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و سواالت تکمییل  پاسخنامه سواالت آزمون )خرداد ـ شهریور ـ دی( و سواالت کنکور رسارسی   
 "            2فلسفه    دهم درس  

ی
  

تهیه و تنظیم:لیالشادمهری                                                                                                                                          

 

.اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید،اما اگر تالش نکنید قطعا شکست یم خورید  

89دی درمورد کتب ابن سینا به دو سوال زیر پاسخ دهید.   

  نجاتالف: کدام کتاب او مختصر کتاب شفاست؟ 

  اشارات و تنبیهاتب:کدام کتابش شامل اخرین دیدگاه های او در حکت است؟

1 

  88دی : انصاف( ابن سینا است.2   *:شفا1کامل ترین مرجع حکمت مشاء کتاب)

 

2 

044شهریورابن سینا اخرین دیدگاه های خود در باب حکمت و فلسفه را در کتاب ....................بیان کرده است.   

اشارات و تنبیهات                                                                                         

3 

044خرداد با توجه به نظر ابن سینا درباره طبیعت به دو سوال زیر پاسخ دهید.   

مرتبه ای از هستی است که دارای حرکت است و رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد جزء ذات عالم الف: تعریف طبیعت : 

044دی است و از ان جدایی ناپذیر است.  
دان جهت است که اجزای این عالم،هر کدام طبع و ذات خاصی م به طبیعت بت نام گذاری این عالعلب: علت نام گذاری ان: 

دارند که منشا حرکات و تغییرات اجزا و افراد عالم طبیعت می باشد خود این عالم به عنوان یک "کل" طبع و ذاتی دارد که 

 منشا و مبدا حرکات و تحوالت آن است.

4 

044شهریور ابن سینا چگونه وجود شر و بدی را در عالم هستی تبیین می کند به اختصار بنویسید.   

طبیعت هر شیء آن را به سوی خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد ؛به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد حتی انچه 

یک جاندار یا حتی وقایع ویرانگر طبیعی همچون سیل و مانند پژمرده شدن یک گل یا مرگ  ظاهرا شر و بدی به نظر می رسد

به همین جهت با نگاه کردن به همگی در یک نظم کلی جهانی تاثیر مثبت دارند و به کمال نهایی طبیعت کمک می کنند زلزله ،

 بخش کوچکی از جهان نمی توان درباره ان داوری کلی کرد

 

5 

88دی خشیت در نهاد دانشمند در برابر حق می شود؟ از نظر ابن سینا چه چیزی باعث ایجاد خشوع و  

تامل دررابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها،دانشمند را از ظاهر پدیده ها عبور می 

تنها بندگان عالِم »دهد و به باطن آنها می رساند ؛آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق می رساند و مصداق ایه شریفه

سازد  می« خداوند خشیت او را به دل دارند  

6 

044دی با توجه به فلسفه سهروردی به سوال های زیر پاسخ دهید.  

مغرب کامل  الف: نام عالم ماده یا جهان تاریکی در جغرافیای عرفانی او چیست؟  

نوراالنوار  ؟ب: تعبیری که برای خدا به کار برده است  

حکیم متاله  ج:کسی که هم در صور برهانی و عرفان سرآمد است چه نام دارد؟  

7 

  044خردادب:مغرب وسطی( نام دارد.   * مغرب کاملدر فلسفه سهروردی عالم ماده )الف:

 

8 

88خردادبا توجه به جغرافیای عرفانی سهروردی مفاهیم مقابل را تعریف کنید.  

قابل مشاهده نیست.نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده،برای موجودات خاکی الف: مشرق جهان:  

در ان نور و ظلمت به هم آمیخته اند که قرار دارد  ، مغرب وسطی در میان مشرق محض و مغرب کاملب: مغرب وسطی:  

9 

88دی با توجه به فلسفه سهروردی مفاهیم مقابل را تعریف کنید.   

وراالنوار می نامدسهروردی،مبدا جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را نالف: نوراالنوار:  

نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده،برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست. ب: مشرق جهان:  

11 

044شهریور از نظر سهروردی کسی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته چه نام دارد؟   

044خردادهم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند .........می نامد. سهروردی کسانی را که  

حکیم متاله                                                                                                                

11 

88شهریور ی تعریف کنید. حکیم متاله را با توجه به فلسفه سهرورد  

 کسی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته است 

12 
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دوره میانی""                2فلسفه  دهم درس سواالت تکمیلی پاسخنامه    

شاگرد..................بود.ابن سینا زندگی نامه خود را برای .......نوشته است و در منطق و ریاضیات   

 الف:بهمنیار ـ ابوالعباس لوکری                    ب: ابوعبید جوزجانی ـ ابوالعباس لوکری

جوزجانی ـ ابو عبدهللا ناتلی *ابو عبید د:ج:بهمنیار ـ ابو عبدهللا ناتلی                            

1 

شده و کدام کتاب در اصفهان برای حاکم ان شهر نگاشته شده است؟ کدامیک از اثار ابن سینا به زبان پارسی نوشته  

 الف: اشارات و تنبیهات ـ دانشنامه عالیی                                           ب: دانشنامه عالیی ـ انصاف

ـ اشارات و تنبیهات د: انصاف                                               *:دانشنامه عالیی ـ دانشنامه عالییج  

2 

 به نظر ابن سینا برای تحقیق در عالم طبیعت چه روشی را باید اتخاذ کنیم؟

 الف:از علوم تجربی فاصله بگیریم                                       ب:وجود را از حیث وجود بررسی کنیم 

به خالق جهان نیز توجه داشته باشیم*د:      ج:خشوع و خشیت داشته باشیم                                      

 از نظر ابن سینا،روش مناسب برای تحقیق در عالم طبیعت باید رابطه پدیده ها با مبدا وجود را نیز در نظر بگیرد.

3 

88کانون فرهنگی اموزشبه نظر ابن سینا،اگر یک شیء به سوی کمال خودش سوق پیدا نکند،لزوما....   

ء شر است                                            ب: هیچ خیری در عالم وجود نداردالف: طبیعت ان شی  

د:طبیعت ان شیء با طبیعت کل سازگاری ندارد                              *:مانعی در راه طبیعت قرار گرفته استج  

 

0 

اشراقی" را پایه گذاری کردشیخ اشراق با احیای .........و تلفیق آن با ........."حکمت   

 الف: فلسفه مشایی ـ عرفان اسالمی                                             ب:فلسفه نور و اشراق ایران باستان ـ فلسفه اسالمی

د:فلسفه مشایی ـ فلسفه اسالمی                     ج: فلسفه نور و اشراق ایران باستان ـ عرفان اسالمی*  

5 

ظر سهروردی نتیجه فلسفه بی سلوک و سلوک بی فلسفه به ترتیب چیست؟از ن  

ب:بی حاصلی ـ گمراهی *الف: گمراهی ـ کفر و بی دینی                                        

از نظر سهروردی ،آن تحقیق فلسفی که فقط متکی به شیوه استداللی محض باشد و نتواند به قلب بر سد، بی نتیجه است و 

 سیر و سلوک روحانی و قلبی هم بدون تربیت عقالنی گمراه کننده است

6 

 علت نام گذاری "حکمت اشراقی" از دیدگاه قطب الدین رازی کدام است؟

 الف: زیرا همان حکت شرقیانی است که اهل فارس بوده اند

 ب:زیرا اساس و بنیان ان حکت اشراق است

*فس انسان های کامل به دست می ایدج:زیرا این حکمت از تابش انوار عقلی بر ن  

 د:زیرا هر چه حقیقت است در شرق جغرافیای عرفانی است.

7 

 سهروردی رستگاری را در چه می داند؟ 

ب:گذر از جهان ظلمات                                              : وصول کامل به روشنی محض*  الف  

 ج:اشراق و تابش نور                                                                     د: مشاهده مشرق کامل 

 گذر از جهان ظلمات لزوما به معنای رسیدن به نور محض نیست)حذف ب(

 اشراق و تابش عمل خداوند است نه موجودات دیگر که خودشان حاصل این اشراق هستند)حذف ج(
ده مشرق کامل به معنای مشاهده عالم فرشتگان است نه مشاهده خداوند و نوراالنوار  زیرا مشرق کامل عالم ملکوت است)حذف د(مشاه  

9 

 به چه دلیل مشرق جهان برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست؟

 الف: به دلیل تفاوت ماهوی که با برخی موجودات عالم خاکی دارد.

مغرب جهان دارد ب: به دلیل برتری که بر  

*:به دلیل مجرد بودن مشرق جهانج  

 د: به دلیل در مغرب بودن موجودات خاکی

 مشرق جهان به دلیل تجرد از ماده برای موجودات خاکی قابل مشاهده نیست

8 
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"دوره میانی "   2فلسفه دهم پاسخنامه سواالت کنکور درس   

 

 

78سراسری دایرة المعارف  عظیم علمی و فلسفی ابن سینا را کدام کتاب وی تشکیل می دهد؟   

ج:قانون                   د: نجات                          ب:شفا*الف: انصاف                   

1 

76سراسریجزء بوده است؟  21کدام کتاب ابن سینا مختصر کتاب شفاست و کدام اثر او دارای   

: نجات ـ انصاف*الف: اشارات ـ شفا                           ب:اشارات ـ انصاف              ج:نجات ـ شفا                     د  
استهزار مسئله است که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفته و تنها چند جزء ان باقی مانده 29جزء و مشتمل بر  24کتاب انصاف دارای   

2 

هر یک از اثار باقی مانده از ابن سینا که به عنوان دایرة المعارف علمی و فلسفی ،فرهنگ نامه پزشکی ،ابواب مختلف حکمت و 

98خارج از کشور با تغییر اخرین دیدگاه های فلسفی به ترتیب،کدام است.   

ب:شفا ـ قانون ـ اشارات و تنبیهات ـ دانشنامه عالیی      الف: قانون ـ شفا ـ اشارات و تنبیهات ـ دانشنامه عالیی                  

* د:شفاـ قانون ـ دانشنامه عالیی ـ اشارات و تنبیهاتج:قانون ت شفا ـ دانشنامه عالیی ـ اشارات و تنبیهات                          

 

3 

نوانی تعبیر می کند و شیء را به کدام جهت ابن سینا از مبدا درونی اشیا که منشا و مبدا حرکات و تحوالت ان است به چه ع

با تغییر 76سراسری سوق می دهد؟   

*ب: طبع و ذات ـ خیر و کمالالف: طبع و ذات ـ علت بیرونی                                     

 ج: صورت ـ خیر و کمال                                           د: صورت ـ علت بیرونی 

0 

96سینا به این سوال که "چرا نظام عالم،نظام احسن است" کدام است؟ سراسری  پاسخ ابن  

 الف: وقایع ویرانگر هم جزء ضروری نظام عالم اند

 ب:هر موجودی به سوی خیر و کمال حرکت می کند

:نظام موجودات با لطف و عنایت خدا پدید امده است*ج  

 د: هر موجودی در طبیعت نقش خاصی دارد

گوید:خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده است و همه اجزای آن چنان ترکیب و تالیف شده اند ابن سینا می 

 که بهترین نظام ممکن،یعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.

5 

با تغییر 91سراسریبه نظر ابن سینا ،طبیعت هر شیء آن را به سوی ....................  

تجرد سوق می دهد و در این راه هیچ مانعی کارساز نیستالف: اعتئال و   

 ب:اعتدال و تجرد سوق می دهد به شرط اینکه مانعی در راه نباشد

 ج:خیر و کمال سوق می دهد و در این راه هیچ مانعی کارساز نیست

*: خیر و کمال سوق می دهد به شرط اینکه مانعی در راه نباشدد  

6 

با تغییر 87سراسری کدام ویژگی از نظر ابن سینا،ویژگی عاِلم حقیقی شمرده می شود   

 الف: نفس او به مراتب باالیی از تجرد ارتقا یافته است

 ب:با تحقیق علمی از رازهای طبیعت پرده بر می دارد

 ج:به ابعاد ظاهری اشیا و موجودات توجهی ندارد

اطن آنها می رسد*از ظاهر پدیده ها عبور کرده و به بد:  

7 

044سراسریکدام عبارت را می توان از دیدگاه ابن سینا در طبیعت شناسی نتیجه گرفت؟   

 الف: همه موجودات طبیعی ،دارای طبیعت خاصی هستند که بر اساس حرکات و تحوالت انها شکل می گیرد

د و به خشوع در برابر حق وا می دارد.ب: تحقیق در ماوری طبیعت،دانشمند را از روابط میان پدیده ها آگاه می کن  

 ج:با توجه به اینکه نظام عالم احسن است،داوری در مورد وقایع مخرب طبیعی که خیرند یا شر غیر ممکن است.

*وجود هر موجود طبیعی از جهاتی خیر است و از جهاتی دیگر شر؛اما در مجموعه عالم،وجودش جز خیر نیستد:  

موجودات منشا حرکات و تحوالت انهاست نه اینکه موجودات را شکل می دهد)حذف الف(ن سینا معتقد است طبع اب  

 ابن سینا معتقد است تحقیق در ماوراء الطبیعه دانشمند را از روابط فراتر می برد )حذف ب(

 ابن سینا درباره خیر بودن کل عالم داوری کرد و شر را الزمه نظم کلی جهان می داند )حذف ج( 

 

9 

85خارج از کشورکدام مورد بیانگر وجه مشترک طبیعت شناسی ابن سینا با علوم طبیعی است؟   

 الف: ارتباط موجودات طبیعی را با مبدا نهایی آن نشان می دهد

 ب:به عوامل بیرونی و مبادی درونی اشیا توجه دارد

از نتایج مطالعه عالم طبیعت،کشف ویژگی ها و روابط پدیده های ان است*:ج  

 د:روش و مقصود آن با هدف آفرینش سازگار است.

در علوم طبیعی نوین توجهی به مبدا و مبادی آفرینش نمی شود و با هدف افرینش کاری ندارد)در طبیعت شناسی ابن سینا این 

گیری یکی از مواردی که ابن سینا بر آن تاکید می کند و در واقع چیزی است که به شکل  موارد مدنظر یک دانشمند است(

علوم طبیعی منجر می شود ،مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیده های ان است .ابن سینا این ویژگی را در 

 کنار توجه به رابطه اشیا با مبدا هستی الزم می داند یعنی هر دو باهم ،ولی علوم طبیعی نوین فقط ویژگی اول را دارد

8 
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044خارج از کشورن سینا،کدام عبارت درست است؟ با استفاده از طبیعت شناسی اب  

 الف:بندگان عاِلم خداوند که خشیت او را  به دل دارند،کسانی هستند که از طبیعت گذشته و در ماوراء الطبیعه تحقیق کرده اند

ر به حال :با وجود خسارت هایی که ملخ های مهاجم به کشاورزان می زنند،نمی توان آن ها را حشراتی بی فایده و مضب

*طبیعت دانست  
ج:بیماری،پیری و مرگ هر چند شر و بدی به نظر می رسند،اما با توجه به نظام احسن،هیچ گونه داوری در مورد انها نمی 

 توان کرد

د:طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصد خاصی دارد و موجودات جهان،دستخوش تحوالتی می شوند که منشا طبیعت 

 انها می شود

 دانشمندان بعد از اینکه به باطن می رسند ،به خشیت می رسند نه اینکه خشیت را از اول داشته باشند)حذف الف(

و شر را الزمه نظم کلی جهان می داند )حذف ج(  شر و بدی داوری می کند ابن سینا درباره   

انها می شود)حذف د(تحوالت موجودات،منشا طبیعت انها نمی شود بلکه طبیعت موجودات منشا تحوالت   

 

14 

81خارج از کشوردر مورد حکمت اشراق کدام عبارت صحیح نیست؟   

 الف: فیلسوف اشراقی،تحقیق فلسفی به شیوه استداللی محض را بی حاصل می داند

 ب:حکمت اشراق  نوعی بحث از وجود است ولی استدالل را با سیر و سلوک همراه می سازد

است که هر چه را بر پایه عقل استوار می سازد،به ذائقه دل نیز برساندج:کوشش فیلسوف اشراقی بر ان   

در مقایسه با تصوف،این به برهان چندان بها نمی دهد و ان از عقل فراتر نمی رود*د:   

 سهروردی به برهان بها می دهد و می گوید برهان باید همراه با شهود باشد.

 

11 

86سراسری منظور سهروردی از نور کدام است؟  

د: ذات باری تعالی                       * ج:واقعیت اشیاءالف:هستی مطلق                    ب:حقایق مجرده                         
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85سراسری با توجه به دیدگاه سهروردی،تفاوت اصلی موجودات در چیست؟   

د:استقالل یا وابستگی وجودی      *ج:شدت و ضعف نورانیتالف: مادی یا مجرد بودن          ب:نورانیت یا ظلمت              
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