
 باسمه تعالی

 دقیقه 70 مدت امتحان: 9:30 ساعت شروع: ادبیات و علوم انسانیرشته:  درس: فلسفهسؤاالت امتحان 

 2 تعداد صفحه: 07/02/97تاریخ امتحان: نام و نام خانوادگی:  ه دوم متوسطهورپایه دوازدهم د

 97-98سال تحصیلی  –دانش آموزان سراسر استان ایالم 

 

 نمره سواالت ردیف

 تعیین کنید جمالت زیر درست است یا غلط؟ 1

 فلسفه می کوشد تا کلی ترین اموری را که انسان با آنها روبروست، تبیین عقالنی کند.-1

 امکانی وجود دارد.، رابطه ی «مثلث سه ضلع دارد»در قضیه ی  -2

 نظام جهان انتظام می یابد.« سنخیت»در پرتو اصل  -3

 سیاست از نظر فارابی فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله نیست، بلکه باید با تعالیم و الهامات روحانی متناسب باشد. -4

 به آرای فارابی و ابن سینا حمله کرد.« تهافت التهافت»غزالی در کتاب  -5

 ف نامدار غرب، فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصیل معرفی کرد.هگل فیلسو -6
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

 افالطون می گوید: فلسفه منحصراً با حیرت در برابر ...................... آغاز می شود. -7

 به کار برده بود....................... را در کتاب « حکمت متعالیه»بوعلی سینا تعبیر  -8

 است....................... ، «مغایرت وجود با ماهیت»نام دیگر اصل  -9

 گویند....................... یا ...................... علت را آنگاه که وجود دهنده و هستی بخش است -10

 بود....................... طراح اصلی مکتب کالمی اشعری -11

 می داند....................... عارف تنها راه وصول به حقیقت را  -12
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 کلمات و عبارات سمت راست را به کلمات و عبارات متناسب آن، در سمت چپ وصل کنید. 

 بدیهیات اولیه -1فطرت اول                                     -13

 محی الدین ابن عربی -2اصل تقدم علت بر معلول                -14

 ابن سینا -3احصاء العلوم                                  -15

 فارابی -4شیخ اکبر                                       -16

 تفکر درباره ی شغل آینده -5اصل واقعیت                                  -17

 ابن ناعمه -6             اثولوجیا                            -18

 برهان فارابی -7                                                           
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 

 دو اصل از اصولی که در برهان سینوی فرض گرفته شده را نام ببرید. -19

 مقصود ابن سینا از عالم کبیر و عالم صغیر چیست؟ -20
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 از نظر ابن سینا روش مطلوب برای تحقق در عالم طبیعت چیست؟ -21

 اصطالحات زیر را در فلسفه اشراق معنی کنید: -22

 اشراق: (1

 مشرق جهان: (2

 مغرب کامل: (3

 مغرب وسطی: (4

 جوهر و عرض را تعریف کنید. -23

 سه ویژگی سنت فلسفه اسالمی نام ببرید: -24
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 زیر پاسخ تشریحی دهید:به سواالت  

 روش اشراقی چه روشی است و چه تفاوتی با حکمت مشاء و عرفان دارد؟ -25

 معلوم بالذات و معلوم بالعرض را تعریف کنید. -26

 استدالل متعزله درباره ی ثواب آخرت چه بود؟ -27

 کرده است؟ هایی را با هم ترکیبچرا نباید پنداشت که حکمت متعالیه فلسفه ی التقاطی است؟ این فلسفه چه روش  -28

)سفر چهارم عرفا( چگونه است و مالصدرا آن را با کدام مبحث فلسفی کتاب اسفار خود، « سفر فی الخلق بالحق» -29

 تطبیق داده است؟

 را با ذکر مثال شرح دهید.« تشکیک وجود»از نظر مالصدرا -30

 صدرا چه بود؟الزمه ی فرض حرکت در جوهر از نظر حکمای پیش از مال -31

 چیست؟«انکار عقلی بودن اصل علیت» ، درباره ی «هیوم»نظر فالسفه ی غرب از جمله  -32

 یکی از انتقادهایی که بر نظریه ی فالسفه ی غرب درباره ی اصل علیت شده است، را بنویسید. -33
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  موفق و سربلند باشید 

 


