


  باسمه تعالی
: رشته

   :ساعت شروع  دقیقه 90: مدت امتحان    

  2: تعداد صفحه  :  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
  

   
  نمره    ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ١

 
  :باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1

  .نفی و تعطیل بودند در حدود نقل و روایت احادیث بود ومات معتزله که از پیشروان جبههلمع) الف
  .شوندتحلیل می »ماهیت«و » وجود« جزء اشیاي واقعی در جهان، در ذهن ما به دو همه )ب  
  .اصل علیت است ، نتیجهتخلف ناپذیري نظام هستی) ج   
  .شودی همراه میبا سیر و سلوك قلب استداللی محض  شیوه ،در روش اشراقی )د   

  .رسداشراق، شناخت عقلی و استداللی نسبت به آفریدگار جهان به اوج می طبق اصول فلسفه )هـ
  .اعتقاد به علیت، در علم حضوري و معلوم بالذات است از نظر عالمه طباطبائی ریشه )و  

5/1  

  :جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2
  .معروف  است ......................... ،  به نظریهتنیازمندي معلول به علمالك نظر متکلمان اسالمی در زمینه  ) الف

  .خود الهام گرفته است ....................... از مبانیِ ،فاضله فارابی دیدگاه خود را درباره مدینه )ب  
  .کندتعبیر می .......................... الهام از قرآن کریم، از خداوند بهبا سهروردي ) ج  
  .نام دارد ............................ ین بنیان گذاشت،لهاي که صدرالمتأفلسفه) د   
  .دانندانتزاع ذهن می را نتیجه..................... ..........پیروان اصالت ماهیت، ) هـ 
  .است .............................. و نهایه الحکمه از آثار ارزنده هاي بدایه الحکمهکتاب) و   

5/1  

  :را مشخص کنید هاي زیرکتاب یک از نویسنده هر  3
  

  فصوص الحکم) الف
  نجات) ب 
  مشاعر )ج  

75/0  

  :زیر، پاسخ کوتاه بدهیدهاي به سؤال      
  5/0   ثیر کدام اندیشمند مسلمان بود؟، تحت تأراجر بیکن از نظر فلسفی و علمی به ترتیب  4

  5/0   کردند؟میبه چه دلیل معتزله کرامات اولیا را انکار   5

  5/0   ست؟نام دیگر نظریۀ تشکیک وجود چی  6

  :سهروردي، اصطالحات زیر را تعریف کنید با توجه به فلسفه     
  5/0  انوار قاهر )الف  7

  5/0  معلوم بالذات) ب

  5/0  رغمشرق اص )ج

 ادامه سواالت در صفحه دوم  
  

 مالصدرا - 1
 ابن سینا - 2
 فارابی - 3
 سهروردي - 4

 

 

 

 

 

2فلسفه درس 



  باسمه تعالی
: رشته

   :ساعت شروع  دقیقه 90: مدت امتحان    

  2: تعداد صفحه  :  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

   
  نمره    ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٢

  :هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال       
  75/0  ؟مابعدالطبیعه چیست و چه تفاوتی با روش علوم گوناگون داردروش   8

  75/0  :واجب الوجود را با ذکر مثالی تعریف کنید  9

  75/0  :علت تامه را با ذکر مثال تعریف کنید  10

  75/0  چه نام دارد و وظایف موجودات آن عالم چیست؟ است، واسطۀ میان واجب الوجود بالذات و طبیعت ی کهدر فلسفه مشاء، عالم  11

  75/0  :به اختصار توضیح دهیدداند؟ معجزات میو کرامات  أرا منش ابن سینا چه چیز  12

  1  :از منابع حکمت اشراق، حکمت مشاء را شرح دهید  13

  5/1  :مشاء را توضیح دهید تفاوت روش کالمی و فلسفه  14

  5/1  به چه معناست و با کدام مبحث اسفار مطابقت دارد؟ »الحقمن الخلق الی سفر «  15

  5/1  :اعتقاد به اصالت وجود را شرح دهید ۀنتیج  16

  5/1  :فقر وجودي را شرح دهید ۀریظن  17

  5/1  :شرح دهید را علیتمنشأ اعتقاد به نظر فالسفه جدید غرب دربارة   18

  1  :توضیح دهید هاي سنت فلسفی اسالمی، وسعت نظر رااز ویژگی  19
  

  نمرهجمع 
  

  

20  

  .و پیروزباشیدبلندسر

  

 

 

 

 

 

درس فلسفه 2



  باسمه تعالی
    

  
    :رشته

  
  دقیقه 90  :مدت امتحان   :ساعت شروع

     :تاریخ امتحان   2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  
  

  
    

  نمره    ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

    93صحیح       ص )د                     47غلط          ص) ج           29صحیح     ص )ب            13غلط      ص) الف   1
  25/0هر مورد                                                                                                                       142صحیح       ص )و                 133غلط          ص )هـ

5/1  

  100نور االنوار                ص )ج                    64ما بعدالطبیعی       ص )ب                         41حدوث                     ص) الف  2
   25/0هر مورد            138عالمه طباطبایی     ص) و                      129ص  وجود          ) هـ                    123حکمت متعالیه      ص) د  

5/1  

3    

  25/0هر مورد                              122مالصدرا         صیا   1)ج           75ص   ابن سینا    یا   2 ) ب            62ص    فارابی    یا   3 )الف
75/0  

  5/0   25ص                                                                                                        یثمابن ه  - ابن سینا  4
  5/0   85ص      .  انبیا اشتباه می شود خارق العاده انجام دهد با معجزه اگر کسی جز پیامبر کار   5
  5/0   131ص.                                                           وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت  6
  102ص            .دارنده یکدیگر حالت علیت و وجود بخشی سلسله ي طولی از فرشتگان که هم رتبه و هم درجه اند و نسبت ب)الف  7

  106ص             .است یا بی واسطه معلومی که ذات و حقیقت آن در نزد ذهن عالم حضور دارد و به علم حضوري درك می شود) ب
  5/0هر مورد                                                                   109ص.                 ضعیفی از علم حضوري انسان نسبت به نفس خود مرتبه  )ج

5/1  

مطالعه در چهره هاي ظاهري اشیاء وظیفه علوم گوناگون است، اما فلسفه به مطالعه در عمق واقعیت اشیا می   - 25/0روش تعقلی   8
  75/0  5ص                                    25/0. چنین تعمقی در اشیا به روش تجربی که روش علوم گوناگون است مقدور نیست25/0. پردازد

  75/0  33ص                                                                            25/0مثال خدا     5/0. موضوعی که ضرورتا و وجوبا وجود دارد  9
       5/0. یعنی شرط الزم و کافی است .مجموعه عواملی که با بودن آنها معلول به وجود می آید و با نبود آنها به وجود نمی آید  10

  75/0  41ص                                                                                                                                               25/0هر مثال صحیح  

و هم واسطه تکامل    25/0این مجردات هم فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل می کنند     25/0عقول   11
  75/0  54و  53ص                                                                                                                                       25/0موجودات هستند 

به نظر او نفس آدمی از طریق اطاعت از احکام شریعت و انجام عبادات    25/0 ابن سینا قوت نفس انسان را منشاء کرامات و معجزات میداند  12
  75/0   79ص                                                    25/0که طبق قوانین جهان میتواند در آن تصرف کند       25/0به مرتبه اي می رسد

  25/0  . او از کتب عرفانی و رمزي ابن سینا بهره برده بود  25/0.  سهروردي با حکمت مشاء و به ویژه افکار ابن سینا آشنایی داشت  13
  1  96ص             25/0.  نا را در دسترس داشتاف ابن سیصکتاب االنز و قطعاتی ا      25/0  اجزایی از حکمت مشرقی 

البا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح عقلی استوار غمتکلمان       5/0. مبانی و مقدمات متکلمان با فالسفه مشاء متفاوت است  14
جهان هستی با این معیار ها قضاوت اما حکما حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان میدانند و درباره خداوند و      5/0.  می کنند

  114ص                                                                                                                                                                5/0   .نمی کنند
5/1  

با مباحث کلی درباره      5/0الم ماوراي طبیعی عبور کرده و به ذات حق واصل میشوددر این مرحله سالک از طبیعت و برخی عو  15
  5/1  125ص                                                                   5/0.   ید است مطابقت داردحکه مقدمه ي بحث تو      5/0احوال وجود

  باسمه تعالی

2فلسفه درس 



  باسمه تعالی
   

  
  :رشته

  
  دقیقه 90  :مدت امتحان   :ساعت شروع

     :تاریخ امتحان   2:   تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  
  

 
  

    
  نمره    ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف

  

  ٢

یعنی مفهوم وجود مشترك      5/0د ي که به کار رود معنایی یکسان دارهر چیز چون مفهوم وجود امري واحد است و درباره  16
  5/1  130ص                   5/0   پس با این دیدگاه تمام زوایاي جهان را حقیقتی مشترك یعنی وجود پر میکند     5/0معنوي است 

اگر موجودي ضعف و نقص و فقر      5/0  وجودي آنها میدانستمالصدرا  معلولیت و وابستگی موجودات را ناشی از ضعف مرتبه ي   17
      5/0. و صمد باشد مثل خدا نیاز به علت ندارد ناي ذاتی داشته باشدوجودي غولی اگر      5/0وجودي داشته باشد به علت نیاز دارد

  132ص
5/1  

تکرار یک حادثه به      5/0ناشی از عادت ذهنی استبه نظر فالسفه جدید غرب علیت یک رابطه عقالنی و خارجی نیست بلکه   18
بنابرابن علیت رابطه اي جعلی و قراردادي است که ذهن در اثر عادت،      5/0دنبال حادثه دیگر باعث اعتقاد ما به علیت میشود

  139ص                                           5/0 میان حوادث برقرار میکند
5/1  

حکماي اسالمی همواره عناصر مثبت را از        5/0فلسفه اسالمی هیچگاه قومی و محلی نبوده و دیدگاهی به وسعت بشریت دارد  19
فرهنگ هاي دیگر گرفته و در نطام فکري خود جذب کرده اند و همواره امکان گفتگو میان فیلسوفان اسالمی و دیگر متفکران 

  154ص                                                         5/0وجود داشته است
1  

  

  نمرهجمع 
  

  

20  

  .و پیروزباشیدبلندسر

  
  

  

 
  

2 فلسفه  درس 




