
 

 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 

 مناسب پركنيد:جاهاي خالي رابا كلمات 
 الف) فلسفه ،علم..........است و به اين اعتبار به آن ...........مي گويند.

 ب) ابن ناعمه كتاب .........را كه بخشي ازتاسوعات ...........است ،ترجمه نمود.
 ج) از نگاه فالسفه ي مشاء همه ي واقعيت هاي عالم ..........هستند وشريك الباري...........است .

 بوسيله اصل ........ارتباط وپيوستگي موجودات جهان وبوسيله اصل..........نظام معين هستي ثابت مي شود. د)

٢ 

٢ 

 درجمالت زير صحيح وغلط رامشخص كنيد:
 الف) مقصود فالسفه از فطرت اول ، لحظاتي است كه آدمي ازقيد عقل معاش فارغ شود.

 شناخت قرارمي گيرد، درذهن به دو بخش تقسيم مي شود .ب) هر واقعيت يگانه در جهان ، وقتي موضوع 
 بقا مي داند . ج) فارابي، گرايش فطري بشر بسوي اجتماع را ، به منظور دست يابي به برترين كماالت و

 د) مردم مدينه فاضله،ازخيرات جز فراخي درتمتع لذت ها نمي شناسند واگربه آن دست يابند،سعادتمنداند .
 متفكري است كه فرهنگ غرب را ،تنها فرهنگ اصيل معرفي كرده است . ه) برتراندراسل ،

 و) تفكر واخالق ، مهم ترين پيام سنت فلسفه ي اسالمي براي جهان امروز است .
 ح) فيلسوف اشراقي ، تحقيق فلسفي به شيوه ي استدالل محض را بي حاصل مي داند .

   به همين منظور حقايق مجرده را نور ميداند.ط) فارابي از واقعيت اشياء به نور تعبير مي كند و 

٢ 

٣ 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد:
 الف) علت تامه :

 ب) بطالن تسلسل علل: 
 ج) علم حصولي :

 د) عارف :

 
٥/٠  
٥/٠  
١ 
٥/٠  

٤ 
 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد:
 كتاب مقاصد الفالسفه اثركيست؟

٥/٠  

٥/٠ چه مي داند؟ابن سينا منشاء كرامات ومعجزات را  ٥  
٥/٠ سفر دوم عرفا (بالحق في الحق) مطابق با كدام سفر مالصدرا است؟ ٦  
٥/٠ انكار اصل عليت در فلسفه ي غرب ، از كدام ديدگاه ناشي مي شود؟ ٧  
٥/٠ مال صدرا مالك نيازمندي معلول به علت رادر چه مي داند؟ ٨  
٥/٠به اعتقاد ابن سينا، عنايت به چه معنايي است؟ ٩  

٥/٠)از ثبات وقرار محروم استاين بيان مالصدرا در توضيح چيست؟  (وجودي سيال وجاري كه به جهت ضعف مرتبه ي وجودي  ١٠  

١١ 

 با توجه به مراتب انوار سهروردي پاسخ دهيد:
 الف) طبقه اي از انوار قاهركه تدبيرامور عالم طبيعت به عهده ايشان است .

 فرشتگان كه به وساطت آنها درطبيعت تاثير ايجاد مي شود .ب) رشته ي متوسط از 
ج) باالترين مرتبه عالم هستي كه حكماي مشاء آن را واجب الوجود مي نامند .

٥/١  

٥/٠مالصدرا واقعيت وعينيت را ما بازاء مفهوم وجود مي داند يا ماهيت؟ ١٢  
 

 



 

 

 

  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

١٣ 

به بحث تشكيك وجود هر يك از عبارات سمت راست با كدام عبارت سمت چپ ارتباط دارد؟با توجه 
 انسان                                                                               متواطي      
 مشكك                              وجود                                                        

ثابت                                                                                               

١ 

١٤ 
 به سواالت زير پاسخ كامل دهيد:   

 هاي مشرق زمين چه بود؟ انگيزه ي اصلي خاورشناسان از پژوهش در تمدن
٥/٠  

 ١ فالسفه ي مشاء را باهم مقايسه كنيد. روش كالمي و ١٥
 ١ چرا فلسفه سهروردي به اشراق معروف است؟ ١٦
٥/١ نظر مالصدرا ومتكلمين رادرباره عقل ودين مقايسه كنيد . ١٧  
٥/١ نظرحكمت متعاليه در مورد حركت چيست؟ چرا؟ ١٨  
٥/١ كيفيت پيدايش عليت در ذهن بنا به نظر عالمه طباطبايي چگونه است؟ ١٩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فلسفه سؤاالت امتحان نهايي درس:
١تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

 ٢ د) عليت/سنخيت      ج) ممكن الوجود/ممتنع الوجود           ب) اثولوجيا/افلوطين     الف)هستي شناسي/مابعد الطبيعه  ١
 ٢ ط) غلط        ح) صحيح           و) صحيح          ه)غلط          د)غلط         ج)صحيح          ب)صحيح     الف)غلط   ٢

٣ 

 الف)علت وجوددهنده كه هم الزم است هم كافي. 
 تسلسل تابينهايت محال است . و شود علل متناهي است وبه علت قايم بالذات منتهي ميب) سلسله 

 ج)علمي كه صورتي از معلوم درنزد عالم حاضر ميشود.
 داند و عقل راتحقير ميكند.د) تنها راه وصول به حقيقت راشهود باطني مي

٥/٠  
٥/٠  
١ 
٥/٠  

٥/٠ غزالي ٤  
٥/٠ قوت نفس انسان. ٥  
٥/٠ وخداشناسي وصفات الهي. مباحث توحيد ٦  
٥/٠عليت تجربي است و تكرارمتوالي دو حادثه است. ٧  
٥/٠فقر وجودي ٨  
٥/٠ احاطه علم باري تعالي بر همه موجودات كه مطابق آن باشد. ٩  

٥/٠ موجود متغير ١٠  
٥/١١ ج) نوراالنوار         الف)ارباب انواع                     ب) انوار اسپهبدي يا انوار مدبر            ١١  
٥/٠ وجود ١٢  
 ١ وجود (مشكك)                  انسان (متواطي)     ١٣
٥/٠ ريشه ي فرهنگ شرق در فرهنگ غرب است. _نشان دادن برتري نژاد غربي در علم و تفكر ١٤  
 ١ حسن وقبح است.شباهت: هردو بر استدالل عقلي تكيه دارندتفاوت:متكلمين استدالل شان براساس  ١٥
 ١ به جهت جغرافياي عرفاني كه به مشرق مربوط است._كلمه اشراق به مفهوم نور وروشنايي است  ١٦

١٧ 
 متعارض هم نيستند._ازيك منبع ازلي سرچشمه ميگيرند–مالصدرا: هردوحقيقت واحد هستند 

 اثبات اصول دين است. وظيفه عقل_عقل درخدمت دين است _متكلمين: عقل دركناردين ارزش مسقل ندارد
٥/١  

١٨ 
اجسام مكاني كه داراي ابعاد طول وعرض وارتفاع اند با امتداد دراين ابعاد وحدت _زيرا وجود اصيل است_حركت جوهري است

 آنها به هم نمي خورد.
٥/١  

١٩ 
افت علم حضوري دريكه نفس وجوددهنده اراده وخواسته هاي است واين بواسطه _پيدايش عليت براي اولين بار درنفس است 

ذهن مانند دستگاه عكاسي از آن عكس گرفته و هر آنچه مانند نفس وجددهنده باشد علت وهرآنچه مانند اراده ايجا _ميشود
 شده باشد معلول مي نامد.

٥/١  

 

 

 

 

 

 

 


