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  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
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  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

  

 

 

 

 

 




