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محل مهر یا امضاء مدیر

حهجمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی (ش داوطلب ):
نام و نام خانوادگی :
سوال امتحان درس

پاسخنامه  :دارد □ ندارد□

نام واحد آموزشی  :دبیرستان نمونه دولتی دخترانه امام محمدباقر(ع)
نام پدر :

:فلسفه ی اسالمی

نوبت امتحانی :نیمسال اول
رشته  :علوم انسانی

نام دبیر:خانعلی

الف) تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام یک نادرست می باشد:
-1جهان شناسی عرضه شده از سوی اسالم  ،هم افق و سازگاربا معرفت فلسفی است که ذاتاً مهیای تبیین عقالنی و فلسفی است.

0/5

-2تعبیر "حکمت متعالیه" را اولین بار ابن سینا در اشارات خود به کار برد و فلسفه ی او به این نام مشهور شد.

0/5

 -3از دیدگاه فارابی عامل برپایی جوامع "رفع نیازهای اولیه ی زندگی " است .

0/5

-4ایرادات غزالی و فخررازی به حکمت مشاء باعث تضعیف جنبه ی استداللی فلسفه ی ابن سینا ،و زمینه ساز رشد و تکامل فلسفه ی اشراقی شد.

0/5

"-5کلیت و ضرورت" قوانین علمی دانشمندان را می توان در مشاهدات تجربی جستجو کرد.

0/5

-6پاسخی که در برابر سؤال از "ذات" اشیاء قرار می گیرد ،همان وجود است که مغایرت آن با ماهیت از مباحث اصولی حکمت مشاء است .

0/5

ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
 -7فارابی با مقدمه ی  ...........ثابت کرد وجود نامشروط ضامن تحقق وجود مشروط است.

0/5

 -8آن گاه که "وجود" با "وجوب" مقایسه شود،حق تقدم از آن  ............است و عامل ضرورت بخش همان علت  ............می باشد .

0/5

"-9کلیت "و "ضرورت " قوانین علمی به ترتیب از دو اصل  ............و  ............نتیجه گرفته می شود.

0/5

-10عقل به کمک  ............در شناخت به اصولی دست می یابد که کلی و ضروری هستند تا مبنای شناخت تجربی قرار گیرند.

0/5

-11ابن سینا اشتیاق ذاتی و ذوق فطری ممکنات به سمت خیرات و کماالت ؛ که سبب بقای وجود آن هاست را  ............می نامد.

0/5

-12دو حوزه ی مهم در انتقال فلسفه از یونان به عالم اسالم  .............و  ..............بودند .

0/5

ج) هر یک از عبارات سمت راست  ،مربوط به کدام یک از موارد سمت چپ می باشد؟
 -13منشأ کرامت ها و معجزات از دیدگاه این سینا

ادراک قانون علت و معلول

-14صدور معلول واحد از علت واحد

عنایت

 -15فعل و تدبیر زعیم مدینه ی فاضله متناسب با تعالیم وحیانی

فصوص الحکم

-16مهم ترین عاملی که انسان را در مسیر تفکر می اندازد

اصل سنخیت علت و معلول

-17نجات دهنده ی شیخ الرئیس از حیرت فهم مسائل متافیزیکی

سیاست فاضله

 -18احاطه و شمول علم باری تعالی بر همه ی موجودات

قوت نفس انسان

 -19عامل تضعیف عقاید کالمی معتزله

رساله ی اغراض مابعدالطبیعه

 -20عامل انس میان انسان و جهان از دیدگاه ابن سینا

ظاهر بینی و زیاده روی در مشی استداللی

4

عشق
د)هر یک از ابیات زیر بیانگر چه پیامی است؟
 "-21هر آن کو زدانش برد توشه ای

2
جهانی است بنشسته در گوشه ای "

................................................................
"-22جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد "

................................................................
 "-23غیر این عقل تو حق را عقل هاست

که بدان تدبیر اسباب سماست "

................................................................
 " -24ترک این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر تنهایی "

................................................................

@davazdahom
دنباله سؤال امتحان درس :فلسفه ی اسالمی
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رشته :علوم انسانی

صفحه 2 :

ی) مفاهیم و اصطالحات زیر را تعریف کنید :
 -25واجب الوجود :

1

 -26فطرت ثانی :

1

ه) به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
-27اولین گام ورود به آستانه ی تفکر فلسفی چیست ؟

0/5

 -28تفاوت سیاست از دیدگاه فارابی با معنای رایج و امروز ی آن چیست؟

0/5

-29کدام مکتب غربی در عصر جدید متأثر از فلسفه ی اسالمی است ؟

0/5

-30الف)به ترتیب مؤسس و مشوق " بیت الحکمه" چه کسانی بودند ؟

0/5
0/5

ب) بیت الحکمه با چه هدفی تأسیس شد؟-31در قضیه ی "مرغابی وجود دارد" تصور ما از موضوع عین تصور ما از محمول نیست ؛ این مطلب بیانگر کدام یک از اصول ومبانی حکمت مشاء

0/5

است؟
 -32الف ) منظور ابن سینا از "علم خواص" چیست؟

1

ب)چه چیزی را "صورت ظاهری حکمت" می نامد؟

1

و) به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی و کامل دهید :
 -33این سخن حکما که می گویند " شکاک واقعی وجود ندارد " بیانگر کدام یک از اصول حکمت مشاء است ؟ توضیح دهید .

1
-34تأثیر مخالفت های غزالی در فلسفه ی اسالمی تا چه اندازه بود ؟

20
صفحه ی  2از 2

موفق باشید

جمع نمرات

