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) آغازفلسفه درجهان اسالم(نهم سؤاالت درس 

جای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.

یک دارندکه ازآن به « عقلیحیات » حدودسییییزده قرن می گذرد.این توجه، نتیجه یک به جهان اسیییالم آن ورود توجه به فلسیییفه و از -1

حیات فلسفی   درجهان اسالم انجامید.»..............« 

ل شک«»...............وقتی که مردم یک جامعه، به عقل وتفکر واندیشیه توجه کنند به طوری که عقالنیت جزء فرهن  عمومی جامعه درآید،  -2

می گیرد.     حیات عقلی

راپدید می آورد.    حیات ».......................« توجه به عقل وفکر، حرکت به سییوی دانش و رشیید شییاخه های مختلف علم رابه دنبال دارد و -3

علمی

ان ، بدان خواهندپرداخت. اسیییت که به طور طبیعی ، جمعی ازمحققان واندیشیییمند»......................« یکی ازشیییاخه های حیات علمی،  -4

حیات فلسفی

ابویوسف » پس از گذشیت حدود دوقرن ازظهور اسیالم، .................... به مرحله ای ازرشید رسید که اولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام    -5

ظهورکرد.   حیات فلسفی« یعقوب بن اسحاق

کتاب ورساله ازخودبه یادگارگذاشت.    کندی 271....ظهور کرد.وحدوداولین فیلسوف مشهور مسلمان به نام ابویوسف یعقوب بن...... -6

مورخان علم گزارش داده اند که حیات.......مسلمانان باظهور اسالم وتشکیل جامعه اسالمی آغاز شده است.   تعقلی -7

خاص وبدیع بهره بردند.    حیات عقلی نین حیاتی ازروش هاییرا پایه گذاری کردند ودرایجاد چ« »...........پیامبراکرم)ص( وقرآن کریم  -8

جامعه اسییالمی راپایه گذاری کردند ودرایجاد چنین حیاتی ازروش هایی خاص وبدیع بهره « حیات عقلی»پیامبراکرم )ص( وقرآن کریم  -9

رسید. حیات عقلی.« ».....................اه به مرتبه ای ممتازازمی عصر پیامبراکرم)ص( درزمانی کوتبردند؛ به طوری که جامعه اسال

درجهان اسییالم کرد.   حیات »...................« این نهضیت) نهضییت ترجمه( که ازقرن دوم هجری آغازشید، کمک شییایانی به شییکل گیری    -11

فلسفی

ن کاشته شود، رآدریک جامعه وحضیور ..............واحترام به..............همان زمین آماده ای اسیت که دانه هرشاخه ازدانش د  « حیات عقلی» -11

عقل -خواهد شد وثمر خواهد داد.     عقالنیت درخت تناور

این مباحث)اعتقادی( ،که بسییاری ازآنها ازجنس مباحث ........بودند، سبب شد که درهمان قرن اول هجری، دانشمندانی ظهور کنند که -12

درمسائل اعتقادی تبحر داشته باشند.     فلسفی

ابتدای ظهور اسالم آغاز شد وبعد از دوقرن، به ............انجامید.  حیات فلسفی حیات عقلی مسلمانان ازهمان -13

-فیسدرفلسفه نیز )مسلمانان( دانش فیلسوفان بزرگ راآموختند وبانقد وبررسی آرای آن حکیمان،نظام..........نوینی را.........بخشیدند.   فل -14

سامان

ی درمسائل .................آغازشد.   اعتقادیازهمان عصر رسول خدا)ص( بحث وگفت وگوی عقل    -15

تا ه)مسلمانان( نظام فلسفی نوینی را سامان بخشیدند که ضمن برخورداری ازآرای افالطون وبیشتر.......دربردارنده اندیبشه های ........بودک -16

جدیدی -آن روزگار سابقه نداشت.   ارسطو

ارسطو -...............بود.      استداللی یکامال...........داشت ومتکی برآراآغاز سرشتی ازهمان فلسفه اسالمی  -17

ازآنجا که ارسییطو درمباحث فلسییفی بیش ازهر چیز به ...............تکیه می کرد، فلسییفه اسییالمی نیز به صییورت .........قوی به خود گرفت. -18

استداللی -قیاس برهانی
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بوغ اسیتداللی ..........، این صیورت اسیتداللی را با ظریف ترین موشیکافی ها آراست ویک نظام فلسفی     تالش های محکم واسیتوار .......ون  -19

 ابن سینا -مستحکم وقوی راپدیدآورد.     فارابی

تالش های محکم واسییتوارفارابی ونبوغ اسییتداللی ابن سییینا، این صییورت اسییتداللی را با ظریف ترین موشییکافی ها آراسییت ویک نظام   -21

 ..............مستحکم وقوی راپدیدآورد.     فلسفی.......

 معروف شد.      حکمت مشاء»..........................« این شیوه تفکر فلسفی) استداللی( به خاطر موسس اول آن، ارسطو، به  -21

 معروف شد.      ارسطو « حکمت مشاء».این شیوه تفکر فلسفی) استداللی( به خاطر موسس اول آن، ..................، به  -22

 ارسطو –استداللی  والگو گرفتن از.........بود.    آن ویژگی اصلی حکمت مشاء ، همان صورت ........ -23

فنی ...............و........که انسان عالم ، وجود را آن چنان که هست، به » ز: حکمت ازنظر یک فیلسیوف مشیائی مانند ابن سینا عبارت است ا   -24

 فکری -وسیله این فن به دست می آورد.      استداللی

فنی استداللی وفکری انسان عالم ، وجود را آن چنان که هست، به وسیله این فن به » حکمت ازنظر یک فیلسوف مشائی عبارت است از:  -25

     واقعی -عقلی  خویش رابه کمال می رساندوبه جهانی........مشابه جهان .........تبدیل می شود. ونفس دست می آورد. 

 ابن سینا –بزرگ ترین حکمای مشاء ............و..................محسوب می شوند.   فارابی  -26

 -نیزشهرت داشت وبه درجه.......رسیده بود.    نجوم وسیاست ایشیان )فارابی( عالوه برفلسفه که درآن سرآمد روزگاربود، درحقوق،...........  -27

 استادی

 افالطون  -)فارابی( در ........... سیاست نظریه پرداز بود ودیدگاه ویژه ای را مطرح کرد که به دیدگاه .......نزدیک است.     فلسفه  -28

 ارسطو -و........................به خوبی آشنا بود.    افالطونفارابی با میراث فلسفی یونان، به خصوص آرای.......................... -29

ارائه کند.   الجمع ».......................................« )فارابی( توانست نقاط مشترک اندیشه های آن دو)ارسطو وافالطون(را بیابدودرکتابی باعنوان -31

 بین رای الحکیمین

بادقت وتوانایی بسییار ، نظرات ارسطو را شرح می دهد ونکات پیچیده آن را آشکار  »..................................................« نامفارابی در کتابی به  -31

 می سازد.    اغرا  ارسطو فی کتاب مابعدالطبیعه

نظرات ..................را شیرح می دهد ونکات آن را  بادقت وتوانایی بسییار ،  « اغرا  ارسیطو فی کتاب مابعدالطبیعه  »فارابی در کتابی به نام -32

 پیچیده– آشکار می سازد.    ارسطو

 کتاب اغرا  ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه راهنمای ..............درفهم کتاب ارسطو شد.    ابن سینا -33

...........و.................وسایر فیلسوفان گذشته را دریک وی )فارابی( به علت آشینایی عمیق با تعالیم اسالم، توانست آموخته های خود را از ....  -34

 ارسطو  -نظام فلسفی جدید عرضه کند.    افالطون

 معلم ثانی -شهرت یافت.   معلم»......................« گرفت وبه ».................« )فارابی ( پس از ارسطو لقب -35

 رت داشت.   غلافارابی مشاغل سیاسی راپذیرفت وبااهل سیاست معاش -36

 سیاست -فارابی هرگز مشاغل ..........رانپذیرفت وبااهل ...........معاشرت نداشت.    سیاسی    -37

ازنظر او)فارابی( انسان موجودی مدنی بالطبع است که برحسب فطرت وطبع خود به جامعه گرایش دارد ومی خواهد باهمنوعان خویش  -38

 فلسفه سیاسی -به مباحث .........و............است.   اجتماعی زندگی کند. این اولین مبنای وی برای ورود

.نیز ........انسان ....یده فارابی، مسیر سعادت وکمال انسان از زندگی اجتماعی می گذرد وبه همین جهت باید هدف اصلی جامعه و......عقبه  -39

 سعادت   -در دنیا وآخرت باشد.      مدینه

 وکمال انسان از زندگی ....................می گذرد.    اجتماعی به عقیده فارابی ، مسیر سعادت -41

 ازنظر فارابی هدف اصلی جامعه ومدینه، ........................ دردنیا وآخرت است.      سعادت -41

که مجموعه مدینه را بهترین مدینه ها ، ازنظر وی) فارابی( مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول هستند وبه فضایلی آراسته اند  -42

 است.     مدینه فاضله»......................« به سوی سعادت می برد وچنین جامعه ای ازنظر فارابی 

 دینه فاضله رابه .............................تشبیه می کند.     بدنی سالمفارابی م -43

 ریاست -ارد، برمردم ..........کند.    ممتازی)ازنظر فارابی( درمدینه فاضله باید کسی که ویژگی های ..........د -44

 سرشتی –و...........................عالی دارد.    روحی بزرگ ریاست جامعه باید برعهده کسی باشد که ................. (فارابیاو)از نظر  -45
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 الهی -تعقل   ومی تواند احکام وقوانین.......رادریافت کند.ه باید به عالی ترین درجات ......................رسید (به اعتقاد فارابی ریاست جامعه) -46

 رهبر جامعه کسی جز..........................نیست.   پیامبرخدا(از نظر فارابی ) -47

 فارابی مدینه جاهله را درمقابل..................قرارمی دهد.  مدینه فاضله -48

 در..................آن است.   هدفمهمترین تفاوت مدینه جاهله بامدینه فاضله  -49

 فراوانی-درمدینه جاهله هدف مردم فقا سالمت................و........................لذت هاست.    جسم  -51

 .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید  

 غلا تعبیرمی کنیم. « عقلیحیات »دارندکه ازآن به « فلسفیحیات » درحقیقت ، سیزده قرن است که مسلمانان نوعی   -51

 شکل می گیرد.   صحیح« حیات عقلی»وقتی که مردم یک جامعه به عقل وتفکر واندیشه توجه کنند  -52

 راپدیدمی آورد.   غلا« حیات عقلی»توجه به عقل وفکر، حرکت به سوی دانش ورشد شاخه های علم را به دنبال داردو -53

 است.  صحیح« حیات فلسفی» علمی،  یکی ازشاخه های حیات -54

 به مرحله ای ازرشد رسید که کندی ظهور کرد.  غلاپس از گذشت حدود سه قرن اطظهور اسالم، حیات فلسفی  -55

 زمینه اول رشد فلسفه گسترش مباحث اعتقادی میان مسلمانان بود.  غلا -56

  .  صحیحزمینه اول رشد فلسفه: دعوت قرآن کریم وپیامبراکرم)ص( به خرد ورزی است -57

دریک جامعه وحضور علم واحترام به آن همان زمین آماده ای است که دانه هرشاخه ازدانش درآن کاشته شود، درخت « حیات فلسفی» -58

 تناوری خواهدشد.    غلا

 بوده است.   غلا آغازاند که حیات فلسفی مسلمانان باظهور اسالم وتشکیل جامعه اسالمی  مورخان علم گزارش داده -59

 جامعه اسالمی راپایه گذاری کردند.   صحیح« حیات عقلی» کرم)ص( وقرآن کریم پیامبرا -61

 پیامبراکرم)ص( برای ایجاد حیات فلسفی از روش های خاص وبدیع استفاده کرد.    غلا -61

 غلا قران کریم وپیشوایان بزرگوار برای حیات فلسفی زمینه سازی کردند ؛ فرصت تفکر واندیشه ورزی برای مردم فراهم آمد.   -62

ارزش قائل شیدن برای اصل تفکر وخردورزی ازجمله زمینه سازی هایی است که درقرآن وگفتارورفتاررسول خدا)ص( مشاهده می شود.     -63

 صحیح

ازجمله زمینه سییازی هایی اسییت که درقرآن وگفتارورفتاررسییول خدا)ص(   باسییتان ازجمله  یونانعلمی تکریم فلسییفه به عنوان ثمره  -64

 غلامشاهده می شود.  

 طرح مباحث علمی وعقلی وفلسفی ، جزء عوامل زمینه ساز حیات عقلی نیست.  غلا -65

 زمینه دوم اززمینه های رشد فلسفه ، گسترش مباحث اعتقادی میان مسلمانان است.   صحیح -66

 بحث وگفت گو درمباحث فلسفی ازهمان زمان رسول خدا)ص( آغازشد وبه سرعت درمیان مسلمانان گسترش یافت.   غلا -67

 سیاری ازمباحث اعتقادی درزمان رسول خدا )ص( ازجنس مباحث فلسفی بودند.   صحیحب -68

 حیات عقلی مسلمانان ازهمان ابتدای ظهور اسالم آغاز شد وبعد از دو قرن، به حیات فلسفی انجامید.    صحیح -69

 درجهان اسالم کرد.    غلا« حیات عقلی»نهضت ترجمه متون، که ازقرن دوم هجری آغازشد، کمک شایانی به شکل گیری  -71

 نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود وعلوم دیگرراشامل می شود. صحیح -71

 یعقوب ابن اسحاق کندی مترجم معروف و زبردست دوره نهضت ترجمه بود.   غلا -72

 حنین بن اسحاق ، مترجم معروف وزبردست زمان نهضت ترجمه بود.   صحیح -73

ش فیلسوفان بزرگ یونان را آموختند وآرای آن حکیمان نقد وبررسی  وکردند، اما نتوانستندیک درسیت است که مسلمانان درفلسفه دان  -74

 نظام فلسفی نوینی راسامان ببخشند.    غلا

 غلا فلسفه اسالمی درآغاز سرشتی کامال عقالنی داشت ومتکی برآراء افالطون بود. -75

ی تکیه می کرد، فلسفه اسالمی نیزصورت استداللی قوی به خودگرفت.  ازآنجا که افالطون درمباحث فلسفی بیش ازهرچیز به قیاس برهان -76

 غلا
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تالش های محکم واسیتوار فارابی ونبوغ اسیتداللی ابن سینا، این صورت استداللی راباظریف ترین موشکافی هاآراست ویک نظام فلسفی    -77

 مستحکم وقوی راپدیدآورد.    صحیح

 معروف شد.     غلا« حکمت مشاء»س اول آن، افالطون، به این شیوه تفکرفلسفی) استداللی( به خاطر موس -78

 صورت استداللی آن والگوگرفتن از ارسطو بود.   صحیح،ویژگی اصلی حکمت مشاء  -79

 فارابی وابن سینا بزرگ ترین حکمای مشاء محسوب می شوند.   صحیح -81

آن چنان که هست، به وسیله این فن به دست می فنی استداللی وفکری که انسانِ عالم، وجود را » حکمت ازنظر یک فیلسیوف مشائی:   -81

 آوردونفس خویش رابه کمال می رساند.   صحیح

 فارابی عالوه فقا در فلسفه که درآن سرآمد روزگار بود، درحقوق، نجوم وسیاست شهرت نداشت.     غلا -82

 فارابی پزشکی را رابه خوبی می دانست ودرمداوای بیماران تبحر داشت.   صحیح -83

 یاست نظریه پرداز ودیدگاه ویژه ای رامطرح کرد که به دیدگاه افالطون نزدیک بود.  صحیحفارابی درس -84

فارابی بامیراث  فلسیفی یونان، به خصوص آراء افالطون وارسطو ،  به خوبی آشنا بود وتوانست نقاط مشترک اندیشه های آن دو را بیابد   -85

 .   صحیحارائه کند« الجمع بین رأی الحکیمین »ودرکتابی باعنوان 

 نظرات ارسطو را شرح داده است.   صحیح« اغرا  ارسطوفی کتاب مابعد الطبیعه»فارابی درکتاب  -86

فارابی به علت آشنایی عمیق باتعالیم اسالم، توانست آموخته های خود از افالطون وارسطو وسایر فیلسوفان گذشته را دریک نظام فلسفی  -87

 بنانهد.    صحیحجدیدعرضه کندوفلسفه مشائی رادرجهان اسالم 

 شهرت یافت.   غلا« معلم ثانی»گرفت وبه « معلم»ابن سینا پس ازارسطو لقب -88

 فارابی هرگز مشاغل سیاسی رانپذیرفت وبااهل سیاست معاشرت نداشت.   صحیح -89

 فارابی درسیاست بسیار اندیشید وآثار متعددی دراین زمینه نوشت.   صحیح -91

 ود به جامعه گرایش دارد ومی خواهد با همنوعان خودیش زندگی کند.   صحیحازنظر فارابی انسان به حسب فطرت وطبع خ -91

 به عقیده فارابی، مسیر سعادت وکمال انسان از زندگی سیاسی می گذرد .  غلا -92

 به عقیده فارابی، بایدهدف اصلی جامعه ومدینه سعادت انسان فقا بایددردنیا باشد.  غلا -93

ه ای اسیت که مردم آن به اموری مشیغول هستند وبه فضایلی آراسته اند که مجموعه مدینه رابه   بهترین مدینه ها ، ازنظر فارابی ، مدین -94

 است.    صحیح« مدینه فاضله»سوی سعادت می برد وچنین جامعه ای ازنظر فارالبی 

 فارابی مدینه فاضله رابه بدنی سالم تشبیه کرده است.    صحیح      -95

برهمه اعضییای بدن ریاسییت دارد، درمدینه فاضییله هم باید کسییی که ویژگی های ممتاز دارد، بنابرعقیده ابن سییینا، همان طور که قلب  -96

 برمردم ریاست کند.   غلا

ازنظر فارابی ، ریاست جامعه باید برعهده کسی باشد که روحی بزرگ وسرشتی عالی دارد وبه عالی ترین درجات تعقل رسیده ومی تواند  -97

 صحیح   . احکام وقوانین الهی را دریافت کند

 ازنظر فارابی رهبر جامعه کسی جز پیامبر خدا نیست.   صحیح -98

 فارابی معتقد است که مهمترین تفاوت مدینه جاهله وفاضله در نحوه رهبری است.   غلا -99

 صحیحهدف مردم فقا سالمت جسم وفراوانی لذت هاست.   جاهلهدرمدینه  -111

 سواالت کوتاه پاسخ

 حیات فلسفیب حیات عقلی  الف به فلسفه و ورود آن به جهان اسالم  چیست؟ ب( وبه حیاتی انجامید؟    توجهالف(نتیجه  -111

وقتی کیه مردم ییک جامعه به عقل وتفکر واندیشیییه توجه کنند به طوری که عقالنیت جزء فرهن  عمومی جامعه درآید، چه حیاتی    -112

 شکل می گیرد؟ حیات عقلی

دانش ورشیید شییاخه های الف  وی  چه چیزی را به دنبال دارد ب( وچه حیاتی راپدیدمی آورد؟الف(وجه به عقل وفکر، حرکت به سیی -113

 حیات علمیب  مختلف علم  

 یکی ازشاخه های حیات  علمی رانام ببرید؟ حیات فلسفی -114
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بن  یعقوبوچند کتاب ورساله ازخود به یادگارگذاشته است؟ ابویوسف کیست ؟ چه زمانی ظهورکرد؟اولین فیلسیوف مشیهور مسلمان    -115

 کتاب ورساله  271 -پس ازگذشت دوقرن ازظهوراسالم-اسحاق

گسترش زمینه یوم: ب زمینه اول دعوت قرآن کریم وپیامبر اکرم)ص( به خرد ورزی      الف زمینه های رشید فلسیفه رابنویسید؟    -116

 نهضت ترجمه متون زمینه سوم:ج      مباحث اعتقادی میان مسلمانان

حضیور عقالنیت واحترام به عقل، به چه چیزی تشبیه شده است؟ زمین آماده ای که دانه هردرخت دانش  حیات عقلی دریک جامعه و -117

 درآن کاشته شود، آن درخت تناور خواهد شد وثمر خواهد داد.

 طبق گزارش مورخان علم، حیات تعقلی مسلمانان ازچه زمانی آغازشده است؟ باظهوراسالم وتشکیل جامعه اسالمی -118

 جامعه اسالمی چگونه پایه گذاری شد؟ پیامبراکرم)ص( وقرآن کریم آن راپایه گذاری کردند.« حیات عقلی» -119

 پیامبر)ص( برای ایجاد حیات عقلی ازچه روش هایی استفاده کرد؟ روش های خاص وبدیع -111

واجتماعی جهت بحث منظور ازحیات عقلی که قرآن کریم وپیشیوایان بزرگوار برای آن ،زمینه سیازی کردند، چیست؟ فضای فرهنگی    -111

 وگفت گوی عقالنی است.

ثمره زمینه سازی قرآن کریم وپیشوایان بزرگوار برای حیات عقلی چه بود؟ فرصت تفکر واندیشه ورزی برای مردم فراهم آمد وبسیاری  -112

 ازمردم وارد مباحث علمی شدند.

 ل خدا)ص(رسوزمان بحث وگفت وگوی عقلی درمسائل اعتقادی ازچه زمانی آغاز شد؟ از همان  -113

چه چیزی سسب شد که درهمان قرن اول هجری،  دربین مسلمانان ،دانشمندانی ظهور کنند که درمسائل اعتقادی، ازاستدالل عقلی  -114

 که بسیاری ازآنها ازجنس مباحث فلسفی بودند. استفاده کنند؟ گسترش مباحث اعتقادی 

 بعد از دو قرن -سفی انجامید؟ ازهمان ابتدای ظهور اسالمحیات عقلی مسلمانان ازچه زمانی آغاز شد وچه زمانی به حیات فل -115

 نهضت ترجمه متون از چه قرنی آغاز شد؟ دوم هجری -116

 جهان اسالم را بنویسید؟  نهضت ترجمه متون فلسفه در رشدیکی از زمینه های  -117

 نهضت ترجمه شامل چه علومی می شد؟ فلسفه، منطق، نجوم ، ریاضیات ، طب، ادب وسیاست -118

 ایی درزمان نهضت ترجمه ، کتاب هایی ترجمه شد؟ پهلوی، یونانی، هندی وسریانیازچه زبان ه -119

 علوم گوناگون راشامل می شد. -آیانهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه بود؟ خیر -121

 کدام مترجم مشهوردرعصر نهضت ترجمه، گاهی معادل وزن کتابی که ترجمه کرده بود ، زر دریافت می کرد؟ حنین بن اسحاق -121

 مترجمان عصر نهضت ترجمه رانام ببرید؟ حنین ابن اسحاق یکی از -122

 ارسطو -فلسفه اسالمی درآغاز چگونه سرشتی داشت ومتکی برآراء کدام فیلسوف یونانی بود؟ سرشتی کامال استداللی -123

 نظام فلسفی نوینی راکه مسلمانان سامان بخشیدند ازآراء کدام فیلسو فان برخورداربود؟ افالطون وارسطو -124

 رمباحث فلسفی بیش ازهرچیز به چه چیزی تکیه می کرد؟ قیاس برهانیارسطو د -125

 نبوغ استداللی کدام فیلسوف  مسلمان، صورت استداللی فلسفه اسالمی رابا ظریف ترین موشکافی ها آراست؟ ابن سینا -126

 اللیمعروف شود؟ تفکر استد« حکمت مشاء»کدام شیوه تفکر فلسفی باعث شد بخاطر موسس اول آن ، ارسطو، به  -127

 به خاطر موسس اول آن ، ارسطوتفکر فلسفی اسالمی به حکمت مشاء معروف شد؟  استداللی درچراشیوه  -128

 کدام فیلسوفان اسالمی ، بزرگ ترین حکمای مشاء محسوب می شوند؟ فارابی وابن سینا -129

 معلم ثانی لقب کدام فیلسوف مسلمان است؟ فارابی -131

 حقوق ، نجوم وسیاست -ودرچه علومی شهرت داشت وبه درجه استادی رسیده بود؟ فلسفهدانش سرآمد روزگار بود کدام فارابی در  -131

 افالطون -فارابی درچه دانشی نظریه پرداز بود وبه دیدگاه کدام فیلسوف نزذیک است؟ فلسفه سیاست -132

را ارائه کرده اسییت؟افالطون  فارابی باآراء کدام فیلسییوفان یونانی به خوبی آشیینا بود؟  ودرچه کتابی نقاط مشییترک اندیشییه های آنان -133

 الجمع بین رأی الحکیمین -وارسطو

چیست؟ فارابی درآن نظرات ارسطو راشرح داده ونکات پیچیده آن راآشکار « اغرا  ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه » موضیوع کتاب   -134

 ساخته است.

 «اغرا  ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه»است؟ کتاب فارابی درچه کتابی نظرات ارسطو راشرح داده ونکات پیچیده آن راآشکار ساخته  -135
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 «اغرا  ارسطو فی کتاب مابعد الطبیعه»کدام کتاب فارابی راهنمای ابن سینا درفهم کتاب ارسطو بوده است؟ کتاب  -136

 کدام فیلسوف مسلمان هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت وبا هل سیاست معاشرت نداشت؟ فارابی -137

 ندیشید وآثار متعددی در این زمینه نوشت؟ سیاستفارابی در چه موضوعی بسیار ا -138

 چگونه موجودی می داند؟ مدنی بالطبعرا فارابی انسان  -139

 ازنظر فارابی مسیر سعادت وکمال انسان ازکجا می گذرد؟ زندگی اجتماعی -141

 به عقیده فارابی هدف اصلی جامعه ومدینه چیست؟ سعادت در دنیا وآخرت -141

 نام دارد؟ مدینه فاضلهازنظر فارابی بهترین مدینه ها چه  -142

 فارابی مدینه فضله را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ به بدنی سالم -143

 حیوفرشته  -ازنظر فارابی فقا چه کسی می تواند رهبرجامعه باشد وبا چه کسی می توانداتصال دائمی داشته باشد؟ پیامبرخدا -144

ترین درجات تعقل رسیده باشد؟ تا بتواند احکام وشرایع را دریافت ازنظر فارابی چرا ریاست جامعه باید برعهده کسی باشد که به عالی  -145

 کند.

چه عاملی به پیامبران امکان می دهد که جامعه را به درستی ودرجهت نیل به سعادت حقیقی رهبری کنند؟ اتصال پیوسته باعالم باال  -146

 وحی فرشتهازطریق 

 دینه فاضلهفارابی مدینه جاهله را درمقابل کدام مدینه قرار می دهد؟ م -147

 مهم ترین تفاوت مدینه جاهله با مدینه فاضله درچیست؟ درهدف -148

 هدف مردم درمدینه جاهله چیست؟ فقا سالمت جسم وفراوانی لذت هاست. -149

ویژگی هایی مانند داشتن روحی بزرگ وسرشتی عالی ورسیدن به عالی ترین درجات تعقل به غیر پیامبردرچه کسانی نیز وجود دارد؟  -151

 ینان پیامبر)ص(امامان وجانش

 سواالت تشریحی

  مشاهده می شود رابنویسید؟)ص( رشد فلسفه که درقرآن کریم وگفتار و رفتار رسول خدا  عوامل زمینه ساز -151

 ارزش قائل شدن برای اصل تفکر وخردورزی (1

 تکریم علم به عنوان ثمره تفکر وخرد ورزی (2

 تکریم پیوسته عالمان ودانشمندان (3

 وفلسفی وبه کارگرفتن شیوه های مختلف استداللطرح مباحث علمی وعقلی  (4

 مذمت پیوسته تادانی وجهل، به طوری که درجامعه یک ویژگی منفی تلقی شود (5

 واستفاده ازآنهای دیگر ملت ها وتمدن ها علم ودانش  دعوت به یادگیری  (6

؟  استفاده می کردنداستداللی چه  ، وازتبحر داشته  کدام یک از مسائل اعتقادی دین در، دانشیمندان )اسیالمی(   ،درقرن اول هجری  -152

 استدالل عقلی -له جبرواختیارئاثبات وجود خدا، صفات خداوند، ضرورت معاد ومس

نهضت ترجمه منحصر به دانش فلسفه نبود، بلکه علوم گوناگون  -رآیا نهضیت ترجمه منحصیر به دانش فلسیفه بود توضیح دهید؟ خی    -153

طب، ادب وسییاسیت راهم شامل می شدودرنتیجه آن، کتاب های فراوانی از زبان های یونانی،    ازقبیل منطق، فلسیفه، نجوم ، ریاضییات ،  

 پهلوی، هندی وسریانی ودر رشته های مختلف علمی ترجمه شدند.

یکی از موارد اهمیت نهضیت ترجمه ویادگیری از دیگران رابنویسیید؟ درآن عصیر، نهضت ترجمه ویادگیری ازدیگران، آن قدر اهمیت     -154

دریافت می  طالزن کتابی که ترجمه کرده بود، و زبر دست آن زمان، گاهی معادل و ه گفته اند حنین بن اسحاق، مترجم معروفداشت ک

 کرد.

 اغلب، مسییلمانان به زودی معارف پیشییینیان را فرا گرفتند ودردرچنین شییرایطی نهضییت ترجمه چه پیامدها ونتایجی درپی داشییت؟  -155

راء آن آفیلسییوفان بزرگ یونان را آموختند وبا نقد وبررسییی  نیزدانشمان خود شییدند، درفلسییفه رشییته های دانش سییرآمد ملت های ز

دربردارنده اندیشه های جدیدی بود ،ارسطو  وبیشترراء افالطون آنظام فلسیفی نوینی راسیامان بخشیدندکه ضمن برخورداری از   ،حکیمان

 که تاآن روزگار سابقه نداشت.
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فارابی چیسیت؟ فارابی دراین کتاب با دقت وتوانایی بسییار، نظرات ارسییطو   « ی کتاب مابعد الطبیعهاغرا  ارسیطو ف » موضیوع کتاب   -156

راشرح دادونکات پیچیده آن راآشکارمی سازد، چنان که بعدها راهنمای ابن سینا درفهم کتاب ارسطو می شود.

نایی عمیق باتعالیم اسالم ، توانست آموخته های خودفارابی چگونه توانسیت فلسفه مشائی رادرجهان اسالم بنا نهد؟فارابی به علت آش  -157

ازافالطون وارسطو وسایر فیلسوفان گذشته را در یک نظم فلسفی جدید عرضه کند وفلسفه مشائی را درجهان اسالم بنا نهد.

فطرت است که به حسبباتوجه به فلسفه سیاسی فارابی ، انسان چگونه موجودی است؟ فارابی انسان را مدنی بالطبع می داند ومعتقد  -158

وطبع خود به جامعه گرایش دارد ومی خواهد با همنوعان خویش زندگی کند.

چگونه مدینه ای اسیت؟ بهترین مدینه ها مدینه ای اسیت که مردم آن به اموری مشیغول وبه فضایلیها  ازنظر فارابی بهترین مدینه  -159

مدینه رابه سوی سعادت می بردمجموعه  آراسته اند که 

فاضله راتعریف کنید وفارابی آن را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ مدینه ای که مردم آن به اموری مشغول وبه فضایلی آراسته مدینه -161

به بدن انسان -اند که درنهایت آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد.

(هرعضو بدن متناسب با ویژگی خود وظیفه1دارد؟ باتوجه به دیدگاه فارابی، چه شیباهت هایی میان مدینه فاضیله وبدن انسان وجود    -161

.همان گونه که دراعضیای بدن، برخی بر برخی تقدم دارند، برخی از اعضای جامعه  (2ای دارد وآن وظیفه را به نحو احسین انجام می دهد 

کسییی باید بردیگران برتری  همان طور که قلب برهمه اعضییای بدن ریاسییت دارد، درمدینه فاضییله هم(3نیز بربرخی دیگر مقدم اند؛ مثال 

داشته باشد وبرآنان ریاست کند.

ویژگی های رئیس مدینه فاضیله ازند فارابی چیسیت واین ویژگی ها درچه کسانی وجود دارد؟ ریاست جامعه باید برعهده کسی باشد -162

رایع را دریافت کند. رهبر جامعه که روحی بزرگ وسیرشیتی عالی دارد باید به عالی ترین درجات تعقل رسییده باشد که بتواند احکام وش   

وحی اتصال دائمی داشته باشد. فرشتهکسی جز پیامبر خدانیست. پیامبر می تواند با 

مدینه جاهله راتعریف کنید؟ ویژگی های آن رابنویسید؟ وفارابی آن را درمقابل کدام مدینه قرار می دهد؟ -163

نها گمان می بردند که اگر به چنین لذت هایی دسییت یافتند به آدرمدینه جاهله هدف مردم فقا سییالمت جسییم وفراوانی لذت هاسییت .   

سعادت رسیده واگر دست نیافتند ، به بدبختی افتاده اند.
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