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 نمره  ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف

  :باشديك غلط ميتعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام  1
 . ابن سينا مؤسس فلسفه اسالمي يا نَبوي است) الف

 .دانستفخر رازي انتقاد از فلسفه را وظيفه شرعي خود مي )ب  
. از نظر شيخِ اشراق، هر مشرقِ نفس نسبت به مشرقِ باالتر در حكمِ مشرق است) ج  
.  اند ناميده» عالم ملكوت« ، يا »عالم مثال«فالسفه بعد از سهروردي ، انوارِ مدبر را ) د  
  .براي عقل در كنار دين، ارزش مستقل قائل هستندمتكلمان ) هـ  

 .معنوي است مشتركوجود،  مفهومِ يعني .امري واحد است و در مورد هرچيزي به كار رود، معنايي يكسان دارد  ،وجود )و    
 .است حوادث جهان ميانِو قراردادي اي جعلي رابطه » تعلّي« ، برخي از فالسفه غرببراساس نظر ) ز  

 .فلسفي مشرق زمين خاموش شده است حيات» ابن رشد « از نظر خاور شناسان با مرگ ) ح  

2 

:جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد   2
 .نامندمي» الوجود  ......................« را  آن موضوعنه از وجود ابا دارد و نه از عدم ،در ميان اقسامِ وجود اگر موضوع، ذاتي باشد كه ) الف

 .معلول است به وجود آمدنِكافي براي و  شرط الزم  ....................علت ) ب  
  .استفاده كرده است ................ .........تقدمِ ، از اصلِ علل فارابي در برهان تسلسلِ) ج  
 .به طبيعت است ... ...................دينه، مانند نسبت در ديدگاه فارابي، نسبت رئيس مدينه فاضله به م) د   
 .نهضتي ضد عقلي بود ........................مكتبِ كالميِ ميانِ متكلّمان، در ) هـ 
 .شوندناميده مي» ................... « اند سهروردي آنان كه هم در صور برهاني و هم در اشراق و عرفان به حد كمال رسيدهطبق نظر ) و  
  .اندناميده» حكمت برهاني « و فلسفه را »  ............ ............حكمت « حكما كالم را )  ز  
  .دانندمي  .........................نتيجه انتزاعِ ذهن و امري ، ماهيت را » اصالت وجود«  طرفدارانِ) ح 

2 

 ها در سمت چپ مرتبط است؟هريك از موارد سمت راست با كدام يك ازگزينه    3

                 .امكان اشرف استفاده كردبراي تبيين نظام آفرينش از قاعده ) الف 
 .شيعه را به اوج خود رساند كالمِ) ب  
      .حكمت متعاليه را بنيان نهاد) ج  
                                                                                    .است »اصول فلسفه و روش رئاليسم«  نويسنده كتابِ) د   

  

1 

:زير، پاسخ كوتاه بدهيدهاي به سؤال 
 5/0   ؟خاستگاه فلسفه اسالمي را در كجا بايد جستجو كرد  4

 5/0  چيست؟ موضوعِ مابعدالطبيعه يا فلسفه   5

 5/0  ؟، چه بودهارون به توصيه وزير خود،  براي تجمع اهل علم و فلسفه تأسيس كردنام مركزي كه   6

 5/0   ؟دانندرا چه مي»  مالك نيازمندي معلول به علت« متكلمان اسالمي     7
 

  )ادامه سؤاالت در صفحه دوم(

 مالصدرا - 1
 محي الدين عربي  - 2
خواجه نصير الدين طوسي - 3
 عالمه طباطبايي  - 4
 سهروردي  - 5
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 نمره  ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف

 5/0 شود؟ ميگرفته اي چه نتيجه» يو معلول يعلّ ضرورت« از اصلِ  8

9 5/0  ختصاص دارد؟موضوعاتي ابه چه  مطابق است،» سفر في الخلق بالحق« عقلي مالصدرا كه  با سفر چهارم عرفا يعني مبحث چهارم از سلوك 

 5/0  داند؟ را با افعال و حاالت خود، بدون واسطه مي ، رابطه نفس انسانكدام نوع علمبه طباطبايي با توجه عالمه  10

 75/0 )سه مورد. (نام ببريدرا  اسالمي فالسفه هاي سنّت فلسفيِويژگي  11

  :هر يك از اصطالحات زير را در يك سطر تعريف كنيد 
 5/0قديم  ) الف  12

 75/0  ارباب انواع) ب 

 5/0  علم حصولي )ج  

 75/0 معلوم بالذات) د  
 :هاي زير، پاسخ كامل بدهيدبه سؤال  

 75/0 وجود دارد؟ چرا؟»  شكّاك واقعي «آيا از نظر حكما   13
 1چيست؟  ،شود ناميده مي»  بدي  شرّ و«   در طبيعت،نظر ابن سينا در مورد آنچه   14
15  1 چه تأثيري بر سرنوشت فلسفه اسالمي گذاشت؟، سفهرفا و متكلمان با فالبرخوردهاي فكري ع 
 1 چيست؟»  رابطه عقل و دين« درباره  مالصدرانظر   16
 5/1  چگونه موجودي است؟» صمد « بر اساس اين نظريه   چيست و» علت مالك نيازمندي معلول به « نام نظريه مالصدرا در پاسخ به مسأله  17
 1 چيست؟»  تشكيك وجود« با توجه به مبانيِ حكمت متعاليه، منظور از   18
 1 شود؟سيماي جهان چگونه ترسيم مي»  اصالت ماهيت« در صورت اعتقاد به   19
 1 .ت وارد است، بيان كنيدكه به نظريه مخالفان اصلِ علّيرا  يكي از انتقادهايي  20

 20  نمرهجمع 

.باشيد و پيروز بلندسر
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 اسمه تعاليب

  2فلسفه   :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس
  

  علوم انسانيادبيات و   :رشته
  علوم و معارف اسالمي           

ت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع دقيقه 90  :مد  

  1398/  03/  18   :تاريخ امتحان   2   :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 

  1398 سالماه  خرداد دركشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

 و پايش كيفيت آموزشيمركز سنجش 
ir.medu.aee://http  

   
     نمره  راهنماي تصحيح  رديف

  

1  
        )    102ص(صحيح   )د                                        ) 109ص(  غلط  )ج                                                    )    87 ص(  صحيح) ب                                         ) 67ص(غلط   )الف

        )  25/0هر مورد (                           ) 151ص(صحيح    ) ح                      ) 140ص(صحيح   ) ز                            )  130ص( صحيح )و                       )        123 ص(غلط)  ـه  
2  

)     64ص(  عقل دهم/ عقل فعال) د             )   43 ص(    علت بر معلول )ج                 )41ص(ه تام) ب            )34ص(ممكن ) الف  2

)     25/0هر مورد (  )             129ص (اعتباري ) ح)         115ص (جدلي   ) ز)           94ص (ه  حكيم متألّ) و             ) 84ص( اشعري/ اشاعره) هـ  
2   

3  
   )115ص(خواجه نصيرالدين طوسي     -3) ب               )100ص(سهروردي     - 5)الف

 )  25/0هر مورد (                                         )  138ص (عالمه طباطبايي   - 4) د)                         123ص(مالصدرا    –1) ج
1  

  5/0                                                             ) 15ص(بطن اسالم     يا   متن اسالم   4

  5/0   )4ص (وجود     يا       وجود بدون قيد و شرط      يا      مطلق وجود يا          وجود محض  5

  5/0   ) 21ص(   خزانه الحكمه يا           بيت الحكمه     6

  5/0  )38ص(حدوث      7

  5/0  )47ص (   قطعيت  يا              وجوب يا           حتميت نظام هستي يا         تخلف ناپذيري  8

  5/0  )                                                  125ص (        )25/0(  معاد و )    25/0(مباحث  نفس    9

  5/0   ) 142ص( علم حضوري    10

  75/0  )154تا  152ص (وسعت نظر  -3پيوند سازماني      -2تفكر و اخالق     -1  11

  )39ص( . شود نيستي مقدم بر هستي برايش فرض نمي/ سابقه نيستي ندارد) الف  12

تدبير امور ./ نسبت به هم جنبه وجودبخشي ندارند./ اندهم رتبه و هم درجه/ اي عرضي از فرشتگان زنجيره) ب 

  )ذكر سه مورد كافي است)   ( 102ص  (  . طبيعت بر عهده ايشان است

  ) 104ص( . شودذهني حاصل مي / هاي علميعلم به اشياء و امور خارجي كه از طريق صورت) ج

    ) 105ص( . بي واسطه است/ مستقيم  علم ما به آن ./ به آن علم داريمبا علم حضوري / ما حاضر باشد آنچه واقعيت آن نزد) د

  )ذكر سه مورد كافي است( 

5/2  
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 اسمه تعاليب

  2فلسفه   :راهنماي تصحيح امتحان نهايي درس
  

  علوم انسانيادبيات و   :رشته
  علوم و معارف اسالمي           

ت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع دقيقه 90  :مد  

  1398/  03/  18   :تاريخ امتحان   2   :تعداد صفحه   دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 

  1398 سالماه  خرداد دركشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
  

 و پايش كيفيت آموزشيمركز سنجش 
ir.medu.aee://http  

   
     نمره  راهنماي تصحيح  رديف

  

  75/0  )28ص(      )5/0( .ترين شكاكان هم در عمل ناچار از واقع بيني و قبول اصل واقعيت مي باشدزيرا شكاك  )25/0 (خير   13

14  مانند سيل، ) 25/0( و بدي يا نقص بعد از كمال است آنچه به نظر ما شرّ) 25/0( دهدآن را به سوي كمال سوق مي، هر شيء  طبيعت
  )76ص(    )25/0( .زمينه ساز خير و كمال باالتر است/ براي حفظ تعادل طبيعت الزم است )25/0( .... و طوفان، زلزله، پژمردن گل

1  

  1)     113ص )             (5/0( .پيش روي فالسفه گشودند ايهاي تازهافق) 5/0( بخشيدندرونق / به فلسفه اسالمي تحرك   15

  ) 5/0(. انداز يك منبع سرچشمه گرفته/ عقل و دين حقيقت واحدي هستند  16
)                                     123ص )           (5/0. (رسد و بالعكسدين نمياي خالف به نتيجه ،اگر عقل بدرستي حركت كند

1  

قابل كه هيچ نقص و ضعفي در آن  )25/0(گر وجودي در مرتبه خود از چنان شدتي برخوردار باشد ا) 5/0(فقر وجودي   17
  )  132ص)                                     ( 25/0.  (نياز مطلق استو بي) 25/0(غناي ذاتي دارد ) 25/0( تصور نباشد

5/1  

  :يا  )5/0( . داراي درجات مختلف است/ ت و ضعف دارداما شد )5/0(  وجود، حقيقتي واحد است  18
با هم وحدت  اصل وجودولي همه موجودات در ) 5/0(آنهاست  شدت و ضعف مرتبه وجودي ناشي از اختالف موجودات

  ) 131ص(  )           5/0( .دارند
1  

  1  )130ص (       )   5/0( .اي متفاوت داردكه هر خانه شكل و اندازه) 5/0(شمار هاي بييك جدول با خانه  19

رابطه  ،شوندتكرار مي بايد ميان همه حوادثي كه در پي يكديگر ،اگر ريشه اعتقاد به عليت، تعاقب دو حادثه باشد -1  20
ت ت، رابطه عليپس بايد بين تكرار و علي ،كندت منتقل مياگر تكرار حوادث متوالي ما را به علي -2.عليت برقرار باشد

                                                                       )141و  140ص(    )ذكر يك مورد كافي است. (برقرار باشد
1  

  20  جمع نمره  

  
  : توجه  

هاي درست به زبان ساده و يا با عباراتي غير از الفاظ كتاب درسي نيز قابل بيان پاسخ     
  .باشدقبول مي

   با تشكر                                                       
 خدا قُوت                                                       

https://t.me/riazisara


