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آزمـون 

امتحان
نهـایـی

فلســـفه 

سطــح 
متوسط

فصل اول: کلیات )1(

سری اول- سطح متوسط )42 پرسش امتحانی(

مجموع: 4 نمره	  تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

پاسخ درست برای هر پرسش 0/25 نمره دارد.          درست     نادرست

�       �فلسفه می کوشد تا از جزئی ترین تا کلی ترین اموری که انسان با آنها روبه روست، تبیین عقالنی کند.. 1
�       �اصل واقعیت داشتن جهان خارج نقطة اتکای همة علوم است و عهده دار تحقیق آن علوم تجربی است.. 2
فلسفه با بود اشیا کار دارد و می خواهد احکام و قواعد اشیا را از آن جهت که هستند و وجود دارند، کشف کند و اساساً با . 3

�       �نبود اشیا کاری ندارد چرا که نیستی نمی تواند موضوع فلسفه یا هر علم دیگری قرار بگیرد.

�       �مطالعة چهرة ظاهری اشیاء وظیفة علوم گوناگون است که با اسباب و ابزار آزمایشگاهی بررسی آن ممکن است.. 4
�       �فلسفه موجودات را از آن جهت که وجود یا حیات دارند مورد بررسي قرار مي دهد.. 5
�       �در روش مابعدالطبیعه گفته اند که در شناخت هستي اشیا، تا آن جا ریشه یابي مي کند که به واجب الوجود برسد. . 6

�       �نسبت میان درک معانی کلمات به دریافت معنای کل کتاب همانند نسبت مباحث وجود است به شناخت هستی.. 7
�       �فطرت ثانی، آدمي را از مناسبات زندگي هر روزه مي گسلد و به تأمل در مورد آن ها وا مي دارد.. 8
�       �الزمة عبور از فطرت اول نزدیک شدن به گوهر و حقیقت وجود خویش است.. 9

�       �بسیاری از مسائل دینی که وجود دارد به زبان فلسفی بیان شده است.. 10
�       �آن دسته از دین مداران که موضع گیري فکري آنان به نفي و تعطیلي مسائل فلسفي انجامید، اهل حدیث بودند.. 11
�       �جمله هایی شبیه »الکیفیه مجهوله و السوال عنه بدعه« مشخص کنندة موضع فکری گروه معتزله است.. 12
�       �صدرالمتألهین در هنگام نوشتن تفسیر قرآن، نخست آیات اول سورة حدید را انتخاب و تفسیر نمود.. 13
�       �خاستگاه فلسفة اسالمي را باید در برخورد تاریخي اسالم با فلسفه هاي دیگر،جست وجو کرد.. 14
�       �جهان شناسي عرضه شده از سوي اسالم یک جهان شناسي هم افق و سازگار با معرفت فلسفي است. . 15
�       �سیرة شخص پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( در برابر سؤال هاي فلسفي مراجعه کنندگانشان به تعبد امر کرده اند.. 16

مجموع: 4 نمره	  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )واژگان کلیدی(  

پاسخ درست برای هر جای خالی 0/25 نمره دارد.

0/5فلسفه، هم مباني علوم را تحکیم مي کند و هم دربارة ارزش و ......... روش تجربي در شناخت ......... سخن مي گوید.. 17



7 امتحان
نهـایـی

آزمــون 
فلســـفه 

سطــح 
متوسط

0/5فلسفه، مباني ......... علوم تجربي و مباني ......... علوم انساني را مورد تحقیق قرار مي دهد.. 18
0/75ریاضیات با ......... اشیا، فیزیک با ......... اشیا و زیست شناسي با ......... موجودات زنده سروکار دارد. . 19
0/5فلسفه سیر و حرکت انسان است، به صورتي که جهاني شود ......... ، درست مشابه و نظیر جهان ......... . . 20
0/25مقصود فالسفه از فطرت اول، همان حالت ......... ما در برخورد با امور زندگي روزمره است.. 21
0/25بشر ذاتاً متفکر است و تفکر همان ......... اوست.. 22
0/25طرح مباحث وجودشناسي در معارف الهي، منشاء آسمانی دارند اما ......... فلسفي دارند. . 23
0/25بحث دربارة احوال وجود در متون دیني در قالب اصطالحات فالسفه مطرح ......... است. . 24
0/75عالمه طباطبایي: معنا ندارد که به ......... که مستلزم ......... است، امر شود اما خود آن ......... ممنوع باشد.. 25

مجموع: 1 نمره	  موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید.  

هر پاسخ درست 0/25 نمره دارد. - یک مورد اضافي است. 

26 .
معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود.                                ماده و قوه

      فعلیت تمام دارند.                                                                   سورة توحید و آیات اول سورة حدید 
      استعداد برای تغییر و حرکت                                                      معتزله

      هر کسی سخنی غیر از آن بگوید هالک شده است.                           اهل حدیث
                                                                                              مالئک

1

مجموع 4 نمره	  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه  دهید.       

0/5موضوع مابعدالطبیعه و مراد از ماوراءالطبیعه به ترتیب چیست؟. 27
0/25عبارت »صیروره األنسان عالَماً عقلّیاً مضاهیاً للعالَم العیني« بیانگر چیست؟. 28
0/5طلب فلسفه به بیان صدرالمتألّهین در گرو چیست؟. 29
0/5محتواي اصلي و ستون فقرات فلسفة اسالمي چیست؟ . 30
0/25مواضع نظری دین دربارة جهان هستی، چه نوع محتوایی دارند؟. 31
0/25گروهي که دیدگاه شان به کالم شیعه نزدیک بود، چه کساني بودند؟. 32
0/25رابطة عالم وجود و عالم ماده، کدام یک از نسبت های چهارگانه است؟. 33
0/5با توجه به دیدگاه افالطون، فلسفه منحصراً با چه چیزی آغاز می شود؟ . 34
0/5دو مثال از مسائل مربوط به فطرت اول را بنویسید.. 35
0/5»یک مطلب اگر به زبان های مختلف بیان شود، باز همان مطلب است.« در اشاره به کدام موضوع مربوط به فلسفه است؟. 36

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.      مجموع 6 نمره	 

با دلیل بیان کنید که دو عبارت زیر با کدام یک از اصول و مبانی فلسفی تناسب بیشتری دارند؟. 37
الف( »آب وقتی یخ می زند، همواره حجمش زیاد می شود.«

ب( »اگر هوا به اندازة کافی بخار آب نداشته باشد، روی گل ها شبنم درست نخواهد شد.«
2
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آزمـون 

امتحان
نهـایـی

فلســـفه 

سطــح 
متوسط

پرسش های زیر در کدام نوع از فلسفه ها بررسی می شوند و پایة ایجاد مکاتب متفاوت در رشته های علوم انسانی کدام . 38
است؟

الف( حق وضع قانون مجازات برعهدة چه کسی است؟ 
ب( آیا تاریخ بشری از قوانین خاصی تبعیت می کند؟

1

1موضوع، روش، هدف و فایدة فلسفه را بنویسید؟. 39

با وجود اینکه دو مفهوم فطرت اول و عقل معاش به یک حوزه مربوط اند، اما تفاوت هایی دارند. تفاوت این دو را تشریح . 40
کنید.

1

1خاستگاه فلسفة اسالمی را توضیح دهید. . 41

مجموع: 1 نمره	  جداول یا شکل های زیر را کامل کنید. 

 کدام یک از تصاویر زیر نسبت میان احکام وجود و احکام وجود مربوط به عالم ماده را به درستی نشان می دهد؟. 42
       

عالم
وجود

عالم
ماده

                                

عالم
وجود

عالم
ماده

1



9 امتحان
نهـایـی

آزمــون 
فلســـفه 

سطــح 
امتحـان
نهـایی

سری دوم- سطح امتحان نهایی )40 پرسش امتحانی(

یک نوع از تیپ پرسش هایی که در امتحان نهایی می تواند بیاید این است که از شما بخواهند اگر عبارتی 
نادرست است دلیل آن را نیز بنویسید. به همین منظور در پاسخ تشریحی علت هر پرسشی که نادرست بوده است را، 

توضیح دقیق داده ام. آنها را خوب یاد بگیرید.

مجموع: 2/5  نمره	  تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

پاسخ درست برای هر پرسش 0/25 نمره دارد.              درست    نادرست 

�       � مابعد الطبیعه از یک سلسله مسائل دربارة وجود مطلق سخن می گوید. . 43
�       � نسبت موجود به وجود مانند نسبت یک واژه به درک معنای آن واژه است.. 44
�       � فطرت ثانی، مسائلي را براي انسان ایجاد مي کند، که در نظر بسیاري از مردم فاقد اهمیت است.. 45

�       � معارف دیني در اسالم در صورتی که زبانی فلسفی داشته باشد، ذاتاً مهیاي تبیین عقالني است.. 46
�       � امکان استفاده از بیان فالسفه در تفسیر دیدگاه هاي اسالمي پس از ارتباط تاریخي و فرهنگي با حکماي یونان، فراهم شد.. 47
�       � نمی توان معارف دینی را، که ماهیتی فلسفی دارند، به شیوة فلسفی بررسی کرد.. 48

�       �دین در حقیقت و ذات خود چیزی جز فلسفه نیست. . 49
�       �زبان دین و فلسفه، اختالف اساسی و ماهوی ندارد. . 50
�       �آن دسته از دین مداران که موضع گیري فکري آنان به نفي و تعطیلي مسائل فلسفي انجامید، معتزله بودند.. 51
�       �حرمت بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در مسائل عقلی از سوی مسلمانان اهل عامه که اهل حدیث بودند، مطرح شد.. 52

مجموع: 3/25  نمره	  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )واژگان کلیدی( 

پاسخ درست برای هر جای خالی 0/25 نمره دارد. 

0/5 اساسی ترین مدار همة بحث های مابعدالطبیعی ........ و قلمرو مابعدالطبیعه مجموع هستی است که روبه رو شدن با ........ می باشد. . 53

0/5فلسفه علم ......... است و به این اعتبار به آن ......... گویند.. 54
 مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل دربارة ......... سخن می گوید، و هدفش این است که انسان جهانی شود عقالنی مشابه با . 55

جهان ......... 
0/5

0/25 بیت »هر آن کاو ز دانش بََرد توشه اي / جهاني است بنشسته در گوشه اي« مبّین ......... مابعدالطبیعه است. . 56

0/5 فلسفه از مطلِق وجود مي گوید و ......... و ......... آن را بررسي مي کند.. 57

0/25 فلسفه در شناخت هستي اشیا تا آنجا ریشه یابي مي کند که به ......... اشیاء برسد.. 58

0/5 فلسفة اسالمي، فلسفه اي است که ......... و چگونگی ......... در آن به شیوة فالسفه است.. 59



امتحان10
نهـایـی

آزمــون 
فلســـفه 

سطــح 
امتحـان
نهـایی

0/25 آیات قرآن به شدت تمام به تدبر، تعمق و کوشش در معرفت خداوند از طریق تذکر و ......... عقلی دعوت می کند.. 60

مجموع: 1  نمره	  موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید. 

هر پاسخ درست 0/25 نمره دارد- یک مورد اضافي است. 

61 .
  عالی ترین مرتبة توحید و معرفت                             شیعه

        گروه نزدیک به روش معتزله                               سورة توحید و آیات اول سورة حدید
        آغاز تفسیر قرآن توسط مالصدرا                          آیات اول سورة حدید

        جبهة نفی و تعطیل                                            اهل حدیث
                                                                          معتزله

1

مجموع 4 نمره	  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه  دهید.  

0/25فیلسوف در مطالعات خود چگونه عمل مي کند؟. 62

0/25مفاهیمی همچون وجوب و امکان، علت و معلول، حادث و قدیم و جوهر و عرض موضوع بحث کدام علم است؟. 63

0/25عبارت »صیروره االنساِن عالَما عقلیا مضاهیا للعالَِم العیني« اشاره به کدام مورد در فلسفه دارد؟ . 64

0/25علوم تجربي در اثبات کدام ناحیه محتاج فلسفه است؟. 65

0/25بیدار شدن آن در آدمي، حساب سود و زیان هاي مادي را در هم مي ریزد؟ . 66

0/25عبور از فطرت اّول به فطرت ثاني، کدام امر را ممکن می سازد؟ . 67

0/25 معارف دیني در اسالم، از چه ویژگي برخوردارند؟. 68

0/25سرچشمة معارف اسالمی چیست؟. 69

0/25کدام نوع از مواضع دین دربارة جهان هستی، محتوایی فلسفی دارند؟ . 70

0/5تفاوت معارف دینی و فلسفه در دو مورد است. آن دو مورد کدامند؟. 71

0/5 طرح مباحث هستی در معارف الهی نشان دهندة چیست؟. 72

مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر ناشی از 5 اصل فلسفی علوم تجربی است؟ . 73
الف( مفاهیمي مثل فلز، رادیوم، اشعة رادیواکتیو، بار الکتریکي، چشمة صوت، طول موج از امور واقعي حکایت مي کند......................

ب( همة قوانین علمی بیانگر رابطه و نسبت چیزي با چیز دیگر است. ...........................
پ( قوانین کشف شده توسط دانشمندان علوم تجربي در صورتي در همة زمان ها و مکان ها جریان دارد............................

0/75

مجموع 7/5  نمره	  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.  

به این دو پرسش توجه کنید و بگویید که به کدام حوزه تعلق دارند: »فلسفة هنر« یا »هنر«؟. 74
الف( زیبایی در شعر چه تفاوتی با زیبایی در نقاشی دارد؟ ...........................

ب( با کدام شاخص ها می توانیم تفاوت میان نقاشی قرن 19 و قرن 20 را تببین کنیم؟...........................
0/5



11 امتحان
نهـایـی

آزمــون 
فلســـفه 

سطــح 
امتحـان
نهـایی

عبارت زیر به کدام یک از مبانی فلسفی علوم تجربی اشاره دارد و چرا؟. 75
»هنگامي که آب در 100 درجه به جوش نیاید، با بررسي علل به جوش آمدن آب در 100 درجه به وجود مواد ناخالص آب 

پي مي بریم.«
1/5

1 به کدام دلیل می گوییم پرسش »سرانجام هستی چه خواهد بود؟« براساس فلسفه دست یافتنی است نه علوم دیگر؟. 76

»دیشب در تلویزیون کودکانی را نشان می داد که از فرط گرسنگی بدن آنان پوست و استخوان شده بود. برادرم گفت: . 77
اگر خداوند عادل است، پس چرا این کودکان باید این همه زجر بکشند؟ آنها چه گناهی دارند.« با توجه به این عبارت به 

پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف( این پرسش برخاسته از فطرت اول است یا فطرت ثانی؟

ب( علت تعلق به هر کدام از انواع فطرت را بیان کنید.

1

عبارت قرآنی »والتقُف ما لَیَس لََک بِه ِعلٌم« از چیزی که دانشی در مورد آن نداری پیروی نکن، در تضاد با کدام اندیشه . 78
است و دو خصوصیت از خصوصیات فرشتگان را نام ببرید. 

1

1نسبت متون اسالمی به مطالب فلسفی را تشریح کنید و این مورد را نسبت به سایر ادیان بیان کنید.. 79

 با توجه به سه متن زیر بگویید هرکدام از پاسخ ها به پاسخ کدام گروه از افراد، در صدر اسالم بازمی گردد؟ . 80
الف( علی از مادر خود پرسید که چرا باید نماز بخوانم؟ مادرش پاسخ داد: »چون خداوند فرموده است.«

ب( معصومه از برادر بزرگ خود همین سوال را پرسید و او پاسخ داد: »به این خاطر که نماز وسیله ای است که تو با خالقت 
رابطه برقرار می کنی.«

پ( ریحانه از پدر خود همین سوال را پرسید و پاسخ شنید: »حرف بیخودی نزن، باید نماز بخوانی«

1/5

مجموع 1/75	  جداول یا شکل های زیر را کامل کنید.  

کدام یک از تصاویر زیر نسبت میان احکام وجود و احکام وجود مربوط به عالم ماده و مجردات را به درستی نشان می دهد . 81
تحلیل کنید؟  

                     الف(                                                              ب(
عالم

مجردات
عالم
ماده

                  
عالم

مجردات
عالم
ماده

عالم
وجود

0/5

شعرهای ارائه شده در جدول زیر به کدام مفهوم فلسفی می توانند اشاره کنند؟ . 82

اشعار مفاهیم فلسفیاشعارردیف 

این همه عکس مي و نقش نگارین که نمود/ یک فروغ رخ ساقي است که در جام 1
افتاد

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون / کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد2

هر آن کو ز دانش برد توشه اي/ جهاني است بنشسته در گوشه اي3

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولي / غبار ره بنشان تا نظر تواني کرد4

نام احمد نام جمله انبیاست/ چون که صد آمد نود هم پیش ماست5

1/25
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سری سوم- سطح امتحان نهایی )46 پرسش امتحانی(

مجموع: 3 نمره	  تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

پاسخ درست برای هر پرسش 0/25 نمره دارد.           درست    نادرست

�       �فلسفه اعتبار و ارزش روش تجربي را در علوم انساني بررسي مي کند.. 83

�       �قلمرو اصلي فلسفه، چهره اي خاص از موجودات است چرا که فقط از جهت وجود بررسی می شوند.. 84

�       �ماوراءالطبیعه، مرتبه اي از عالم وجود است .. 85
�       �درستی یا نادرستی عبارت »پایگاه اجتماعی تنها عامل موثر بر عقیدة انسان هاست« در فلسفة سیاست بررسی می شود.. 86
�       �مابعدالطبیعه حضور خود را اعالم مي دارد آن زمان که موضوع مورد بحث چیستی و ماهیت باشد.. 87

�       �قلمرو مابعدالطبیعه، مجموع هستي است و هر جا موجودي حضور داشته باشد، حاضر است. 88
�       �شناخت احکام وجود امکان شناسایی عالم مجردات را ممکن و عالم ماده را قطعی می سازد.. 89
�       �علم براي شناخت اشیا تا آن جا ریشه یابي مي کند که به عمق واقعیت اشیا برسد.. 90
�       �فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتي که جهاني شود ذهني، عین جهان خارجي.. 91
�       �عبارت »در این حال، آدمي یک باره به شگفتي دچار مي شود.« در رابطه با مفهوم فطرت ثانی است.. 92
�       �برخی معارف دینی ماهیتی فلسفی دارند؛ هر چند در نحوة بیان متفاوت از فلسفه هستند.. 93

�       � ماهیت فلسفی تعالیم دینی: حاصل اندیشه فیلسوفان اسالم است.. 94

مجموع: 4/25  نمره	  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. )واژگان کلیدی(  

پاسخ درست برای هر جای خالی 0/25 نمره دارد.

0/25»همة فلزات در همه جا در اثر حرارت منبسط می شوند.« این عبارت تناسب بیشتری با مبنای فلسفی .......... دارد.. 95

0/5فلسفه .......... و .......... روش تجربي را بررسي و تعیین مي کند.. 96
0/25علم به هستي در حالت کلي را .......... می نامند.. 97
0/25متافیزیک مي خواهد احکام اشیا را از آن جهت که ........... ، کشف کند.. 98
0/25احکام وجود و احکام مابعدالطبیعه رابطة .......... از نسبت های چهارگانه دارند. . 99

0/5 هستي شناسي، ......... را مطالعه مي کند، تا قواعد اشیا را ........... کند.. 100
0/25 فیلسوف با درک مباحث .......... به درک جهان هستی می رسد. . 101

0/25»صیرورُة االنساِن َعالماً مضاهّیا للعالَِم العیني« اشاره دارد به غرض فلسفه. این عبارت درست .......... . . 102

0/5از ......... نقل شده است که فلسفه منحصراً با حیرت در برابر ......... آغاز مي شود.. 103
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0/25بحث دربارة احوال وجود در هر جا و به هر زباني که مطرح شود، به قلمرو فلسفه تعلق ......... . . 104

0/25فلسفه اي است که شکل و صورت آن به شیوة فالسفه ......... . . 105

0/5فلسفة اسالمي، فلسفه اي است که محتوای آن را دیدگاه هاي ژرف ......... و ......... نسبت به جهان هستي تشکیل مي دهند.. 106

0/25جهان شناسي خاص ارائه شده در متون اسالمی، هم افق و سازگار با ......... است. . 107

مجموع 1 نمره	  موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید. 

هر پاسخ درست 0/25 نمره دارد - یک مورد اضافي است. 

108 .
مطمئن هستم که اگر دستم را به سیم برقی بزنم که برق داشته باشد، برق حتماً مرا می گیرد. اصل واقعیتی هست.

   همة آب ها اگر در شرایط متعارفی باشند وقتی به 100 درجه برسند، به جوش می آیند.            اصل یکسان عمل کردن طبیعت
   وقتی هوا به صفر درجه برسد، برخی از آب های راکد به دلیل وجود ناخالصی یخ نمی زنند.      اصل درستی روش تجربه

  آدمی اگر به فهم خود مطمئن نباشد، نمی تواند به هیچ دانشی دست یابد.                             اصل قابل شناخت بودن جهان
                                                                                                                                  اصل علیت

1

مجموع 4/25 نمره	  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه  دهید.  

0/25پاسخ به پرسش »فهم را چگونه مي توان تبیین کرد؟« از کدام نوع  فلسفه برمی آید؟. 109

0/25 قوانین علمی از چه چیزی حکایت می کنند؟. 110

0/25 به چه دلیلی به فلسفه، مابعدالطبیعه می گویند؟. 111

دلیل نادرستی این عبارت چیست: »فایدة فطرت ثانی این است که انسان را از آنچه در زندگی روزمره روی می دهد، رها . 112
می کند«؟

0/5

0/5به چه دلیلی باید فلسفه آموخت؟. 113
0/5اقتضای ذات بشر طرح چه نوع پرسش هایی است؟. 114
0/5مطالبي که در معارف وحي در مورد حقیقت و احوال وجود طرح شده است به چه صورتی مطرح شده است؟. 115
0/25اگر بگوییم »موجودی است که استعداد ندارد.« در مورد چه موجودی سخن می گوییم؟. 116
0/25گروهی که معتقدند »تفکر« در ارتباط با مسائل هستي شناسي کفر است، چه نام دارد؟. 117
0/25حضرت فاطمه)س( هدف از خلقت جهان توسط خداوند را چه می دانند؟. 118
0/5 تفاوت محتوای فلسفة اسالمی با سایر فلسفه ها در چیست؟. 119
این عبارت از عالمه طباطبایی در رابطه با کدام مفهوم است: »معنا ندارد که به مقدمه اي که مستلزم نتیجه اي است، امر . 120

شود اما خود آن نتیجه ممنوع باشد.«؟
0/25

مجموع 5/75  نمره	  به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.  

0/75فلسفه در ارتباط با علوم تجربی در سه مورد کمک اساسی می کند، آن سه مورد را بنویسید.. 121

1نسبت میان فلسفه و علوم انسانی را تشریح کنید.. 122
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1وقتی می گوییم اخالق امری مطلق است منظورمان چیست و اثبات این امر برعهدة کدام نوع دانش است؟. 123

0/5به چه دلیلی می گوییم که فلسفه نمی تواند روش تجربی و آزمایشگاهی داشته باشد؟. 124

در ابیات زیر حیرت حافظ چه تفاوتی با حیرت موالنا دارد؟ )از تأمل کتاب درسی انتخاب شده است.( . 125
حافظ: در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

           از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت 

موالنا: یا نه این است و نه آن، حیرانی است/ گنج باید جست، این ویرانی است
           آنچه تو گنجش توّهم می کنی/ ز آن توّهم، گنج را گم می کنی

0/5

با توجه به بیت »نام احمد نام جمله انبیاست / چون که صد آمد نود هم پیش ماست« کدام دیدگاه در رابطة دین و فلسفه . 126
بیان شده است؟

1

1آیا طرح مباحث وجودشناسی در معارف الهی، ماهیت فلسفی این مباحث را دگرگون می کند. چرا؟ . 127

مجموع 1/75	  جداول یا شکل های زیر را کامل کنید. 

عبارت هاي زیر را در جاي مناسب خود در جدول زیر قرار دهید. )موارد زیر را در صورتی که به هر دو بخش جدول . 128
تعلق داشته باشد در هر دو بخش قرار دهید.

الف( اختالف در تعابیر دارند.
ب( منشأ متفاوتی دارند.

پ( زبان یکسانی دارند.                                
ت( محتوایی فلسفی دارند.

ث( شکل و صورت یکسانی دارند.

مقایسة فیلسوفان اسالمی با سایر فیلسوفانمقایسه مطالب فلسفی دین و فلسفه

                                       

1/75





69 امتحان
نهـایـی

عربی انسانی
پاسخــنامه فصل اول

نادرســت )چــون: فلســفه، بــا جزئیــات ســروکار نــدارد و امــور کلــی را تبییــن . 1
ــد.(  ــی می کن عقالن

نادرســت )چــون: اصــل واقعیــت داشــتن جهــان خــارج نقطــة اتــکای همــة . 2
علــوم اســت و عهــده دار تحقیــق آن فلســفه اســت نــه علــوم تجربــی(

نادرست )چون: فلسفه با بود و نبود اشیا سروکار دارد.(. 3
درست )اگر این عبارت در مورد فلسفه بود نادرست می شد.(. 4
نادرست )چون عبارت »از آن جهت که وجود دارد« درست است ولی عبارت . 5

موضوعات  از  »حیات«  که  چرا  است  نادرست  دارد«  حیات  که  آن جهت  »از 
زیست شناسی است نه فلسفه.(

ــه . 6 ــد ک ــه یابی می کن ــا ریش ــا آنج ــد ت ــه می ش ــد گفت ــون بای ــت )چ نادرس
بــه وجــود محــض یــا مطلــق وجــود برســد.( 

درست )این عبارت را دقیق در کتاب درسی صفحة 5 بخوانید.(. 7
درست. 8
نادرسـت  )چـون آنچـه در پرسـش مطرح شـده مربـوط به فطرت ثانی اسـت . 9

نـه گـذر از فطـرت اول بـه ثانـی. باید گفته می شـد الزمـة عبور از فطـرت اول، 
فـارغ شـدن از مبـاالت عقل معـاش براي لحظاتي اسـت.(

نادرست  )مسائل دینی به زبانی غیر از زبان فلسفه هستند، اما باعث نمی شود . 10
اگر در مورد وجود سخن گفته شده باشد، آنها را فلسفی ندانیم.(

درست. 11
نادرسـت  )مفهومـی کـه این عبـارت دارد این اسـت کـه اندیشـیدن در مورد . 12

موضوعاتـی خـاص، بدعـت اسـت. ایـن دیـدگاه نمی توانـد برخاسـته از نـگاه 
معتزلـه باشـد چرا که آنـان به اصالت عقل معتقـد بودند بلکه ناشـی از دیدگاه 

اهـل حدیث یا اشـاعره اسـت.(
درست. 13
نادرست  )چون، خاستگاه فلسفة اسالمی بطن خود اسالم است.(. 14
درست. 15
ــوان . 16 ــد ت ــخ هایي در ح ــت: پاس ــن اس ــت ای ــارت درس ــون عب ــت  )چ نادرس

ــد.( ــان مي نمودن ــش کننده، بی ــري پرس فک
اعتبار -  طبیعت. 17
کلی - خاص . 18
کمیت  )مقدار( - خواص ظاهری  )حرکت( - حیات. 19
عقالنی -  عینی  )خارجی(. 20
عادی. 21
فطرت ثانی. 22
محتوای. 23
نشده. 24
مقدمه اي -  نتیجه اي -  نتیجه. 25
معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود. ← اهل حدیث / فعلیت تمام . 26

دارند← مالئک  )فرشتگان( / استعداد برای حرکت و تغییر ← ماده و قوه / هر 
کسی سخنی غیر از آن بگوید هالک شده است. ← سورة توحید و آیات اول 

سورة حدید.
وجود  )هستی- وجود محض- مطلق وجود( - مرتبه ای از عالم هستی. 27
هدف فلسفه )اگر تعریف فلسفه هم بگویید درست است.(. 28
عبور از فطرت اول به فطرت ثانی. 29
کتاب و سنت. 30
فلسفی. 31

معتزله. 32
عموم و خصوص مطلق. 33
حیرت در برابر هستی. 34
1. کدام رشته را انتخاب کنم؟ 2. کدام شغل، مرا راضی می کند؟. 35
اختــالف در تعابیــر یــا تفــاوت در چگونگــی بیــان مســائل، تعلــق آنهــا را بــه . 36

قلمــرو فلســفه خدشــه دار نمی کنــد. 
الــف: »یکســان عمــل کــردن طبیعــت« اســت  )0/25( چــون: عبــارت تأکیــد . 37

بــر قیــد همــواره دارد. بــه ایــن معنــی کــه »همــواره« اگــر علــت مهیــا باشــد 
معلــول شــکل می گیــرد. تأکیــد بــر قیــد »همــواره« و »همیشــه« و »همــه 
ــردن طبیعــت« اســت.   جــا« و »همــة زمان هــا« اصــِل »یکنواخــت عمــل ک
)0/75( ب: »درســتی روش آزمایــش و تجربــه« اســت  )0/25( چــون: تأکیــد 
بــر ایــن اســت کــه اگــر شــرایط مهیــا نشــود طــرف اول، طــرف دوم را شــکل 
ــروکار  ــه« س ــش و تجرب ــتی روش آزمای ــا »درس ــورت ب ــن ص ــد. در ای نمی ده

ــم. )0/75( داری
براســاس . 38 تاریــخ  )0/25(/  فلســفة  ب:  الــف: فلســفة حقــوق  )0/25( 

متفاوتــی در  انســانی  علــوم  فلســفی، مکاتــب  دیدگاه هــای متفــاوت 
)0/5( می شــود.   ایجــاد  انســانی  علــوم  رشــته های 

موضــوع: وجــود  )هســتی یــا وجــود محــض یا مطلــق وجــود(، روش: اســتدالل . 39
عقلــی )تبییــن عقالنــی(، هــدف: شــناخت کل هســتی، فایــده: پاســخگویی 

ــی ــه پرســش های فطــرت ثان ب
فطــرت اول، پرسشــگر اســت و پرســش هایی پیرامــون زندگــی روزمــره . 40

ــرت اول  ــه فط ــت ک ــش هایی اس ــخ گوی پرس ــاش، پاس ــل مع ــد. عق می پرس
می پرســد.

خاستگاه فلسفة اسالمی را باید در متن و بطن خود اسالم جست وجو کرد و نه . 41
در برخورد تاریخی اسالم با فلسفه های دیگر. مصالح الزم برای تکوین یک نظام 
مابعدالطبیعه همچون بذرهایی در خود اسالم پراکنده بود و الزم بود قرن ها 
بگذرد تا این بذرها در اندیشة تربیت یافتگان این مکتب آسمانی به ثمر نشیند.

عالم ماده زیرمجموعة عالم وجود است پس شکل سمت چپ درست است.. 42
ــق کــه . 43 ــه وجــود مطل ــق وجــود، موضــوع فلســفه اســت ن ــت  )مطل نادرس

ــد دارد.( ــه خداون ــاره ب اش
درست. 44
درست  )این پرسش را از گزینة تست سال 92 انتخاب کردم.( . 45
نادرسـت  )معـارف دینی در هر شـرایطی مهیـای تبیین عقالنی اسـت. زبان . 46

معـارف دینـی بـا زبـان فلسـفه متفاوت اسـت اما ایـن موضوع باعث نمی شـود 
کـه معـارف دینی قابلیت تبیین عقالنی نداشـته باشـد.( 

درست  )این پرسش را از گزینة تست سال 87 انتخاب کردم.(. 47
نادرســت  )هــر آنچــه ماهیــت فلســفی داشــته باشــد، قابلیــت بررســی بــه . 48

شــیوة فلســفی دارد. ایــن پرســش را از گزینــة تســت خــارج از کشــور ســال 
92 انتخــاب کــردم.(

نادرست  )چون: 1. همة مطالب دین، محتوایی فلسفی ندارند به طور مثال، . 49
مباحث مربوط به احکام و اخالق، محتوای فلسفی ندارند. 2. دین، برخاسته از 
وحی است و الزاماً این گونه نیست که هر چه وحیانی باشد به فلسفه مرتبط 

باشد. این پرسش را از گزینة تست خارج از کشور سال 94 انتخاب کردم.(
ــن پرســش را از . 50 ــاوت اســت. ای ــفه متف ــان فلس ــن و زب ــان دی ــت  )زب نادرس

ــردم.( ــت خــارج از کشــور ســال 94 انتخــاب ک ــة تس گزین
نادرســت  )معتزلــه نادرســت اســت و اگــر بــه جــای آن گفتــه می شــد اهــل . 51

حدیــث یــا اشــاعره درســت می بــود.(
درسـت  )دقـت کنیـد کـه »حرمـت« بـه معنـای حـرام بـودن اسـت پـس . 52

می تـوان گفـت: »حـرام بـودن بحث« توسـط اهـل حدیث مطـرح گردیـد. این 
پرسـش را از گزینـة تسـت خـارج از کشـور سـال 86 انتخـاب کـردم.(

وجود  )یا هستی( - واقعیت ها  )این پرسش صورت تست کنکور خارج از کشور . 53
سال 88 است.( 





85 امتحان
نهـایـی

فلســـفه 
درسـنامـه

در یک نگاه

فلســفه چیستـــ ؟
 موضوع: وجود = مطلق وجود = وجود محض = وجود از آن جهت که وجود دارد نه از آن جهت که تعّین خاص دارد.	*

 روش: استدالل عقلي = تبیین عقالني	*
 هدف: شناخت کل هستي )جهاني شود عقالني مشابه جهان عیني(	*
 قلمرو: پهنة بي پایان هستي	*
 فایده: پاسخگویي به سؤال هاي فطرت ثاني	*

فطرت اول: پرسش هایي پیرامون زندگي معمولي  ←   عقل معاش
فطرت ثاني:  پرسش هایي پیرامون حقیقت زندگي   ←   فلسفه)عقل معاد(

تعریف: بررسِي »مطلق وجود« + »احکام و عوارض وجود«	*

نام های دیگر فلســفه
مابعدالطبیعه = هستي شناسي = متافیزیک = الهیات = فلسفة علیا = فلسفة اولي'

 مقایسه فلســفه و ماورء الطبیعه 
ماوراءالطبیعهمابعدالطبیعه )فلسفه(

متافیزیک
نوعي علم و دانش 

علم به وجود و احواالت آن

ترانس فیزیک
مرتبه اي از عالم هستي

وراي عالم طبیعت و جهان مادي

 
رابطۀ فلســـفه با سایر علوم

 با علوم تجربي	*

1( تحکیم مباني کلي علوم تجربي با پنج اصل

   2( بررسي اعتبار و ارزش روش تجربي درشناخت طبیعت
  3( بررسي و تعیین حدود و توانایي روش تجربي

1- اصل واقعیت مستقل از ذهن
2- اصل قابل شناخت بودن جهان

3- اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت
4- درستی روش آزمایش و تجربه

5- اصل علیت و فروع آن

 با علوم انساني: بررسي مباني خاص علوم انساني	*

ارتباط دین و فلســفه
1. بخشي از تعالیم دین ماهیت فلسفي دارند.

مطالب فلسفي دینفلسفه
محتواي فلسفي دارد.

حاصل اندیشة فیلسوفان است.
تعابیر و چگونگي بیان مسائل در فلسفه با دین متفاوت است.

زباِن خاص خود را دارد.

محتواي فلسفي دارد.
منشأ آسماني دارد.

تعابیر و چگونگي بیان مسائل در دین با فلسفه متفاوت است.
زباِن خاص خود را دارد.

پاسخگو

پاسخگو
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2. دیــن، دعــوت بــه تفکــر مي کنــد )پــس عالمــه طباطبایــي میگویــد(: معنــا نــدارد بــه مقدمــه اي امــر شــود امــا نتیجــه ممنــوع باشــد. )دقت 
کنیــد کــه در دیــن، تفکــر واجب شــرعي اســت(

ارتباط فلســفه اسالمـــــی با سایر فلســـفه ها

فلسفه هاي دیگرفلسفة اسالمي
خاستگاه مطالب آن: بطِن اسالم و آسمانیاست.

محتواي آن: دیدگاه هاي کتاب و سنت به جهان هستي
شکل و صورت بیان: همانند سایر فالسفه
روش: تبیین عقالني معارف فلسفي دین

خاستگاه مطالب آن: ذهن فیلسوفان
محتواي آن: دیدگاه هاي فیلسوفان به جهان هستي

شکل و صورت بیان: همانند سایر فالسفه
روش: تبیین عقالني آنچه در ذهن فیلسوفان مي گذرد.

حواشـی

مربوط به آیات و روایات

 امام سجاد: براي گروه هاي ژرف اندیش در آخرالزمان  ← سورة توحید و آیات اول سورة حدید	*
فرستاده شده

 مالصدرا تفسیر قرآن را از سورة حدید شروع کرد.	*

 مقایسة مادي و مجرد در دیدگاه امام علي )ع(:	*

خطبة حضرت زهرا )س(:	*   

قوه و استعداد ← در حال حرکت از نقص به سوي کمال
فعلیت تمام← بدون تغییر و تحول و حرکت )نمونة بارز خلقت و واسطة فیض(

خدایي که دیدگان او را دیدن نتوانند ← خداوندي که انسان نمي تواند با چشم هایش او را ببیند، 
و گمان ها چوني و چگونگي او را ندانند ← و گمان و حدس انسان نمي تواند چگونگي خداوند را دریابد، 

همه چیز را از هیچ پدید آورد و بي نمونه اي انشاء کرد ← خداوند جهان را از هیچ آفرید و این جهان را براساس نمونة قبلي خلق نکرد.

جز آن که خواست تا قدرتش را آشکار سازد ← پس هدف از خلقت جهان توسط خداوند، آشکار کردن قدرت خود بوده است.

مادی:
مجرد:

حواشی مربوط به اهل حدیث و معتزله

اهل حدیث:  متکلمین اهل سنتـ  تفکر فلسفي را کفر مي دانند و در پاسخ به سؤال هاي فلسفي مي گویند: »الكيفية مجهوله 	*
و السؤال بدعة«

معتزله: متکلمین اهل سنت ـ تفکرفلسفي را جایز دانسته و نزدیک به دیدگاه شیعه ولي:»سرانجام منقرض شدند«.	*

کتاب  ها

»دنیایي که من مي بینم« از: آلبرت انشتین	*
»مبدأ و معاد« از: صدرالمتألهین )نقل فطرت اول و ثاني از قوِل ارسطو(	*
»شرح اصول کافي« از: صدرالمتألهین )نقل شروع تفسیرقرآن ازسورة حدید(	*
توحید صدوق	*
روش هاي برخورد پیشوایان دیني در مورد سؤال هاي فلسفياصول کافي	*

 
 

 




