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و سواالت تکمییل  پاسخنامه سواالت آزمون )خرداد ـ شهریور ـ دی( و سواالت کنکور رسارسی   
اغاز فلسفه در جهان اسالم""            2فلسفه   نهم درس    

تهیه و تنظیم:لیالشادمهری                                                                                                                                          

 
است ...  همیشه آغاز راه دشوار است ،عقاب در اغاز پرواز گاه پر یم ریزد اما در اوج حتی از بال زدن بی نیاز   

 
ص           99 دیحیات عقلی مسلمانان با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی آغاز شده است.ص/غ       1 

  99دی معلم اول و معلم ثانی به ترتیب لقب کدام فالسفه بوده است؟

 معلم اول: ارسطو                          معلم ثانی: فارابی

2 

99خرداد مدینه فاضله را از نظر فارابی تعریف کرده و تفاوت آن را با مدینه جاهله بنویسید.   

بهترین مدینه ها ،از نظر فارابی ،مدینه ای است که مردم ان به اموری مشغول هستند و به فضایلی آراسته اند که مجموعه 

است فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم « مدینه فاضله»مدینه را به سوی سعادت می برد و چنین جامعه ای از نظر فارابی

 تشبیه می کند که هر عضو ان متناسب با ویژگی های خود وظیفه ای بر عهده دارد و ان وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد

در مدینه جاهله هدف  مدینه جاهله در مقابل مدینه فاضله قرار دارد و مهم ترین تفاوت ان با مدینه فاضله در "هدف" ان است

مردم فقط سالمت جسم و فراوانی لذت های دنیایی است. مردم مدینه فاضله گمان می برند که اگر به چنین لذت هایی دست 

 یافتند،به سعادت رسیده اند و اگر دست نیافتند ،به بدبختی افتاده اند.

 

3 

99دی ن بنویسید. از نظر فارابی دو وجه تشابه مدینه فاضله را با بدن سالم انسا  

فارابی مدینه فاضله را به بدنی سالم تشبیه می کند که هر عضو ان متناسب با ویژگی های خود وظیفه ای بر عهده دارد و ان 

.همان گونه که در اعضای بدن،برخی بر برخی تقدم دارند،برخی از اعضای جامعه نیز بر وظیفه را به نحو احسن انجام می دهد

ند؛مثال همانطور که قلب بر همه اعضای بدن ریاست دارد،در مدینه فاضله هم باید کسی که ویژگی های برخی دیگر مقدم ا

 ممتازی دارد ،بر مردم ریاست کند.

4 

99شهریورها در چه کسانی وجود دارد؟ دو مورد از ویژگی های رئیس مدینه فاضله را از نظر فارابی نوشته و بیان کنید این ویژگی   

استسرشتی عالی  دارای روحی بزرگ و :1  

:به عالی ترین درجات تعقل رسیده2  

:می تواند احکام و قوانین الهی را دریافت کند   3  

رئیس مدینه فاضله کسی جز پیامبر خدا نیست این ویزگی ها برای امامان و جانشینان پیامبر هم هست و همین اتصال پیوسته 

ی دهد که جامعه را به درستی و در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کنند.به عالم باال به پیامبران امکان م  

 

5 

99دی بر اساس نظر فارابی هدف مدینه فاضله و مدینه جاهله را مقایسه کنید.  

فقط سالمت جسم و فراوانی لذت ها هدف مدینه جاهله:    در دنیا و اخرت هدف مدینه فاضله:رسیدن به سعادت   

6 

  99دی  هدف مردم مدینه جاهله چیست.چرا؟از نظر فارابی 

در مدینه جاهله هدف مردم فقط سالمت جسم و فراوانی لذت های دنیایی است. مردم مدینه فاضله گمان می برند که اگر به 

 چنین لذت هایی دست یافتند،به سعادت رسیده اند و اگر دست نیافتند ،به بدبختی افتاده اند.

7 
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"  آغاز فلسفه در جهان اسالم "                2فلسفه  نهم درس سواالت تکمیلی پاسخنامه    

 حیات عقلی،علمی و فلسفی چگونه شکل می گیرد؟

« حیات عقلی»، عقالنیت جزء فرهنگ عمومی جامعه در ایدوقتی که مردم یک جامعه به عقل و تفکر و اندیشه توجه کنند و 

 شکل می گیرد.

را پدید می اورد« حیات علمی»توجه به عقل و فکر،حرکت به سوی دانش و رشد شاخه های مختلف علم را به دنبال دارد و   

است که به طور طبیعی جمعی از محققان و اندیشمندان به ان خواهند پرداخت. «حیات فلسفی»یکی از شاخه های حیات علمی  

1 

ف یعقوب بن اسحاق کندیابو یوساولین فیلسوف مشهور مسلمان کیست؟   2 

 طبق نقل "بیهقی" بخش ........کتاب .......... ابن سینا توسط دانشمندان شیراز مورد مطالعه قرار گرفت و این دانشمندان ..........

  * ب: منطق ـ نجات ـ از ان کتاب چندین اشکال گرفتند      الف: الهیات ـ نجات ـ از ان کتاب چندین اشکال گرفتند      

 ج:الهیات ـ شفا ـ با خواندن ان کتاب شگفت زده شدند              د: منطق ـ شفا ـ با خواندن ان کتاب شگفت زده شدند

3 

........از شاگردان بوعلی سینا جزوات مشتمل بر حل مشکالت تحریر شده توسط ابن سینا را تحویل ابوالقاسم کرمانی داد و 

 دانشمندان شیرازی .....

ابوالحسن بهمنیار ـ از شیخ)ابن سینا( ایراداتی گرفتند        ب: ابوعبید جوزجانی ـ از شیخ)ابن سینا( ایراداتی گرفتند    الف:   

    *: ابوعبید جوزجانی ـ  شیخ)ابن سینا( را تحسین کردندج:ابوالحسن بهمنیار ـ شیخ)ابن سینا( را تحسین کردند              د

4 

نام ببرید؟ در میان مسلمانان را زمینه های رشد فلسفه   

:زمینه اول:دعوت قران کریم و پیامبر اکرم)ص( به خرد ورزی1  

  در قرن اول هجری)ظهور علم کالم( :زمینه دوم:گسترش مباحث اعتقادی میان مسلمانان2

در قرن دوم هجری  :زمینه سوم: نهضت ترجمه متون3  

5 

  جامعه به رشد گیاه تشبیه کنیم می توان گفت ........همان زمین اماده و حاصلخیز استاگر رشد علم را در 

ج:حیات فلسفی                      د:حیات معنوی                   *ب:حیات عقلیالف: حیات علمی                          

6 

  شده است؟ طبق گزارش مورخان علم،حیات تعقلی مسلمانان از چه زمانی اغاز

 با ظهور اسالم و تشکیل جامعه اسالمی

7 

 روش های خاص و بدیع پیامبر اسالم)ص( برای ایجاد حیات عقلی چه نتیجه ای در پی داشت؟

 جامعه ی اسالمی عصر پیامبر)ص( در زمانی کوتاه به مرتبه ای ممتاز از "حیات عقلی" رسید

9 

قران کریم و گفتار و رفتار رسول خدا مشاهده می شود را بنویسید.برخی از عوامل زمینه ساز رشد فلسفه که در   

)تکریم عقل( :ارزش قائل شدن برای اصل تفکر و خرد ورزی1  

  )تکریم علم( :تکریم علم به عنوان ثمره تفکر و خرد ورزی2

)تکریم عالم(:تکریم و احترام پیوسته عالمان و دانشمندان 3  

:طرح مباحث علمی،عقلی و فلسفی و به کار گرفتن شیوه های مختلف استدالل 4   

مذمت جهل و نادانی(): مذمت پیوسته نادانی و جهل به طوری که در جامعه یک ویژگی منفی تلقی شود5  

ان() توصیه به یادگیری از دیگر :دعوت به یادگیری علم و دانش ملت ها و تمئن های دیگر و استفاده از انها6  

9 

 تاثیر ترجمه متون فلسفی چه تاثیری بر رشد فلسفه در میان مسلمانان گذاشت؟

:آشنایی با اندیشه های بزرگان فلسفه یونان)افالطون و ارسطو(1  

:نقد و بررسی آراء فالسفه یونانی2  

: شکل گیری یک نظام فلسفی جدید و بی سابقه3  

11 

 دلیل آن که فلسفه اسالمی، صورت استداللی قوی به خود گرفت کدام است؟ 

*ب: تکیه ارسطو به قیاس برهانیالف: نبوغ استداللی ابن سینا                                 

11 

 زمانی که فلسفه اسالمی رسما تاسیس شد،این فلسفه با چه عنوانی مشهور گردید و دلیل شهرت ان چه بود؟

فلسفه فارابی ـ تاسیس فلسفه اسالمی                                    ب:فلسفه مشاء ـ برخورداری از اراء حکیمان یونانی الف:  

*د: فلسفه مشاء ـ گرایش به تفکرات ارسطوییج:فلسفه فارابیـ به جهت تکریم و تمجید از مقام فارابی                        

12 

کدام اند؟« دو تن از بزر گ ترین حکمای مشاء»و « نام گذاری حکمت مشاء بود فردی که علت»به ترتیب   

*: ارسطوـ فارابی ـ ابن سیناالف: افالطون ـ ارسطوـ سقراط                        ب  

 ج:ابن سینا ـ ارسطو ـ سقراط                           د: ارسطوـ سقراط ـ افالطون 

13 

؟حکمت از نظر یک فیلسوف مشایی مانند ابن سینا به چه معناست  
فنی استداللی و فکری که انساِن عالم،وجود را ان چنان که هست،به وسیله این فن به دست می اورد و نفس خویش را به کمال می رساند 

 و به جهانی عقلی مشابه جهان واقعی تبدیل می شود و مستعد رسیدن به سعادت نهایی،به اندازه طاقت بشری می گردد.

14 

نظریه پرداز بود و دیدگاهی نزدیک به ....................مطرح کرد.فارابی در ..........   

د: فلسفه حقوق ـ ارسطو       سیاست ـ افالطونج:                   *ب:فلسفه سیاست ـ افالطونالف: نجوم ـ  ارسطو          

15 

کتاب توسط چه کسی نوشته شده است؟چه کسانی هستند و این « الجمع بین رای الحکمین»منظور از دو حکیم در رساله   

*ب: افالطون، ارسطوـ فارابیالف: افالطون، ارسطو ـ ابن سینا                                                 

 ج:سقراط ،افالطون ـ فارابی                                                     د: سقراط ،افالطون ـ ابن سینا

16 
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کدام است؟« جمع بین رای الحکمین»کتابموضوع   

 الف: بیان دیدگاه های سقراط افالطون و ارسطو                      ب: ارائه دیدگاههای مشترک و متفاوت افالطون و ارسطو

د:ارائه تفاوت نظرهای افالطون و ارسطو                       *ج: بیان دیدگاههای مشترک  افالطون و ارسطو  

71  

ه عقیده فارابی مسیر سعادت و کمال انسان از .........................می گذرد.ب  

زندگی اجتماعی                                                               

19 

 اولین مبنای فارابی برای ورود به مباحث اجتماعی و فلسفه سیاسی چیست؟

ب:گرایش فطری وذاتی انسان به جامعه *الف :معرفی سعادت دنیا و اخرت به عنوان هدف اجتماع                                   

19 

 ازنظر فارابی چه عاملی به پیامبران این امکان را می دهد که جامعه را به درستی و در جهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کند؟

*ب: اتصال پیوسته به عالم باالین درجات تعقل                      الف: رسیدن به عالی تر  

              د: آراسته شدن مردم به فضایل  ج:داشتن روحی بزرگ و سرشتی عالی                      

21 

 

""آغاز فلسفه در جهان اسالم   2پاسخنامه سواالت کنکور درس نهم فلسفه   

 

 

مهم ترین فیلسوف سیاسی اسالم که هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست معاشرت نداشت که بود و به کدام لقب 

با تغییر 95سراسری ملقب شد و دلیل ان لقب چه بود؟      

اسالمی بود*ب: فارابی ـ معلم ثانی ـ موسسس فلسفه الف: ابن سینا ـ شیخ الرئیس ـ موسس فلسفه اسالمی بود            
         د: ابن سینا ـ شیخ الرئیس ـ به همه علوم زمان خود احاطه داشت       ج:فارابی ـ معلم ثانی ـ به همه علوم زمان خود احاطه داشت     

1 

77کدام کتاب فارابی راهنمای درک افکار فلسفی ارسطو است؟ خارج از کشور  

*د:اغراض مابعدالطبیعهعقل              ج:جمع بین رای دو حکیم                 الف: فصوص الحکم             ب:فی معانی ال  

2 

99خارج از کشورکدام کتاب نوعی شرح فلسفی به شمار می رود و از نظر فارابی ،پیامبر از کدام ویژگی برخوردار است؟   

 الف: اغراض ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه ـ ریاست مدینه فاضله 

  * ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه ـ اتصال به فرشته وحیب: اغراض 

 ج: رساله جمع بین رای دو حکیم ـ ریاست مدینه فاضله

 د: رساله جمع بین رای دو حکیم ـ اتصال به فرشته وحی

3 

با تغییر 95سراسریبا توجه به نظر فارابی،از مدنی بالطبع بودن انسان کدام مطلب را نمی توان برداشت کرد؟   

 الف: گرایش به اجتماع در بشر غیر اکتسابی است 

 ب: فطرت و طبع انسان ها را به سوی اجتماع کشانده است

*:بشر ناخواسته و ناآگاهانه به تشکیل اجتماع تن داده استج  

 د: بدون زندگی اجتماعی،دستیابی به سعادت غیر ممکن است

دست به تشکیل جامعه می زند.بشر بر اساس طبع خود گرایش به اجتماع دارد و آگاهانه   

4 

96سراسری کدام یک از ویژگی های الزم برای رهبر مدینه فاضله فارابی نیست؟     

ب: خردمندی               ج:سرشت عالی           د:توانایی اداره مردم                               * الف: نبوت  

امامان می رسد در حالیکه امامان مقام نبوت ندارندفارابی معتقد است این مقام بعد از پیامبر به   

5 

 

 

 با ارزوی شادکایم برای شما خوبان
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