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و سواالت تکمییل  پاسخنامه سواالت آزمون )خرداد ـ شهریور ـ دی( و سواالت کنکور رسارسی   
  دوم در فلسفه" ـ قسمت  عقل "            2فلسفه  هشتم درس  

تهیه و تنظیم:لیالشادمهری                                                                                                                                          

 
وم شن... ـــــــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــــــــــــذار خوبـــــــــــــــاش،نــــــــــــــــوب بــــــــــــو خـــــــــــــــــــــــت  

 
044شهریور*      ب:لوگوس(   همان خداست. الف:مزدادر اندیشه حکمای ایران قدیم )  1 

89دی حکمای ایران باستان معتقد بودند که ..........................همان خداست و با ....................خود جهان را افریده است.   

مزدا                                خرد و اندیشه                                                           

2 

044خرداددو شکل مخالفت با عقل در جهان اسالم را بنویسید.       

: تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارامدی عقل در عین پذیرش ان1  

  : مخالفت با فلسفه و منطق ،تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیر اسالمی2

 

3 

  044شهریور.روش عقلی در مسائل............کاربردی نداردبرخی برخی از جریان های مخالف عقل در جهان اسالم معتقد بودند که  

دینی                                                                                                                                             

4 

  88ـ دی  044دیا فلسفه بود دلیل این مخالفان چه بود؟  یکی از اَشکال مخالفت با عقل در جهان اسالم،مخالفت ب

044کسانی که در جهان اسالم با فلسفه مخالفت کرده اند چه دلیلی برای این نظر خود داشته اند؟ شهریور  
از ابتدای رشد فلسفه در جهان اسالم تا کنون ،همواره کسانی گفته اند که دانش فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده و در 

افالطون و ارسطوست و این عقاید با عقاید اسالمی سازگار نیست.،بردارنده عقاید کسانی مثل سقراط   

5 

عدم ناسازگاری ان با عقاید اسالمی مخالفت می کنند چه پاسخی می دهند؟  فیلسوفان مسلمان به کسانی که به دلیل یونانی بودن و

044شهریورتوضیح دهید.   

اوال بسیاری از ارای سقراط ،افالطون و ارسطو با اموزه های اسالمی سازگاری دارد ثانیا فلسفه دانش و شاخه ای از معرفت 

ین شاخه از دانش شود و درباره مسائل فلسفه که مربوط به هست و هر فردی از هر ملت و نزادی که باشد می تواند وارد ا

هستی و حقیقیت اشیاست بیندیشد و تحقیق کند ثالثا دانش فلسفه به معنای پیروی و تقلید از فیلسوفان نامدار نیست ،بلکه به 

ز ارا و نظرات دیگران معنای بحث استداللی درباره حقیقت اشیاست ؛البته همان طور که در سایر شاخه های دانش می توان ا

البته این فالسفه باید همراه با است  روری استفاده کرد در دانش فلسفه نیز بهره گیری از دستاوردهای متفکران دیگر نیز ض

نقد و بررسی سخنان انان باشد زیرا فقط با استدالل است که می توان درباره درستی یا نادرستی یک دانش نظر داد نه با 

 یونانی یا ایرانی و یا چینی بودن صاحب ان 

6 

044شهریوراست؟  از نظر فارابی و ابن سینا اولین مخلوق خداوند چه نام دارد و دارای چه ویژگی  

عقول دیگری نیز به  اولین مخلوق خدا از نظر فارابی و ابن سینا "عقل اول" است که موجودی کامال روحانی و غیرمادی است

ترتیب از عقل اول به وجود امده اند این موجودات مجرد که فوق عالم طبیعت هستند و  فیض خدا از طریق انها به عوالم دیگر 

را تشکیل می دهند. می رسد ،عالم عقول  

7 

99دو ویژگی از ویژگی های عقول در فلسفه اسالمی را بنویسید؟ دی   

: واسطه فیض رسانی هستند3: فوق عالم طبیعت هستند                2مجرد از ماده اند              :1  

 

044خردادبا توجه به نظر فلسفه مسلمان درباره عقل فعال به دو سوال زیر پاسخ دهید.   

 الف: وظیفه آن چیست؟

 ب:مقام ان نسبت به انسان مانند چیست؟

الف: عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست؛یعنی تمام ادراک ها و دانش انسان به مدد این عقل صورت می گیرد به واسطه 

 این عقل است که انسان مفاهیم کلی را می فهمد و درک می کند 

سان مانند آفتاب نسبت به چشم است همان طور که آفتاب نور بخشی می کند تا چشم انسان ببیند ب: مقام عقل فعال نسبت به ان

و بینا شود،عقل فعال نیز نخست چیزی به قوه عقل ادمی می رساند به طوری که فعالیت عقلی برای انسان ممکن شود و در 

 نتیجه عقل شروع به فعالیت می کند و به ادراک حقایق می رسد

88دی وظیفه عقل فعال چیست؟   

88شهریوردر فلسفه اسالمی وظیفه عقل فعال چیست و مقام ان نسبت به انسان مانند چیست؟   

89دی فارابی عقل فعال را به چه چیزی تشبیه کرده ؟ چرا؟   

044دیاز نظر فارابی مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان مانند چیست؟ توضیح دهید.   

8 

044دیکه در ان عقل هیچ ادراک عقلی ندارد اما استعداد درک معقوالت را دارد عقل ...................می نامند.  مرحله ای را  

بالقوه یا هیوالئی                                                                                                                   

9 

88دیتعریف کنید.عقل بالملکه را   

در این مرحله عقل مفاهیم و قضایای بدیهی را درک می کند مثال می داند که یک چیز نمی تواند هم باشد و هم نباشد در این 

 مرحله است که انسان امادگی دریافت علم را پیدا می کند و می تواند دانش ها را کسب کند

 

11 
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044شهریورعقل بالفعل را تعریف کنید.   

مرحله عقل "عقل بالفعل" نام دارد در این مرحله عقل شکوفا شده و به فعلیت رسیده و با تمرین و تکرار ،دانش هایی  سومین

 را کسب کرده است.

11 

044خرداد تفاوت "عقل هیوالئی" و "عقل بالفعل" را بنویسید.   

اما استعداد و امادگی درک معقوالت را دارد به  ن مرحله عقل،عقل بالقوه یا هیوالئی است که انسان هیچ ادراک عقلی نداردلیاو

 طور مثال نوزادی که تازه متولد شده گرچه استعداد نوشتن دارد اما نمی تواند چیزی بنویسید

عقل شکوفا شده و به فعلیت رسیده و با تمرین و تکرار ،دانش هایی را ) سومین مرحله عقل( ،"عقل بالفعل" مرحله اما در 

 کسب کرده است.

12 

88دی   فیلسوفان مسلمان عالی ترین مرتبه شهود را .......................می نامند.   

وحی                                                                 

13 

89دی د.  راه رسیدن به حقیقت وجود دارد که یکی از انها وحی می باشد دو مورد دیگر را نام ببری3از نظر فالسفه مسلمان   

استدالل عقلی ـ شهود   

14 

044. دی ........ما را به حقیقت می رسانداز نظر فلسفه مسلمان استدالل عقلی ،شهود و ..............  

وحی                                                              

15 
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" دوم در فلسفه قسمت عقل "                2فلسفه  هشتم درس سواالت تکمیلی پاسخنامه    

88کانون فرهنگی آموزشاگر مسلمانی نظریات دیوید هیوم را به دلیل غربی بودن رد کند ،جزء کدام دسته قرار می گیرد؟   

  *دستاوردی غیراسالمی :مخالفان فلسفه به عنوانالف:معتقدان به محدود بودن  محدوده اعتبار عقل                             ب

1 

 عقل به کار برده در بیت زیر به ترتیب بیانگر کدام معنای عقل است؟

غیر این عقل تو ،حق را عقل هاست           که بدان تدبیر اسباب سماست                              

ب: وجود متعالی ـ قوه شناخت                                     *الف: قوه شناخت ـ وجود متعالی  

2 

 کدام گزینه وجه شبه نسبت "عقل فعال" و "انسان" با نسبت "آفتاب" و "چشم" است.

ب: انجام یک فعالیت                           الف: فراهم کردن امکانات فعالیتی خاص*  

 ج: آفتاب و عقل هر دو نوربخشی دارند                         د: تسریع انجام یک فعالیت 

عقل فعال،تفکر استداللی را برای انسان ممکن می کند و آفتاب ،دیدن را برای چشم ممکن می سازد و همین فراهم کردن امکان 

 فعالیت 

3 

ل آدمی" به ترتیب بیانگر کدام کاربرد عقل است؟عبارت "ما فرزندان دلیل هستیم" و "افاضه در قوه عق  

 الف: عقل به عنوان وجودی برتر ـ عقل به عنوان قوه شناخت       ب: عقل به عنوان قوه شناخت ـ عقل به عنوان قوه شناخت

وجودی برتر*: عقل به عنوان قوه شناخت ـ عقل به عنوان ج: عقل به عنوان وجودی برترـ عقل به عنوان وجودی برتر        د  

0 

 تعبیر"خروج از حقیقت انسانی" و "نوربخشی آفتاب" به ترتیب در ارتباط با کدامیک از کاربردهای عقل به کار رفته است؟

 الف: عقل به عنوان وجودی برتر ـ عقل به عنوان قوه شناخت      ب: عقل به عنوان قوه شناخت ـ عقل به عنوان قوه شناخت

*د: عقل به عنوان قوه شناخت ـ عقل به عنوان وجودی برتربرترـ عقل به عنوان وجودی برتر       ج: عقل به عنوان وجودی   

5 

آمادگی دریافت علم" ،"درک مفاهیم بدیهی "  به ترتیب در کدام مرحله عقل رخ می دهد؟"  

د: بالقوه ـ بالقوه           * بالملکه ـ بالملکهج : الف: بالملکه ـ بالقوه                    ب: بالقوه ـ بالملکه                    

6 

 توانایی یک نوازنده موسیقی بر نواختن یک ساز به چه مرحله ای از رشد عقلی باز می گردد.

*                   د:عقل هیوالئی ج:عقل بالمستفادالف: عقل بالفعل               ب:عقل بالملکه                      

انسان بتواند دانشی را که اموخته به کار گیرد،مرحله عقل بالمستفاد استاینکه   

7 

 "درک امتناع اجتماع نقیضین" و "عدم درک عقالنی" هر کدام مربوط به کدام مرحله از مراحل رشد عقل است؟ 

 الف:عقل بالملکه ـ عقل بالفعل                       ب:عقل هیوالئی ـ عقل بالمستفاد

* د: عقل بالملکه ـ عقل هیوالئیبالقوه ـ عقل بالملکه                          ج: عقل   

9 

 ایمان ارزشمند،ایمانی است که .......و در صورت نداشتن این خصیصه ،چه بسا انسان........

 الف: با معرفت شهودی همراه باشد ـ از حقیقت انسانی خارج می شود

*سوی کارهای غلط و اشتباه کشیده شود ب: پشتوانه عقلی داشته باشد ـ به  

 ج: با معرفت شهودی همراه باشد ـ به سوی کارهای غلط و اشتباه کشیده شود

 د: پشتوانه عقلی داشته باشد ـ از حقیقت انسانی خارج می شود

8 

گمان تعارض بین نتیجه دلیل عقلی و وحی چیست؟ راه رفع یا کاهش  

 الف: کنار گذاشتن دلیل وحی                                                 ب:کنار گذاشتن نتیجه وحی 

د: تهذیب نفس و رسیدن به شهود مستقیم حقیقت                     :افزایش تالش علمی و استفاده از دانش دیگران*ج  

14 

رساله ............به عنوان مرکز حکمت معرفی شده است. رساله معراجیه اثر .................است و در ان  

 الف: فارابی ـ حضرت محمد)ص(                                       ب: ابن سینا ـ حضرت محمد)ص( 

*                                                  د:فارابی ـ امام علی)ع(      : ابن سینا ـ امام علی)ع(ج  

11 

اگر پرده کنار رود بر یقین من افزوده ...................».........................می فرماید:.  

ب: حضرت محمد)ص( ـ نمی شود              الف: امام علی)ع( ـ می شود        

د: حضرت محمد)ص( ـ می شود                  ج: امام علی)ع( ـ نمی شود*   

12 

می خواهند هر وقت مردم با ...........به خالق تقرب می جویند تو به ...................به او تقرب جوی و پیامبر)ص( از علی)ع( 

 از آنان سبقت گیر.

*ب: انواع نیکی ها ـ انواع تعقل و تفکرالف: انواع عبادت ـ انواع تعقل و تفکر                                 

د: انواع نیکی ها ـ انواع عبادت                                     ج: انواع عبادت ـ انواع نیکی ها     

13 

 به تعبیر ابن سینا در.............................امام علی)ع( چون با ...............به ادراک اسرار شتافت همه حقایق را دریافت

*ب: رساله معراجیه ـ دیده بصیرتالف: اشارات و تنبیهات ـ دیده بصیرت                             

 ج: اشارات و تنبیهات ـ معرفت وحیانی                           د: رساله معراجیه ـ معرفت وحیانی 

10 
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" دوم قسمت    ـ در فلسفه عقل "                                  2فلسفه  هشتم درس        اسخنامه سواالت کنکورپ   

81سراسری با توجه به مضمون بیت زیر ،کدام بیان مناسب تر است؟     

غیر این عقل تو ،حق را عقل هاست          که بدان تدبیر اسباب سماست                         

وس و مادی نیست و حواس ما از درک بسیاری از حقایق جهان ناتوان است.الف: جهان منحصر به موجودات محس  

 ب: در حکمت مشاء فرشتگان با الهام از احادیث اسالمی،عقول نامیده شده اند که همان مجردات هستند.

طبیعت می رسدج:علل و عوامل طبیعی در حوادث جهان موثرند و فیض خداوندی از طریق انها و نیز از طریق عقول به عالم   

رسیدن ان ها به غایات خود هستند* د:مجردات فیض هستی را از واجب الوجود به عالم طبیعت منتقل کرده و واسطه  

1 

88سراسریکدام مورد در ارتباط با جایگاه عقل به عنوان قوه استدالل در نگاه مسلمانان صحیح نیست؟   

عقلی استالف: پذیرش هر آیین و اعتقادی نیازمند استدالل   

:وحی بهترین ابزار برای تفکر در ایات و روایات است*ب  

 ج:توانمندی محدود انسان گاهی باعث رسیدن به نتایج نادرست عقلی می شود

 د:ایمانی ارزشمند است که پشتوانه عقلی داشته باشد

 بهترین ابزار برای تفکر در آیات)وحی( عقل است نه خود وحی 

2 

خارج از کشور 88سراسری کدام مورد نقش عقل را از دیدگاه مسلمانان به درستی تشریح نمی کند؟   

 الف: با کمک عقل می توان درایات تدبر کرد و به معارف قران پی برد

*:عقل و شهود و وحی از مسیرهای یکسانی در جست و جوی حقیقت اندب  

تالش علمی الزم است.ج:برای دفع توهم تعارض میان عقل و وحی ،افزایش   

 د:اساس پذیرش هر اعتقادی عقل است.

 طبق نظر فالسفه مسلمان عقل و شهود و وحی هر کدام از مسیرهای متفاوتی در جست و جوی حقیقت هستند.

3 

در صورتی که برخی از دستاوردهای عقل با داده های وحی متعارض به نظر برسد با توجه به نظرات مالصدرا کدام احتمال 

044سراسریمطرح نمی شود؟  

 الف: در دستاوردهای عقل خطایی رخ داده است

 ب:برخی از داده های وحی را به درستی نفهمیده ایم

وحی تصور کرده ایم ،داده وحی نیست.ی  ج:ان چه را به اشتباه داده  

ظر برسند،باید عقل را کنار گذاشت*وقتی دستاوردهای عقل ،با قران و سنت معارض به ند:  

4 

044خارج از کشورکدام عبارت درست است؟   

 الف: این ویژگی،خاص دانش فلسفه است که درستی یا نادرستی گزاره های آن را استدالل و برهان تعیین می کند

 ب:فیلسوفان تجربه گرای مسلمان بر خالف گروه عقل گرا،استدالل تجربی و تمثیلی را در جای خود معتبر می دانند.

*فیلسوفان مسلمان،ایمانی که پشتوانه عقلی ندارد می تواند عامل گمراهی فکری یا عملی انسان گردد:به اعتقاد ج  

 د:اصل در دانش فلسفه،تقویت مهارت های منطقی و تفکر فلسفی است و دانستن تفکرات سایر فیلسوفان ضرورتی ندارد.

قلی مطرح است و اختصاص به فلسفه ندارد)حذف الف(تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها به وسیله استدالل در هر دانشی ع  
 فیلسوفان مسلمان به تجربه گرا و عقل گرا تقسیم نشدند و این تقسیم بندی در باره فیلسوفان مسلمان از اساس نادرست است)حذف ب(

لی)حذف د(در فلسفه بهره گیری از دستاوردهای متفکران ضروری است اما نه به صورت تقلیدی بلکه به صورت استدال  

5 

                                                      

با آرزوی توفیقات روز افزون برای شما عزیزان                                                                          
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