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 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید . 1

 از بوعلی سینا دویست کتاب و رساله در شاخه های گوناگون علم و فلسفه به یادگار مانده است . -

 بوعلی سینا شفا نام دارد .فرهنگ نامه پزشکی  -

 شکل مختصر کتاب نجات کتاب شفا است . -

 در تفکر ابن سینا مطالعه و تحقیق همه مراتب وجود را شامل می شود . -

 توجه شیخ به مرتبه ای از هستی او را از دیگر مراتب غافل می سازد . -

 ابن سینا علت پیدایش جهان را قوت نفس می داند . -

 المشرقین ابن سینا تنها صورت ظاهری حکمت است .کتاب منطق  -

 یکی از ارکان فلسفه مشرقی ابن سینا طبیعت شناسی او است . -
 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

 فرهنگ نامه پزشکی بوعلی سینا ........................ نام دارد .الف ( 

 دیدگاه های طبیعی ........................ نام دارد .کاملترین مرجع در معرفی حکمت مشاء و ب ( 

 بوعلی سینا در کتاب ............................. به داوری میان آرای حکمای شرق و غرب می پردازد .ج ( 

 یکی از برجسته ترین ابعاد فکرری ابن سینا ............................ است .د ( 

 ........................ هر شیء آن را به سوی فیه و کمال سوق می دهد .به تفکر ابن سینا ه ( 

 ابن سینا جهان را .................... و انسان را ......................... می داند .و ( 

 ابن سینا منشأ کرامت ها و معجزات را .......................... می داند .ز ( 

 ش جهان را ............................. می داند .ابن سینا علت پیدایح ( 

 اشتیاق ذاتی و ذوق فطری که سبب بقای وجود ممکنات است ..................... نامیده می شود .ط ( 

 گزگان و خواص .......................... است و آن را باید ......................... نامید .حکمت مخصوص بری ( 

 کی از ارکان فلسفه مشرقی ابن سینا ......................... است .یک ( 

از نظر ابن سینا عقل آدمی در سیر و تعالی خود از ...................... نور می گیرد و هدایت می شود ل ( 

 که در حکمت اسالمی به .......................... تعبیر می شود .

 

 گزینه مناسب در سمت چپ ارتباط دهید .گزینه سمت راست را به  3

 نجات                                    فرهنگ نامه پزشکی بوعلی سینا             

 شفا                            المعارف علمی و فلسفی بوعلی سینا        دایره 

 قانونخالصه ای از حکمت و دیدگاه های فلسفی بوعلی سینا                

 



 ابواب مختلف حکمت در این کتاب مندرج است                   دانشنامه عالیی

 اشارات و تنبیهات                                                                                         

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 4

 سال در خدمت و مصاحب او بود ؟ 25شاگرد بوعلی سینا کدام 

 

  فرهنگ نامه پزشکی بوعلی سینا چه نام دارد و به چه زبان هایی ترجمه شده است ؟ 

  کدام کتاب بوعلی سینا در اصفهان برای عالءالدوله کاکویه نوشته شده است و موضوع آن چیست ؟ 

  تحقیق در عالم طبیعت چیست ؟ به نظر ابن سینا روش مطلوب و مناسب برای 

  طبیعت در فلسفه ابن سینا چیست ؟ 

  ابن سینا مبدأ درونه همه اشیاء را چه می داند ؟ 

  از تفکر بوعلی سینا علم حقیقی به هر چیز چگونه به وجود می آید ؟ 

  ابن سینا منشأ کرامت ها و معجزات را چه می داند ؟ 

  میان انسان و جهان بر پایه چیست ؟از دیدگاه ابن سینا انس  

  انس انسان با طبیعت ناشی از چیست ؟ 

  کتاب های حکمت مشرقی ابن سینا را نام ببرید . 

  عالی ترین مضامین و دیگاه های عرفان ابن سینا در چه کتاب هایی است ؟ 

  سازد ؟مطالعه چه داستان هایی ابعاد مهم حکمت مشرقی ابن سینا را آشکار می  

  در مغرب زمین کدام مراکز علمی از طب بوعلی و کدام دانشگاه ها از فلسفه او تأثیر پذیرفتند ؟ 

کدام فیلسوف مسیحی ثابت می کند که در قرن دوازدهم در مغرب زمین یک مکتب التین ابن  

 سینایی پدید آمد ؟

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید . 

 سینا در مورد چگونگی نوشتن کتاب شفا توسط بوعلی سینا چه می گوید ؟جوزجانی شاگرد بوعلی 

 

  سه تن از شاگردان بوعلی سینا را نام ببرید . 

  آثار بوعلی سینا را نام ببرید . 

  بر اساس تفکر ابن سینا موجودات چگونه می توانند نیکو ترین نظام را تشکیل بدهند ؟ 

  طبیعت شر و بدی وجود دارد ؟آیا به تفکر ابن سینا در  

چه ویژگی طبیعت دانشمند و محقق را به معرفت الهی و چگونگی آفرینش خداوند رهنمون می  

 سازد؟

 

  در تفکر ابن سینا آیا می توان از راه فرضیه و مشاهده به علم حقیقی دست یافت ؟ 

  آیه می شود ؟ دانشمند حقیقی چگونه به علم حقیقی و درست می رسد و مصداق کدام 

  از نظر بوعلی سینا تحقیق علمی از رازهایی که در کنه جهان طبیعت است پرده بر می دارد ؟ 



  در تفکر ابن سینا جهان شناس از طریق تجربه و آزمایش بدست می آید ؟ 

  روش نوشتن کتاب قانون شیخ به چه صورتی بوده است و از چه موضوعاتی الهام گرفته است ؟ 

  رابطه انسان و جهان از نظر ابن سینا را توضیح دهید . 

  انسان با انجام چه کارهایی می تواند با نظام جهان بیشتر مأنوس شود ؟ 

  ابن سینا منشأ کرامت ها و معجزات را چه می داند ؟ و چگونه ؟ 

  رابطه خصمانه وجود دارد ؟از نظر ابن سینا آیا میان انسان و جهان  

  ابن سینا علت پیدایش جهان را چه می داند ؟ در این باره چه می گوید ؟ 

  از نظر ابن سینا عشق چیست ؟ 

  تأثیر ابن سینا را در جهان اسالمی و فلسفه اسالمی و جهان غرب بنوسید . 

  آیا تأثیر اندیشه ابن سینا فقط در مشرق زمین بود ؟ 
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 در تفکر فالسفه دیدگاه استداللی حکما با جنبه معنوی دین ناسازگار است . -

 مکتب کالمی اشعری موافق عقل بود . -

 اشاعره با همه موازین فلسفی مخالف بود . -

 آرای فارابی و ابن سینا حمله کرد .الفالسفه به دغزالی در کتاب مقاقص -

 هافت التهافت از غزالی است .تکتاب  -

 فخر رازی به دفاع از فلسفه پرداخت و آن را وظیفه شرعی خویش می دانست . -

 هدف فخر رازی از کتابی که بر شرح اشارات ابن سینا نگاشت جرح و نقد بود . -
 

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

الف ( دشمن سرسختی که در مقابل فیلسوفان قد بر افراشت و ضربات سنگینی بر تفکر فلسفی وارد 

 آورد ..................... بود .

 ب ( ................. علیه معتزله شورید .

 ج ( یکی از بزرگترین متکلمین اشعری .............................. بود .

 ایرادهای وارد شده بر فلسفه پرداخت ........................... نام داشت .د ( فیلسوفی که به رفع 

 ه ( کتابی که فخر رازی در جرح و نقد آرای ابن سینا نوشت ......................... نام دارد .

 و ( نویسنده کتاب تهافت التهافت ......................... است .

 

 جمالت سمت راست را به جمالت صحیح آن در سمت چپ متصل کنید .  3

 حکمت مخصوص برگزیدگان و خواص          تهافت التهافت                      

 به آرای فارابی و ابن سینا حمله کرد              مقاصد الفالسفه                 

 تلخیص آرای فیلسوفان مشائی           تهافت الفالسفه                   

 فاع از فلسفه و نفی آرای غزالیشرح اشارات ابن سینا                    د

 جرح و نقد آرای ابن سینا                                                        

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 4

 هدف مکتب کالمی اشعری چه بود ؟

 

  مکتب کالمی اشعری چه کسی بود ؟ طراح اصلی 

  مکتب کالمی اشعری در مقابل چه مکتب کالمی پدید آمد ؟ 

  معتزله چه چیزهایی را انکار می کردند ؟ 



  چه کسی علیه معتزله شورید ؟ 

  هدف اصلی اشاعره چه بود ؟ 

  یکی از بزرگترین متکلمین اشعری که بود ؟ 

  دو کتاب از غزالی نام ببرید و بگویید موضوع این دو کتاب چیست ؟ 

  موضوع کتاب تهافت الفالسفه چه بود ؟ 

  فیلسوفانی که در غرب جهان اسالم به توسعه فلسفه پرداختند را نام ببرید . 

  موضوع کتاب تهافت التهافت چیست ؟ 

  وارد بود پرداخت ؟کدام فیلسوف به رفع ایرادهایی که به فلسفه  

  فخررازی برای جرح و نقد آرای ابن سینا چه کتابی نوشت ؟ 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . 5

 در مورد مکتب کالمی اشعری توضیح کامل بدهید .

 

  معتزله چه کسانی بودند ؟ 

  چرا معتزله کالم الکاتبین را انکار می کردند ؟ 

  اوج خود رسید و چه هدفی داشتند ؟اشاعره در چه حکومتی به  

  زندگی نامه غزالی را توضیح دهید . 

  تأثیر غزالی در فلسفه به چه صورت بود ؟ 

  آیا فلسفه در غرب جهان اسالم هم رو به افول نهاد ؟ 

  در مورد فخر رازی و دیدگاه او توضیح دهید . 
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  مهمترین اثر فلسفی سهروردی ..................... است . الف (

 ب ( حکمت اشراق نوعی بحث از ...................... است .

می داند و سیر و سلوک را ج ( سهروردی تحقیقی فلسفی به شیوه استداللی محض را ..................... 

 هم بدون استدالل موجب ..................... قلمداد می کند .

د ( سهروردی کسانی را که هم در صور برهانی به کمال رسیده اند و هم به عرفان دست یافته اند 

 ................. می خواند .

 ی اشراق می داند .شیخ اشرا افالطون را ................... و پیشوای حکماه ( 

 شیخ اشراق در کتاب حکمه االشراق از زرتشت به عنوان ...................... نام برده است .و ( 

 ز ( شیخ اشراق ............... را زنده کننده حکمت ایران باستان معرفی کرده است ؟

 ح ( از نظر سهروردی حقیقت در ....................... وطن دارد .

 سهروردی از واقعیت اشاره به .................. تعبیر می کند .ط ( 

 ی ( سهروردی از ذات باری تعالی به ................... تعبیر می کند .

ک ( سهروردی برای تبیین نظام آفرینش از یک قاعده ی مهم فلسفی به نام قاعده ی ...................... 

 استفاده می کند .

 رشتگان مراتب هستی را ................... می نامند .ل ( سهروردی ف

ولی از مجردات بود که بالفاصله بعد از جهان طبیعت قرار طین عالم ................ زنجیره ید مشانزم ( 

 داشت .

ن ( در فلسفه اشراق شناخت نظری و ذوق عرفانی به برکت عبور از مرحله علم ................... به عرصه 

 علم ........................ میسر گردیده است .

 از نظر سهروردی هر علم و ادراک بر .................... استوار است .س ( 

( مغرب نفس انسان در اثر ................. و ..................... شایستگی صعود به مشرق های عالی تر را پیدا  

 می کند .

 عالم عقول و نورانیت محض و قرب به نوراالنوار ..................... است .( در فلسفه سهروردی   
 

 



 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید . 2

 کتاب و رساله به یادگار مانده است . 50از سهروردی حدود  -

آنچه سهروردی به زبان عربی نوشته حاوی عبارات بدیع در حکمت و از گوهرهای نثر فلسفی و  -

  این زبان است .عرفانی 

 آنچه سهروردی به زبان پارسی نوشته نثری پخته و بسیار عالی دارد . -
 
 

 

 شیخ اشراق با حکمت مشاء به ویژه افکار ابن سینا آشنایی کامل داشته است . - 

 حقیقت خورشید واحدی است که به جهت کثرت مظاهرش تکثر می یابد . -

 فکر سهروردی نور حقیقتی است که نمی توان برای آن مراتب گوناگون د رنظر گرفت .از  -

 ساحت عرفانی ابن سینا آن قدر وسعت یافت که هم شامل شناخت فکری بو و هم تجربه عرفانی . -

 

 گزینه ها را به هم ارتباط دهید . 3

 مطارحات                              رساله های عرفانی

 پر جبرئیل                     کتاب های صرفا فلسفیآواز 

 التقدیسات                           ترجمه ها بر کتب پیشینیان

 دعاها و مناجات ها                                              

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 4

 شود ؟آیا در حکمت اشراق فقط به نیروی عقل توجه می 

 

  دو فیلسوف را زا نظر سهروردی نام ببرید که به معرفت ظاهری دست یافته اند و از عرفان بی بهره اند 

  چرا شیخ اشراق به ابن سینا خرده می گیرد ؟  

  سه فیلسوف را از نظر سهروردی نام ببرید که فقط به تصفیه ی نفس پرداخته اند ؟ 

  برای چه کسانی ارزش و احترام خاصی قائل بوده است ؟شیخ اشراق در میان یونانیان  

  به نظر سهروردی کدام فیلسوف عالوه بر خودش حکیم اشراق بوده است ؟ چرا ؟ 

  شیخ اشراق کدام یک از کتاب های ابن سینا را در دسترس داشته است ؟ 

آوردند و ایشان را از ظلمات خداوند ولی کسانی است که ایمان » سهروردی چه کسانی را مشمول آیه  

 می داند ؟« به سوی نور هدایت می کند 

 

  سهروردی چه کسانی را پهلوانان و جوانمردان یگانه پرست می داند ؟ 

  تفکر سهروردی نشانه ی چیست ؟ 

  از نظر سهروردی کدام سرزمین و اقوام بر دیگران برتری دارند ؟ 

  است ؟فلسفه سهروردی بر چه چیز استوار  

  آیا منظور سهروردی از نور ، نور ظاهری و مرئی است ؟ 

  در جغرافیای عرفانی سهروردی منظور از مشرق جهان چیست ؟ 

  در جغرافیای عرفانی سهروردی منظور از مغرب کامل چیست ؟ 

  در جغرافیای عرفانی سهروردی منظور از مغرب وسطی  چیست ؟ 



  به چه چیز تعبیر می کند ؟ و تفاوت موجودات را در چه چیز می داند ؟سهروردی از واقعیت اشیاء  

  برهان قاعده ی امکان اشرف سهروردی را به صورت یک استدالل بیان کنید . 

  انوار مدبر یا اسپهبدی به کدام مرتبه جهان ماوراءالطبیعت تعلق دارند ؟ 

  کدام مرتبه مجردات در فلسفه سهروردی اثبات شده ؟ 

  با اثبات عالم مثال در فلسفه سهروردی زمینه برای چه مباحثی در فلسفه اسالمی فراهم شد ؟ 

  منطق دانان در تعریف علم چه گفته اند ؟ 

  از نظر سهروردی شناخت حقیقی از چه چیز سرچشمه می گیرد ؟ 

  آگاهی ها چیست ؟ از نظر سهروردی سنگ بنای همه شناخت ها و 

  در جغرافیای عرفانی ابن سینا مشرق و مغرب کجاست ؟ 

سهروردی مراتب و درجات شناخت و سیر انسان در مدارج معرفت و حقیقت را باا استفاده از چه  

 مفاهیمی توضیح دهید .

 

  چه زمانی علم حضوری در وجود انسان تقویت می شود ؟ 

  فزونی می گیرد ؟ چه زمانی نورانیت نفس انسان 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید . 5

 علم حصولی :

 علم حضوری :

 معلوم بالذات :

 معلوم بالعرض :

 مشرق اکبر :

 نورقاهر :

 ارباب انواع :

 نور االنوار :

 عالم مثال :

 مشرق جهان :

 مغرب کامل :

 مغرب وسطی :

 

 به سوال های زیر پاسخ کامل دهید . 6

 زمینه تعالیم اسالمی چه اقداماتی را انجام داده است ؟شیخ اشراق در 

 

  سهروردی از تعالیم اسالمی درباره حقیقت چه آموخته بود ؟ 

  از نظر سهروردی حقیقت چیست ؟ 

  علت نام گذاری فلسفه سهروردی به اشراق چیست ؟ 

  نظر سهروردی درباره نور چیست ؟ 



  . جغرافیای عرفانی سهروردی را بگویید 

  ز ذات باری تعالی به نوراالنوار تعبیر می کند او در این باره چه می گوید ؟ ا سهروردی 

سهروردی برای تبیین نظام آفرینش از یک قاعده مهم فلسفی استفاده می کند آن را به طور کامل  

 توضیح دهید .

 

  یک جدول شرح دهید .مراتب انوار سهرووردی را به صورت  

  در مراتب انوار سهروردی انوار قاهر چه فرشته هایی هستند ؟ 

  در مراتب انوار سهروردی ارباب انواع چه فرشته هایی هستند ؟ 

  در مراتب انوار سهروردی انوار مدبر یا انوار اسپهبدی چه فرشتگانی هستند ؟ 

  می آید ؟از نظر سهروردی شناخت حقیقی چگونه به وجود  

  در جغرافیای عرفانی سهروردی منظور از مشرق اصغر چیست ؟ 

  در جغرافیای ابین سینا منظور از مغرب نفس چیست ؟ 

  در حکمت سهروردی آیا شناخت حقیقت امری صرفا نظری است ؟ 

  کتاب های سهروردی به چند دسته تقسیم می شود ؟ 

  ببرید .رسانه های عرفانی سهروردی را نام  

در حکمت اشراق توجه سهروردی به عقل و استدالل است یا به سیر و سلوک روحانی ؟ توضیح دهید  

. 

 

  تفاوت حکمت اشراق را با حکمت مشاء و عرفان بگویید . 

  سهروردی کسانی را که در جستجوی معرفت هستند به چند دسته تقسیم می کند ؟ 

  .منابع حکمت اشراق را نام ببرید  

  توجه سهروردی به حکمت ایرانیان یادآور کدام حدیث نبوی است ؟ 

  از نظر سهروردی فرهنگ اسالمی چگونه حکیمی را پرورش داده است ؟ 

  سهروردی در زمینه ی تعالیم اسالمی چه کسانی را نکوهش می کند ؟ چرا ؟ 

 



 انواع سواالت درس به درس  فلسفه دوازدهم

 جهت آمادگی دانش اموزان برای امتحان نهایی درس فلسفه

 کاری از گروه فلسفه و منطق شاهین شهر

 بارم 9درس  ردیف

 جاهای خالی را کامل کنید . 1

 نماینده کامل عرفان اسالمی .......................... معروف به ..................... است . الف ( 

 متکلمان عالبا استدالل خود را بر اساس ..................... عقلی استوار می کنند . ب (

 حکما کالم را .................. و فلسفه را ........................ می نامند . ج (

آن بنیانگذارحکمتی که در آن چهار جریان فکری را به هم پیوند داد ....................... نام دارد و  د (

 ......................... است .

 اوج رسید .کالم شیعه با ...................... به  ه (

 

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 2

 حکما کالم را حکمت برهان و فلسفه را حکمت جدلی می دانند . -

 کالم شیعه با سید مرتضی علم الهدی به اوج خود رسید . -

 حکما حسن و قبح را مربوط به خدا هم می دانستند . -

 دادند هم به زندگی انسان . متکلمان حسن و قبح را هم به خدا نسبت می -

 متکلمان همانند عرفا بر استدالل عقلی تکیه می کنند . -

 روش فلسفه اشراق به روش عرفا نزدیک است . -
 

 

 ارتباط دهید . 3

 استدالل عقلی                                                                                         حکمت متعالیه

 سیر و سلوک قلبی و استدالل عقلی                                                         حکمت اشراق

 حسن و قبح را درباره ی خدا و جهان هستی نمی دانند                              فلسفه مشاء

 متکلمان    حسن و قبح را هم درباره خدا و هم درباره جهان هستی می دانند             

 حکما                                                                                                                      

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید  4

 حکمت اشراق چه چیز را برای کشف حقایق الزم می داند ؟

 

  یا عرفان ؟در فلسفه اشراق غلبه بر عقل است  

  دو گروهی که از طایفه ی فیلسوفان نبودند اما مباحث آنان رنگ فلسفی داشت را نام ببرید ؟ 

  حکما حسن و قبح را مربوط به چه چیزی می دانند ؟ 



  از میان شیعیان چه کسانی به کالم رغبت نشان دادند ؟ 

  آن که بود ؟ بنیانگذارجریان فکری را با هم پیوند داد چه نام دارد وحکمتی که در آن چهار  

  چهار جریان فکری در جهان اسالم رو به سوی چه هدفی است ؟ 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . 5

 تفاوت حکمت مشاء و اشراق را به طور کامل توضیح دهید .

 

  ارتباط عرفا و متکلمن با فالسفه چگونه بود ؟ 

  تأثیر عرفان و کالم بر فلسفه اسالمی چگونه بود ؟ 

  شباهت و تفاوت روش عرفا با فالسفه اشراقی را بگویید ؟ 

  فیلسوف جهان را چگونه فهم می کند ؟ 

  عارف جهان را چگونه فهم می کند ؟ 

  شباهت و تفاوت متکلمان و فالسفه مشاء را بگویید ؟ 

  حسن و قبح عقلی چیست ؟تفاوت حکما و متکلمان در  

  حکمت متعالیه چگونه حکمتی است و موسس آن که بود و هدف آن چه بود ؟ 

 



 انواع سواالت درس به درس  فلسفه دوازدهم

 جهت آمادگی دانش اموزان برای امتحان نهایی درس فلسفه

 کاری از گروه فلسفه و منطق شاهین شهر

 بارم 10درس  ردیف

 جاهای خالی را کامل کنید . 1

 مالصدرا در زمینه های گوناگون علوم ................... و .................... کتاب نوشته است . الف (

 فلسفه ای که صدر المتألهین بنیان گذاشت ......................... نام دارد .ب ( 

صدرالمتألهین در شرح خود بر ................... در کتاب ..................... تفصیل سازگاری کامل عقل و  ج (

  دین را بیان کرده است .

 بزرگترین اثر فلسفی مالصدرا ..................... نام دارد . د (

  سفر اول سالک در طریق عرفان ................... نام دارد . ه (

 سفری که سالک بعد از شناخت ذات حق به سیر در کماالت او می پردازد .............. نام دارد .و ( 

 مالصدرا در سفرهای چهارگانه سلوک ............... را با سلوک ..................... هماهنگ ساخته است .ز ( 

 ....... و .................... است .مباحث سفر دوم مالصدرا .................... و ..........ح ( 
 

 

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 2

 مالصدرا در زمینه های گوناگون عدم نقلی و فق کتاب نوشته است . -

 مالصدرا فقط به عربی رساله و کتاب نوشته است . -

 بزرگترین اثر صنفی مالصدرا حکمت عرشیه است . -

 طریق عرفان سفر فی الحق بالحق نام دارد .سفر اول سالک در  -

 در سفر چهارم سالک ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می بیند . -

 مالصدرا فقط به سلوک عرفانی توجه داشته است . -

 مباحث سفر چهارم مالصدرا نفس و معاد است . -

 

3 
 

 ارتباط بدهید .

 ذات حق به سیر در صفات او می پردازدک سفر اول                             به کم

 ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می بیند              سفر دوم             

 هدایت مردم و کمک به آن ها                 سفر سوم         

 حجابی نیست میان سالک و خدا              سفر چهارم          

 

 

 

 

 

 



 ارتباط دهید .

 و معاد                                 سفر اولمباحث نفس 

 مباحث افعال باری                                  سفر دوم

 مباحث توحید و خداشناسی                  سفر سوم

 امور عامه فلسفه                                   سفر چهارم
 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .به  4

 نقطه اتصال در همه جریان های فکری چه فلسفه ای است و موسس آن کیست ؟

 

  ایجاد می کند آن سه طریق چیست ؟متعالیه را  مالصدرا سه طریق را با هم ترکیب می کند و حکمت  

  از فکر مالصدرا آیا عقل به نتیجه ی مخالف دین منتهی می شود ؟ 

  صدرالمتألهین در چه کتابی به تفصیل سازگاری عقل و دین پرداخته است ؟ 

  فی مالصدرا چیست ؟ و به چه معناست ؟فلسبزرگترین اثر  

  مالصدرا در اسفار اربعه چه چیزهایی را با هم مطابقت می دهد ؟ 

  در کدام سفر سالک می کوشد از طبیعت عبور کند تا به ذات حق واصل شود ؟ 

  مباحثی که مقدمه بحث توحید است چیست ؟ 

 به سوالهای زیر پاسخ کامل بدهید . 5

 آثار مالصدرا را نام ببرید .

 

  تفاوت فلسفه مالصدرا با فلسفه اشراق و مشاء را بگویید ؟ 

  تفاوت روش مالصدرا با صوفیان چیست ؟ 

  مالصدرا در مورد روش خود در حکمت متعالیه چه می گوید ؟ 

  نظر متکلمان و مالصدرا را در مورد عقل با یکدیگر مقایسه کنید . 

  نظر مالصدرا در مورد عقل و دین چیست ؟ 

  از نظر صدرالمتألهین انسان چه زمانی به چشمه های زالل حقیقت می تواند برسد ؟ 

  نام ببرید .عرفا معتقدند که سالک در طریق عرفان چهار سفر باید انجام دهد آن چهار سفر را  

  موضوع سفر اول مالصدرا را بگویید . 

  سفر اول مال صدرا شامل چه مباحثی می شود ؟ 

 مباحث سفر دوم و سوم مال صدرا را بگویید . 

 

 

 



 انواع سواالت درس به درس  فلسفه دوازدهم

 جهت آمادگی دانش اموزان برای امتحان نهایی درس فلسفه

 کاری از گروه فلسفه و منطق شاهین شهر

 بارم 11درس  ردیف

 جاهای خالی را کامل کنید . 1

الف ( وجود مفهومی است که درباره ی هر چیزی که به کار رود معنایی یکسان دارد یعنی مفهوم 

 وجود مشترک .................. است .

  نام دیگر نظریه تشکیک وجود ...................... است . ب (

مالک نیازمندی معلول به علت از نظر متکلمان نظریه ............... و از نظر حکیمان نظریه .............. و  ج (

 در منظر اصالت وجود نظریه .................... است .

در منظر اصالت وجود مالک نیازمندی معلول به علت را در ................... یعنی وجود و هستی آن  د (

 جوید .می 

رخوردار باشد که هیچ نقصی نداشته باشد ................... باگر وجودی در مرتبه خود از چنان شدتی  ه (

 گفته می شود .

 مره های عالی بحث اصالت وجود نظریه .................... است .ثاز و ( 

 ....... است .در پرتو اصول حکمت متعالیه برترین و شدیدترین مرتبه وجود .........ز ( 

موجودات عالم همه از حیث .................... ذات حق را نمایان می سازند و از حیث ............. و ......... ح ( 

 خود او را پنهان می کنند .
 

 

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 2

 حکما اصالت را با ماهیت می دانستند . -

 ترکیب می شود و وجود ضعیف پدید می آید .وجود قوی با غیروجود  -

 شدت و ضعف نور از حقیقت نور خارج نیست . -

 نور ضعیف در اثر ترکیب نور با تاریکی به وجود آمده است . -

 در منظر اصالت وجود هر چقدر از نظررتبه پایین تر باشد شدت وجودی بیشتر ی دارد . -

 ه نیاز به ذات الهی دارد .طبق نظریه ی فقر وجودی جهان هستی یکپارچ -

 در پرتو نظریه ی فقر وجودی موجودات جهان در بقا به خداوند نیاز ندارد . -

 موجودات جهان از حیث نقص و نیاز خود ذات حق را نمایان می سازند . -

 

 گزینه سمت راست را به گزینه مناسب در سمت چپ ارتباط دهید . 3

 متکلمان                       نظریه فقر وجودی مالک نیازمندی معلول به علت از نظر

 مالک نیازمندی معلول به علت از نظر حکیمان                         نظریه حدوث

 



 مالک نیازمندی معلول به علت از نظر حکمت متعالیه              نظریه امکان ماهوی

 
 به گزینه مناسب در سمت چپ ارتباط دهید .گزینه سمت راست را  3

 نظریه تشکیک وجود                                          مشکک

 ثمره های عالی بحث اصالت وجود                      ذات الهی

 برترین و شدیدترین مرتبه وجود                      نظریه فقر وجودی

 وجودی که هیچ نقصی ندارد                     حقیقت واحد در حکمت متعالیه   

 وجود مراتب و درجات مختلف دارد                   وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 

 نور                                                                          

 

 اصول زیر را شرح دهید . 4

 اصالت وجود :

 ماهیت :اصالت 

 تشکیک وجود :

 فقر وجودی :

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 5

 موجودات از چه نظر ذات حق را نمایان می سازند ؟

 

  موجودات از چه نظر ذات حق را پنهان می کنند ؟ 

  این که وجود حقیقتی مشکک است یعنی چه ؟ 

  تاریکی چیست ؟ 

  چیز باز می گردد ؟ در موجودات ریشه کثرت و تعدد به چه 

  از ثمره های عالی بحث اصالت وجود چیست ؟ 

  آیا در یک موجود ضعیف ، وجود قوی با غیروجود ترکیب می شود و آن موجود ضعیف می شود ؟ 

  نام دیگر نظریه تشکیک وجود چیست ؟ 

  از دستاوردهای حکمت متعالیه چه نظریه ای است ؟ 

  چیست ؟دامنه یا حد وجودی موجود  

  مالک نیازمندی معلول به علت از نظر متکلمان و حکمان و در منظر اصالت وجود چیست ؟ 

  در منظر اصالت وجود معلولیت و وابستگی موجودات ناشی از چیست ؟ 

  کیست ؟« صمد » در منظر اصالت وجود  

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید . 6

 جهان چگونه ترسیم می شود ؟سیمای اگر اصالت با ماهیت باشد 

 

  توضیح دهید اگر اصالت را به وجود بدهیم سیمای جهان چگونه ترسیم می شود ؟ 



اگر در عالم از نظر وجودی وحدت حاکم است پس اختالفی که از نظر خواص در اشیاء دیده می شود  

 به چیز خیر باز می گردد ؟

 

  تشکیک وجود را با مثال توضیح دهید .نظریه  

  مالک نیازمندی معلول به علت را در منظر اصالت وجود و تشکیک وجود توضیح دهید . 

  نظریه فقر وجودی مالصدرا را توضیح دهید . 

 با توجه به نظریه فقر وجودی این آیه را توضیح دهید . 

 «الغنی الحمید هو یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل » 

 

  در پرتو اصول حکمت متعالیه خداشناسی را شرح دهید . 

 



 انواع سواالت درس به درس  فلسفه دوازدهم

 موزان برای امتحان نهایی درس فلسفهدانش آجهت آمادگی 

 کاری از گروه فلسفه و منطق شاهین شهر

        12درس  ردیف

                                                                 

 بارم

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید . 1

 انکار قانون علیت رشته وجودی بین اشیاء و موجودات جهان را پاره می کند . -

 ی یک اصل عقالنی می داند .فلسفه جدید غرب اصل علیت را به مثابه  -

 در فلسفه غرب تجربه مبنای همه شناخت ها بیشتر است . -

 بر اساس نظریه فلسفه غرب علیت رابطه ای است که می توان از طریق تجربه و مشاهده کشف کرد  -

  تعاقب دو حادثه به تأثیر و تأثر میان آنها گواهی نمی دهد . -

 علیت را انکار می کند .فلسفه جدید غرب عقلی بودن اصل  -

 در فلسفه اسالمی علیت رابطه ای جعلی و قراردادی است . -

 اصل علیت ترد حکمای اسالمی یک اصل عقلی است . -

 به کمک تجربه و با اتکا به اصل عقلی علیت می توان در طبیعت به قوانین علمی دست یافت . -

 با خود واقعیت سرو کار خواهد داشت . ادراکاتی که از علم حضوری سرچشمه می گیرند انسان -

 
 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

 عالمه طباطبایی کتاب های ..................... و ...................... را در فلسفه اسالمی نوشت .الف ( 

 ..................... نام دارد .کتابی از عالمه طباطبایی در نقد مبانی فلسفه های جدید ب ( 

 در فلسفه غرب ...................... را مبنای همه شناخت های بشر می داند .ج ( 

برای نخستین بار در فلسفه اسالمی ......................... در اصول فلسفه و روش رئالیسم از مسئله د ( 

 ریشه اعتقاد به علیت گره گشایی کرد .

 باطبایی .................. را مبانی هر شناختی می داند .عالمه ط (ه 

 همه تصورات و معلومات بشر که به علم حصولی تعبیر می شود از ................... سرچشمه می گیرد و ( 

 ز ( در علم حضوری ما با ....................... سر و کار داریم .

 ز متن واقعیت و ...................... سرچشمه می گیرد .ادراکات که از علم حضوری گرفته شده اح ( 

 مهمترین اثر قرآنی عالمه طباطبایی ...................... نام دارد .ط ( 
 

 



 گزینه سمت راست را به گزینه مناسب در سمت چپ ارتباط دهید . 3

 شعور مرموز                                   الف ( قیصری -1

 گرایش به مادیگری                ب ( حمزه فناریعلل  -2

 آداب الصلوه                                  ج ( امام خمینی ) ره ( -3

 مصباح االنس                                 د ( استاد مطهری -4

 یه ( عالمه طباطبای                                                           

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 4

 دو کتاب از عالمه طباطبایی در مورد فلسفه اسالمی نام ببرید .

 

  کتابی از عالمه طباطبایی در خصوص نقد مبانی ماتریالیسم و مارکسیسم را نام ببرید . 

  زیر بنای شناخت انسان چیست ؟  

  فلسفه غرب علیت چگونه رابطه ای است ؟در تفکر  

  نظر عالمه طباطبایی در مورد اصل علیت چیست ؟ 

  از نظر عالمه طباطبایی انسان رابطه علیت را نخستین بار در کجا کشف می کند ؟ 

  از نظر عالمه طباطبایی آیا فقط مفاهیم علت و معلول از علم حضوری نشأت می گیرد ؟ 

  و اساس قضایای بدیهی هستند را نام ببرید . مفاهیمی که پایه 

  هویت به چه معناست ؟ هو اصل 

  بر اساس اصول بدیهی چه علومی تأسیس می شوند ؟ 

  مهمترین اثر عالمه طباطبایی در زمینه قرآن چیست ؟ و چند جلد دارد ؟ 

کتاب نایل شوند در هر عصر و آنان که به فهم عمیق این » استاد مطهری در مورد کدام کتاب فرمودند  

 ؟« زمانی از عدد انگشتان یک دست تجاوز نمی کنند 

 

  در روزگار ما چه بزرگوارانی حوزه های حکمت را فعال نگاه داشتند ؟ 

  استادان شهید مرتضی مطهری چه کسانی هستند ؟ 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  5

 عالمه طباطبایی چیست ؟موضوع کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم 

 

آیا عالمه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تنها بر نقد ارکان ماتریالیسم اکتفا کرده  

 است ؟

 

  انکار قانون علیت به منزله چیست ؟ 

  تفکر فلسفه جدید غرب در مورد اصل علیت چیست ؟ با مثال توضیح دهید . 

  بر نظریه فلسفه غرب در مورد علیت وارد شده را بنویسید .دو مورد از انتقادهایی که  

  از نظر عالمه طباطبایی انسان به علم حضوری می تواند چه چیزهایی را درک و مشاهده کند ؟ 



  از نظر عالمه طباطبایی رابطه علیت از چه چیز نشأت می گیرد ؟ 

  چگونه ساخته می شود ؟«  هر حادثه علتی دارد» از نظر عالمه طباطبایی قاعده کلی  

  از نظر عالمه طباطبایی آیا قانون علیت یک اصل تجربی است ؟ 

  تکیه گاه شناخت از نظر حکمای اسالمی چیست ؟ شرح دهید . 

 

 
 تألیفات عالمه طباطبایی را به طور کامل نام ببرید .

 

 

 

 

 

  فعالیت خویش را به تألیف و تدریس و پرورش شاگردان منحصر کرد ؟آیا عالمه طباطبایی  

  آیا تفکر عالمه طباطبایی به جهان غرب هم راه یافت ؟ 

  امام خمینی ) ره ( بر چه کتاب هایی شرح نوشته اند ؟ 

  امام خمینی ) ره ( در چه زمینه هایی تبحر داشتند ؟ به طور کامل شرح دهید . 

  شهید مرتضی مطهری را نام ببرید .آثار استاد  

  پیدایش مفهوم علیت در ذهن را جگونه بیان می کند ؟ طباطبایی عالمه 

  تألیفات امام خمینی ) ره ( در زمینه عرفانی را نام ببرید . 

 



 انواع سواالت درس به درس  فلسفه دوازدهم

 موزان برای امتحان نهایی درس فلسفهآجهت آمادگی دانش 

 کاری از گروه فلسفه و منطق شاهین شهر

 بارم                                                                   13درس ردیف

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید . 1

 حیات فرهنگی یک ملت با هویت آن ملت ارتباط تنگاتنگ دارد . -

 شود .گذشت زمان و مرور ایام به خودی خود موجب مرگ یک فرهنگ می  -

 چه زمانی فرهنگ یک ملت دست خوش زوال می شود . -

 چه زمان یک جامعه احساس می کند که برای حیات و دوام خود به حمایت دیگران نیازمند است . -

 غربیها عالوه بر فرهنگ خودشان به فرهنگ های ملت های دیگرهم توجه بسیار داشتند . -

 سالمی می خوانند .خاور شناسان فلسفه اسالمی را ، فلسفه ا -

 امروزه بین دانش و اخالق و معنویت فاصله ای چشمگیر افتاده است . -

 امروزه بین پیشرفت علمی با تکامل روحی کامال بیگانگی وجود دارد . -

 تخصصی شدن علوم و جدا شدن شاخه های گوناگون آن از یکدیگر فقط نتایج مثبت به همراه دارد -

 قومی و محلی بوده است .فلسفه اسالمی همیشه  -
 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

 حیات یک ملت در گرو ......................... است .الف ( 

 ............................ می دانند .ازغربیان اساس فکر و تمدن راب ( 

 بشر است .از نظر غربی ها ...................... مقصد جریان تاریخ ج ( 

 خاورشناسان فلسفه اسالمی را فلسفه ........................... می خوانند .د ( 

 از نظر خاورشناسان با مرگ .......................... حیات فلسفی مشرق زمین خاموش شده است . (ه 

و استداللی را با ذوق اشراقی در شما ......................... قادر به این بوده که دانشمندان اسالمی تفکر و ( 

 هم بیا میزد .
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 الف ( از دست رفتن هویت                                                         حیات یک ملت در گرو چیست ؟ -1

 به اوج رسید ؟             ب ( هگل خاور شناسی توسط کدام فیلسوف نامدار غرب -2

 ج ( حیات فرهنگی آن ملت                                                پیامد رکود و زوال فرهنگ یک ملت ؟ -3

 فلسفه تنها آموختن نیست پیمودن یک را تکامل در درون است              د ( تفکر و اخالق -4

 وسعت نظره (       و محلی نبوده و به جامعه خاصی تعلق ندارد فلسفه اسالمی هیچ گاه قومی -5

 



 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 4

 حیات یک ملت در گرو چیست ؟

 

  چه زمانی یک ملت هویت خود را از دست می دهد ؟ 

بوده ؟ این اعتقاد در چه قرنی به اوج نگرش غربی ها نسبت به فرهنگ های ملت های دیگر چگونه  

 رسید و توسط چه کسی ؟

 

  انگیزه اصلی خاورشناسان چه بود ؟ 

  مستشرقان غالبا تمدن اسالمی را به چه قرن هایی ختم می کنند ؟ 

  فلسفه اسالمی از نظر خاور شناسان چگونه فلسفه ای است ؟ 

  میراث یونانیان و انتقال آن به متفکران مسیحی کیست ؟از نظر خاور شناسان تنها واسطه برای حفظ  

  ضامن حیات و پویایی یک فلسفه چیست ؟ 

 اصطالح زیر را تعریف کنید . 

 خاور شناسی :

 

 . دهید کامل پاسخ زیر سواالت به 5

 غربی ها درباره فرهنگ خود و فرهنگ سایر ملل چه اعتقادی داشتند ؟

 

  های ملت های دیگر اصالتی قائل بودند ؟آیا غربی ها برای فرهنگ  

  مستشرقان دوران حیات هفتصد ساله تمدن و تفکر اسالمی را منحصر به چه دورانی می دانند ؟ 

  ویژگی های سنت صنفی را نام ببرید . 

  یکی از ویژگی های سنت فلسفی تفکر و اخالق است آن را توضیح دهید . 

  آیا فلسفه تنها آموختن است ؟ 

چند شخصیت نام ببرید که در پناه تمدن اسالمی پرورش یافتند که هم ریاضی دان و هم شاعر و هم  

 حکیمانی نام آور بودند ؟

 

  یکی از ویژگی های سنت فلسفی پیوند سازمانی است . آن را به طور خالصه شرح دهید . 

  شرح دهید .یکی از ویژگی های سنت فلسفی وسعت نظر است آن را به طور کامل  

  آیا فلسفه اسالمی مخصوص جامعه خاصی است ؟ 

 

 
  خاورشناس چیست و از چه زمانی در غرب پیدا شد ؟
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