اراده وخواسته هاي است واین بواسطه _پيدایش عليت براي اولين بار درنفس است 

ذهن مانند دستگاه عكاسی از آن عكس گرفته و هر آنچه مانند نفس وجددهنده باشد علت وهرآنچه مانند اراده ایجا _ميشود

 شده باشد معلول می نامد.

5/1  

 

 

 

 

 

 

 


