
 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 

 .رستي و نادرستي جمالت زير را مشخص كنيدد
 و درباره خدا و جهان هستي با اين معيار قضاوت نمي كنند   . متكلمان  حسن و قبح را مربوط به زندگي انسان مي دانند-ا

 فلسفه اسالمي هيچگاه قومي و محلي نبوده و خود را به جامعه خاصي متعلق ندانسته است  .-٢
 گوياي رابطه وجوبي است .» مثلث سه ضلع برابر دارد « قضيه -٣
ه فـو رونق بخشيده و افق هاي تازه اي پيش روي فالسعرفان و كالم با مخالفت هاي خود  به فلسفه اسالمي تحرك  -٤

. گشوده اند 
 تجربه و آزمايش در علوم تجربي اگر گسترده و دقيق باشند ميتوانند به شكل يك قانون علمي در آيند و تعميم يابند .-٥
ه وجود نامتناهي حق را ودي انها پرده اي است كـازند و نقص وجـن فقر و نيـو حكمت متعاليه همه موجودات عيـدر پرت-٦

 مي پوشاند . 

٥/١  

٢ 

 . ر جاهاي خالي عبارت مناسب بگذاريدد
سهروردي تحقيق فلسفي به شيوه استداللي محض را ..............مي داند و سير و سلوك روحاني بدون تربيت عقلي را -٧

 موجب ..............قلمداد مي كند .
 جزء آن بود ديگر اثبات وجود هيچ ماهيتي به ........................نياز نداشت .اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت يا -٨
عليت را آنگاه كه وجود دهنده و هستي بخش است ......................يا .............................مي نامند  .-٩

از اين جهت در انتقال تفكر يونان به سرزمين هاي حوزه...............تا زماني كه مصر مغلوب مسلمانان شد داير بود و -١٠
 اسالمي سهم به سزايي داشت  .

 سهروردي از واقعيت اشياء به .....................تعبير مي كند .  ١١

٧٥/٣  

٣ 

 .سواالت زير پاسخ كوتاه دهيدبه 
 ؟ چيستبه عقيده ابن سينا مطلوب ترين و مناسب ترين روش براي تحقيق در عالم طبيعت   -١٢
 ؟ از منظر اصالت وجود مالصدرا معلوليت و وابستگي موجودات را ناشي از چه چيزي مي دانست  -١٣
اينكه زنجيره علي و معلولي نمي تواند بي نهايت باشد و اينكه  نظام جهان تخلف ناپذير است به ترتيب اشاره به چه –١٤

  ؟ اصولي دارند
 ؟بيانگر كدام اصل از مباني حكمت مشاء است  » شكاك واقعي وجود ندارد« اين سخن حكما كه گفته اند -١٥
؟هدف اصلي فارابي از تشكيل اجتماع و مدينه چيست   – ١٦
  چه كسي انتقاد از فلسفه را وظيفه شرعي خود مي دانست  ؟                          -١٧

٣ 

٤ 
 كنيد .اصطالحات را تعريف 

 انوار قاهره :-١٨
 اصل سنخيت  :-١٩

٢ 

٥ 

 از توضيحات مربوط به چه كتابي است . هريك
 سهروردي در اين كتاب آرزوي ابن سينا را در زمينه تحقق بخشيدن به حكمت مشرقي جامه عمل مي پوشاند .-٢٠
 كاملترين مرجع در معرفي حكمت مشاء و ديدگاه طبيعي و مابعدالطبيعه ابن سينا است -٢١
 اين كتاب نمودار عشق راستين فارابي به حق و حال و وجد معنوي اوست . -٢٢
 كتابي كه در آن عالمه طباطبايي به نقد اركان ماترياليسم پرداخته است  .  -٢٣

١ 

٦ 
 . سواالت زير پاسخ كامل دهيدبه 
 ؟قاعده امكان اشرف را توضيح دهيد -٢٤

٥/١  

 ١ ؟نظر مالصدرا را با متكلمان در مورد عقل مقايسه كنيد  -٢٥ ٧



 

 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 
 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٥/١ ؟نظريه تشكيك وجود را بيان كنيد  -٢٦ ٨  
٧٥/٠                                 ؟ويژگيهاي سنت فلسفي را نام ببريد  -٢٧ ٩  

 ١ ؟ استدالل معتزله در مورد ثواب آخرت را ذكر كنيد -٢٨ ١٠
 ١ ؟چرا حكمت متعاليه فلسفه التقاطي نيست و چه روشهايي را با هم تركيب كرده است  -٢٩ ١١
 ١ ؟خاستگاه فلسفه اسالمي را در كجا بايد جستجو كرد  -٣٠ ١٢
 ١ ؟انتقادهايي كه به فلسفه غرب در مورد انكار عقلي بودن اصل عليت شده بيان كنيديكي از   -٣١ ١٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

١ 

 .رستي و نادرستي جمالت زير را مشخص كنيدد
 ٢٥٠/٠غ  . -ا

 ٢٥/٠ص .-٢
 ٢٥/٠غ.-٣
٢٥/٠. ص -٤
 ٢٥/٠غ.-٥
 ٢٥/٠ص. -٦

٥/١  

٢ 

 . ر جاهاي خالي عبارت مناسب بگذاريدد
 ٥/٠گمراهي  –بي حاصل ٧
 ٢٥/٠دليل -٨
.٥/٠علت تامه يه حقيقي -٩

 ٢٥/٠اسكندريه .-١٠
 . ٢٥/٠نور ١١

٧٥/٣  

٣ 

 سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد؟به 
 ٥/٠با غايت جهان سازگار باشد  -١٢
 ٥/٠فقر وجودي  -١٣
 ٥/٠اصل ضرورت علي و معلولي  -تسلل محال–١٤
 ٥/٠واقعيت مستقل از ذهن  -١٥
٥/٠سعادت  – ١٦
   ٥/٠فخر رازي -١٧

٣ 

٤ 
 اصطالحات را تعريف كنيد .

 ١زنجيره طولي از فرشتگان در نظام هستي كه مرتبه هريك باالتر از ديگري است -١٨
 ١هر علتي فقط معلول خاصي دارد و هر معلولي تنها از علت خاصي صادر مي شود  -١٩

٢ 

٥ 

 توضيحات مربوط به چه كتابي مي باشد ؟هريك از 
 ٢٥/٠حكمه االشراق .-٢٠
  ٢٥/٠شفا -٢١
 .٢٥/٠فصوص الحكم -٢٢
 اصول فلسفه و روش رئاليسم .  ٢٣

١ 

٦ 

 ؟ سواالت زير پاسخ كامل دهيدبه 
اگر دو موجود ممكن را در نظر بگيريم ويكي در سلسله مراتب هستي بر ديگري مقدم باشد يعني اشرف باشد در اين  -٢٤

صورت در مقام موجود شدن ممكن اشرف اول موجود مي شود يعني فرض وجود به او ميرسد و بعد از او به ممكن غير اشرف 
 .را بهره مي كند 

 مثال چشمه 

٥/١  

٧ 

متكلمان براي عقل ارزش مستقل از دين قائل نيستند و معتقدند عقل در خدمت شريعت است و تنها اصول يقيني دين را  -٢٥
اثبات مي كند و وظيفه عقل دفاع از دين است اما مالصدرا عقل حقيقت واحدي است كه از ذات خدا سرچشمه گرفته و اگر 

جه مخالف دين نمي رسد و دين هم هرگز مطلبي متعارض با ضروريات عقلي عقل تمتم موازين برهاني را رعايت كند به نتي
 .ندارد 

١ 

 

 



 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

٨ 

وجود مراتب و درجات مختلف دارد و اختالف موجودات در شدت و ضعف مرتبه وجودي انهاست ولي همه انها در اصل -٢٦
وجود با هم وحدت دارند مانند اختالف نور قوي و ضعيف است كه نور واح است ولي شدت و ضعف دارد و باعث تمايز نورهاي 

اثر تركيب با غير خودش دچار شدت و ضعف شده باشد و مثال نور ضعيف  گوناگون از يكديگر مي شود و چنين نيست كه نور در
 .از تركيب نور قوي با تاريكي به وجود امده باشد چون تاريكي چيزي جز نبود نور نيست 

٥/١  

٧٥/٠ وسعت نظر                  –پيوند سازماني  –تفكر و اخالق  -٢٧ ٩  

١٠ 

تكاليغ دشوار ديني فقط براي نفع ما وضع شده است و ان نفع همان ثواب اخروي است زيرا اگر غرضي در اين تكاليف  -٢٨
نبود عبث بود و كار عبث قبيح است ثانيا ممكن نيست كه اين تكاليف براي خدا سودي داشته باشد كه انهم قبيح است نتيجه 

من مي شود يا در اخرت ولي چون كامل در دنيا نميرسد پس اگر در اخرت هم اينكه سود اين تكاليف يا در اين دنيا نصيب مو
 .نرسد قبيح است پس در اخرت مي رسد و اين حسن است 

١ 

١١ 
نبوغ مالصدرا سه طريق عقل و شهود قلبي و وحي و قران را باهم تركيب كرده و شيوه اي يگانه را در فلسفه ايجاد كرده  -٢٩

او نه روش مشائيان را رجحان مي دهد و نه روش اشراقي را مقدم كرده بلكه هر دو روش را به كار ميگيرد و جدايي انها را روا 
 .نمي داند 

١ 

١٢ 
خاستگاه فلسفه اسالمي را بايد در متن و بطن اسالم جستجو كرد نه در برخورد با فلسفه هاي ديگر مصالح الزم همچون  -٣٠

 .بذرهايي در خود اسالم بود و الزم بود قرنها بگذرد تا در انديشه فالسفه به ثمر بنشيند 
١ 

١٣ 
پس بايد اعتراف كنيم كه بين تكرار حوادث و مفهوم عليت رابطه اگر تكرار حوادث متوالي ما را به مفهوم عليت منتقل كند -٣١

 .عليت برقرار است و ان تكرار سببو علت اين مفهوم است و اين اعتقاد نقض همان ادعاست 
١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


