باسمه تعالی
دبیرستان

(فرهنگ آموزش)

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 49-49
ش صندلی :

نام و نام خانوادگی:

رشته :انسانی

درس :فلسفه

کالس :پیش دانشگاهی
تعداد صفحات1 :

 « -1تعریف » و « هدف » مابعدالطبیعه را بنویسید.

زمان امتحان09 :دقیقه
تاریخ امتحان00/19 /90 :
بارم

1/5

 -2منظور فالسفه از فطرت اول و فطرت ثانی چیست؟

1/5

 -3چه عواملی باعث شکل گیری نهضت ترجمه شد؟ نام ببرید:

1/5

 -4کتاب محاکمات نوشتة کیست و موضوعش چیست؟

1

 -5ممکن الوجود را با ذکر مثال تعریف کنید.

2

 -6نخستین و مهم ترین اصلی که می تواند مبدأ تحقیقات فلسفی قرار بگیرد ،کدام است؟

1

 -7علت تامه و علت ناقصه را تعریف کنید.

2

 -8اصول و خالصه برهان سینوی را بنویسید.

2

 -9ویژگی های زعیم مدینه فاضله را از نظر فارابی نام ببرید.

2

 -11از نظر ابن سینا ،علم حقیقی به هر چیز چگونه حاصل می شود؟

1/5

 -11مضمون و محتوای حکایات «رساله الطیر» و «سالمان و ابسال» را از دیدگاه ابن سینا بنویسید.

2

 -12کتاب «تهافت الفالسفه» نوشته کیست و موضوعش چیست؟

2
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باسمه تعالی
دبیرستان

( فرهنگ آموزش)

امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 49-49
راهنمای تصحیح امتحان درس  :فلسفه
نام دبیر :علی معزی

کالس :چهارم
تعداد صفحات2 :

رشته :انسانی
ساعت امتحان 8 :صبح

زمان امتحان 69 :دقیقه
تاریخ امتحان00/19 /90 :
2

-1

بارم

قلمرو اصلی فلسفه پهنه ی بی پایان هستی است .فلسفه علم هستی شناسی است و به این اعتبار به آن مابعدالطبیعه می گویند .

1/5

مابعدالطلیعه یا متافیزیک به شناخت اشیاء فقط و فقط از آن جهت که هستند و هستی دارند میپردازد .به همین جهت در تعریف
فلسفه گفته اند  :فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتی که جهانی شود عقالنی  ،درست مشابه و نظیر جهان عینی و خرجی.
هدف فلسفه هم شناخت کل جهان هستی است  .فیلسوف میخواهد تصویری جامع و صحیح از جهان هستی به دست آورد  .در
حقیقت یک تحقیق فلسفی به دنبال پاسخگویی به پرسش هایی چون زیر است  :هستی از کجا آمده و به کجا میرود ؟ چرا
جهان هستی واقعیت یافته است ؟ آیا هستی نابود میشود؟ و ......
 -2مقصود فالسفه از فطرت اول  ،همان حالت عادی ما در برخورد و تماس با امور و مسائل زندگی هرروزه است .در این حالت

1/5

آدمی به زندگی معمولی مشغول است به کسب و کار  ،تحصیالت دانشگاهی  ،یافتن شغل خوب و پردرآمد و  .....می اندیشد و
در اهداف و مقاصدی که همگی در صدد یافتن آن هستند  ،سهیم میشود .الزمه ی عبور از فطرت اول این است که آدمی هرچند
برای لحظاتی از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسش هایی روبه رو گردد که پاسخگویی به آن ها به ظاهر سودی در بر ندارد و
بنابر مصالح عادی زندگی مطرح نشده است اما در حقیقت ارزش آن به اندازه ی ارزش وجود آدمی است  .این حال همان فطرت
ثانی است که آدمی را به یکباره به حیرت و شگفتی دچار میکند و حساب سودها و زیان های مادی را به هم میریزد.
 -3در سال  638هجری مسلمانان عراق و سوریه را تسخیر کردند و پس از چهار سال ایران را هم تصرف کردند سپس در دمشق

1/5

دولت بنی امیه تشکیل شد  .این دولت که آمیخته با ظلم و سیاهی بود و به تعطیل فکر امر کرده بودند و تحول فرهنگی دچار
رکود و فترت شده بود  .سرانجام که دولت عباسیان روی کار آمدند گرچه آمیخته با ظلم و سیاهی بود اما از نظر فرهنگی
دگرگونی هایی را بوجود آوردند از جمله عواملی که باعث تشکیل نهضت ترجمه و تحول فرهنگی شد این که ایرانیان به دستگاه
خالفت راه یافتند و بغداد مرکز خالفت شد  .دولت عباسی که تحت نظر ایرانیان بود و نخستین خلفای عباسی در محیط های
ایرانی پرورش یافته بودند و وزرا و دربانیان آن ها ایرانیان دانش پرور بودند و با راهنمای وزرا و مشاوران ایرانیان فرهنگ دوست
و دانش پرور از تحول فرهنگی برخوردار بود .
 -4نوشته ی قطب الدین رازی است و موضوعش ارزیابی شرح های خواجه ی طوسی و فخرالدین رازی برکتاب اشارات ابن

1

سینا پرداخت.
 -5یا رابطه ی وجود با موضوع  ،رابطه ی امکانی است و موضوع  ،ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم  .ما آن چیز را
ممکن الوجود مینامیم  .همه ی واقعیت های عالم مانند انسان  ،درخت  ،حیوان و  ....ممکن الوجودند .یعنی نسبت آن ها با وجود
و عدم متساوی است .
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 -6فلسفه با تبیین اصل علیت و فروع آن یعنی اصل ضرورت علی و معلولی و اصل سنخیت علت و معلول از یک طرف رشته ی

1

اتصالی را میان همه ی پدیده های جهان به اثبات رسانده است و از طرف دیگر مقدمات الزم را برای شناخت یقینی قوانین و
روابط حاکم بر پدیده های جهان فراهم آورده و پایه های آزمایش و تجربه را به مثابه ی روش تحقیق علوم تجربی تحکیم نموده
است .
 -7علت را آن گاه که وجود دهنده و هستی بخش است علت تامه یا علت حقیقی گویند و

2

آنگاه که وجود معلول به نحوی به آن وابسته است علت ناقصه می نامند .
 -8ابن سینا با توجه به اینکه وجوب معلول یا شیء ممکن الوجود بر وجود آن تقدم دارد و هم چنین بر اساس مقدمه ی بطالن

2

تسلسل  ،به اثبات یک علت فاعلی واجب الوجود برای کل موجودات جهان پرداخته است که از مهم ترین برهان های اثبات
وجود خدا محسوب میشود  .در این برهان ابن سینا از مفاهیم وجوب و امکان استفاده میکند  .برهان وجوب و امکان به نام خود
ابن سینا به برهان سینوی معروف است .
 -9زعیم مدینه ی فاضله باید دارای روحی بزرگ و سرشتی عالی باشد و فضایل و توانایی هایی که الزمه ی انجام این وظیفه

2

ی خطیر است در او جمع باشد  .او باید به عالی ترین درجات تعقل و تفکر رسیده باشد تا بتواند مصالح مردم و شرایع و احکام
را دریافت کند و آن ها را با وضوح و روشنی برای همگان بیان نماید و شرایط تحقق آرمان های الهی را در جامعه فراهم کند .
 -11علم حقیقی به هر چیز در پرتو ارتباط آن با مبدا وجود حاصل میشود و آن چه از راه فرضیه و مشاهده و تجربه و استقرا به

1/5

دست می آید تنها ابعاد ظاهری اشیاست  .دانشمند حقیقی هرگز به این ظواهر اکتفا نمیکند بلکه همواره می کوشد تا به کنه اشیا
پی ببرد و آن را در پرتو نور هستی مطلق مشاهده کند .
 -11در رساله الطیر سالک دعوت پیر را می پذیرد و از خواب غفلت بیدار میشود و به اتفاق این ملک که او را هدایت می کند

2

از ورطهها و پرتگاه های کوه قاف می گذرد .ابن سینا این سیر درونی نفس را به پرواز یک پرنده تشبیه کرده است  .رساله ی
سالمان و ابسال آخرین پرده ی این حکایت است و در آن سالک سرانجام از این مرحله میگذرد و پای در اقلیم نور و حیات
میگذارد .
 -12نوشته ی ابوحامد محمد معروف به امام محمد غزالی است و در آن به آراء فارابی و ابن سینا حمله کرد و بسیاری از آن ها
را معارض با وحی دانست .
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