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١

 :باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1
 . ابن سینا مؤسس فلسفه اسالمی یا نَبوي است) الف

 .دانستفخر رازي انتقاد از فلسفه را وظیفه شرعی خود می )ب  
. از نظر شیخِ اشراق، هر مشرقِ نفس نسبت به مشرقِ باالتر در حکمِ مشرق است) ج  
.  اند نامیده» عالم ملکوت« ، یا »عالم مثال«فالسفه بعد از سهروردي ، انوارِ مدبر را ) د  
  .براي عقل در کنار دین، ارزش مستقل قائل هستندمتکلمان ) هـ  

 .معنوي است مشتركوجود،  مفهومِ یعنی .امري واحد است و در مورد هرچیزي به کار رود، معنایی یکسان دارد  ،وجود )و    
 .است حوادث جهان میانِو قراردادي اي جعلی رابطه » تعلّی« ، برخی از فالسفه غرببراساس نظر ) ز  

 .فلسفی مشرق زمین خاموش شده است حیات» ابن رشد « از نظر خاور شناسان با مرگ ) ح  

2 

:جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید   2
 .نامندمی» الوجود  ......................« را  آن موضوعنه از وجود ابا دارد و نه از عدم ،در میان اقسامِ وجود اگر موضوع، ذاتی باشد که ) الف

 .معلول است به وجود آمدنِکافی براي و  شرط الزم  ....................علت ) ب  
  .استفاده کرده است ................ .........تقدمِ ، از اصلِ علل فارابی در برهان تسلسلِ) ج  
 .به طبیعت است ... ...................دینه، مانند نسبت در دیدگاه فارابی، نسبت رئیس مدینه فاضله به م) د   
 .نهضتی ضد عقلی بود ........................مکتبِ کالمیِ میانِ متکلّمان، در ) هـ 
 .شوندنامیده می» ................... « اند سهروردي آنان که هم در صور برهانی و هم در اشراق و عرفان به حد کمال رسیدهطبق نظر ) و  
  .اندنامیده» حکمت برهانی « و فلسفه را »  ............ ............حکمت « حکما کالم را )  ز  
  .دانندمی  .........................نتیجه انتزاعِ ذهن و امري ، ماهیت را » اصالت وجود«  طرفدارانِ) ح 

2 

 ها در سمت چپ مرتبط است؟هریک از موارد سمت راست با کدام یک ازگزینه    3

                 .امکان اشرف استفاده کردبراي تبیین نظام آفرینش از قاعده ) الف 
 .شیعه را به اوج خود رساند کالمِ) ب  
      .حکمت متعالیه را بنیان نهاد) ج  
                                                                                    .است »اصول فلسفه و روش رئالیسم«  نویسنده کتابِ) د   

  

1 

:زیر، پاسخ کوتاه بدهیدهاي به سؤال 
 5/0   ؟خاستگاه فلسفه اسالمی را در کجا باید جستجو کرد  4

 5/0  چیست؟ موضوعِ مابعدالطبیعه یا فلسفه   5

 5/0  ؟، چه بودهارون به توصیه وزیر خود،  براي تجمع اهل علم و فلسفه تأسیس کردنام مرکزي که   6

 5/0   ؟دانندرا چه می»  مالك نیازمندي معلول به علت« متکلمان اسالمی     7
 

  )ادامه سؤاالت در صفحه دوم(

 مالصدرا - 1
 محی الدین عربی  - 2
خواجه نصیر الدین طوسی - 3
 عالمه طباطبایی  - 4
 سهروردي  - 5
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٢

 5/0 شود؟ میگرفته اي چه نتیجه» یو معلول یعلّ ضرورت« از اصلِ  8

9 5/0  ختصاص دارد؟موضوعاتی ابه چه  مطابق است،» سفر فی الخلق بالحق« عقلی مالصدرا که  با سفر چهارم عرفا یعنی مبحث چهارم از سلوك 

 5/0  داند؟ را با افعال و حاالت خود، بدون واسطه می ، رابطه نفس انسانکدام نوع علمبه طباطبایی با توجه عالمه  10

 75/0 )سه مورد. (نام ببریدرا  اسالمی فالسفه هاي سنّت فلسفیِویژگی  11

 :هر یک از اصطالحات زیر را در یک سطر تعریف کنید 
 5/0قدیم  ) الف  12

 75/0  ارباب انواع) ب 

 5/0  علم حصولی )ج  

 75/0 معلوم بالذات) د  
 :هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال  

 75/0 وجود دارد؟ چرا؟»  شکّاك واقعی «آیا از نظر حکما   13
 1چیست؟  ،شود نامیده می»  بدي  شرّ و«   در طبیعت،نظر ابن سینا در مورد آنچه   14
15  1 چه تأثیري بر سرنوشت فلسفه اسالمی گذاشت؟، سفهرفا و متکلمان با فالبرخوردهاي فکري ع 
 1 چیست؟»  رابطه عقل و دین« درباره  مالصدرانظر   16
 5/1  چگونه موجودي است؟» صمد « بر اساس این نظریه   چیست و» علت مالك نیازمندي معلول به « نام نظریه مالصدرا در پاسخ به مسأله  17
 1 چیست؟»  تشکیک وجود« با توجه به مبانیِ حکمت متعالیه، منظور از   18
 1 شود؟سیماي جهان چگونه ترسیم می»  اصالت ماهیت« در صورت اعتقاد به   19
 1 .ت وارد است، بیان کنیدکه به نظریه مخالفان اصلِ علّیرا  یکی از انتقادهایی  20

 20  نمرهجمع 

.باشید و پیروز بلندسر
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