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 واژه فلسفه از کلمه یونانی فیلوسوفیا گرفته شده است، به معنای........:  .2
  دشمن مغالطه د( دوست داشتن دانایی ج( سوفیست ب( دانشمند الف( 

 فلسفه در اصطالح عام به معنای .......   .1
 های نقلی است.ب( علوم عقلی و حقیقی در مقابل دانش الف( تمام علوم عقلی و نقلی است. 

  د( حکمت نظری است. ج( علوم نقلی و اعتباری است.
 دانند؟سینا و صدرالمتألهین موضوع فلسفه را چه میبیشتر فیلسوفان اسالمی همانند ابن  .0
 های نخستینب( علت الف( موجود بما هو موجود یا موجود مطلق 

  د( خداوند ج( جواهر مفارق
 ؟نیستکدام گزینه جزو مسائل فلسفه   .2
 ب( اثبات مراتب و عوالم هستی الف( بحث از هستی و تقسیمات آن 

  د( اثبات نبوت ج( رابطه عالم طبیعت با عالم ما فوق
 تعریف موضوع فلسفه و نیز تصدیق به وجود آن به ترتیب:  .5
  غیر بدیهی است. -د( غیر بدیهی بدیهی است. -ج( غیر بدیهی غیر بدیهی است. -ب( بدیهی بدیهی است. -الف( بدیهی 

 غایت فلسفه چیست؟  .0
 ب( شناخت علل نهایی وجود؛ الف( جداساختن موجودات حقیقی از غیر آن؛ 

  د( همه موارد. ج( شناخت علت نخستین و اسماء و صفات او؛
 با توجه به تعریف نهایی فلسفه، روش آن کدام است؟  .9
  د( روش تلفیقی ج( روش عقلی و قیاسی ب( روش تجربی الف( روش شهودی 

 معلم اول و معلم ثانی به ترتیب لقب کدام متفکران است؟  .1
  د( فارابی و میرداماد سیناج( فارابی و ابن ب( ارسطو و فارابی الف( افالطون و ارسطو  

 اقسام علت از نظر ابن سینا را نام ببرید؟  .3
 ب( علت بالذات و بالغیر الف( علت وجود، علت ماهیت 

  د( ممکن، واجب و ممتنع صوری، فاعلی و غاییج( علت مادی،
 کدام گزینه درست است؟  .23

 الف( با افول فلسفه مشاء فلسفه اسالمی رو به سستی نهاد. 
 مشاء تصوف و عرفان به کلی جایگزین فلسفه اسالمی شد.ب( با افول فلسفه 

 ج( با کاهش قدرت فلسفه مشاء و گسترش تمایل به عرفان، فلسفه اشراق متولد شد.
  د( ابن خلدون نقطه پایانی تاریخ تفکر اسالمی است.

 روش فلسفه اشراق چیست؟  .22
  نقلی-عقلید(  استداللی -ج( عرفانی ب( استداللی الف( عرفانی 

 ؟نیستکدام یک جزو منابع فلسفه اشراق   .21
  د( کالم اسالمی ج( عرفان اسالمی ب( فلسفة ایران و یونان باستان الف( فلسفه مشاء 
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 سر سلسله فلسفه اشراق کیست؟  .20
  د( صدر المتألهین شیرازی ج( شهاب الدین سهرودی ب( سقراط الف( افالطون 

 اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود از اصول و مبانی کدام مکتب است؟   .22
  د( عرفان ابن عربی کمت متعالیهج( ح ب( مکتب اشراق الف( مکتب مشاء 

 کدام صفت، بهترین توصیف حکمت متعالیه است؟  .25
  قرآن با روح کالمد( تفسیر  ج( عرفان با روح قرآن ب( فلسفه با روح عرفان الف( کالم با روح فلسفه 

 آید؟تفکر از راه کدام روش حصول معرفت به دست می  .20
  د( موهوبی الهام ج( موهوبی وحی ب( کسب داخلی الف( کسب خارجی 

 ؟یستکدام یک جزو منابع مالصدرا در حکمت متعالیه ن  .29
  الهامد( تهذیب نفس برای  ج( آیات و احادیث ب( علوم مدون الف( تجربه حسی 

 شود؟ترین مسائل آن به کدام بخش مربوط میجوهره حکمت متعالیه و مهم  .21
  د( وجودشناسی شناسیج( معرفت ب( خداشناسی شناسیالف( انسان 

 کدام یک نظر مالصدرا در باب وحدت و کثرت موجودات است؟  .23
 الف( موجودات اشیایی متباین و متکثر هستند. 

 ب( تمام هستی یک وجود حقیقی دارد به نام خدا و کثرتی اصال در عالم نیست.
 ج( عالم کثرتی و وحدتی دارد که هر یک منشأ متفاوتی از دیگری دارد.

  گردد مانند مراتب نور.د( عالم کثرت و وحدتی دارد که هر دو به وجود باز می
 نخستین بار چه کسی درباره وجود ذهنی بحث مستقل کرد؟  .13

 ب( ابن سینا سپس بهمنیار الف( فخر رازی و سپس خواجه نصیر طوسی 
  د( مالصدرای شیرازی ج( فالسفه یونان

 از نظر مالصدرای شیرازی مالک نیازمندی به علت در اشیا، کدام صفت است؟  .12
  د( حرکت و تغییر ج( امکان وجودی ب( امکان ماهوی الف( حدوث 

 ای دارد؟حرکت جوهری در نظر عرفا و مالصدرا به ترتیب چه ویژگی  .11
 ب( لبس بعد از لبس، خلع بعد از خلع الف( لبس بعد از خلع، لبس بعد از لبس 

  د( هر دو لبس بعد از لبس ج( خلع بعد از لبس، لبس بعد از خلع
 های اثبات وجود خداوند است؟جزو کدام یک از راه برهان صدیقین  .10

  د( شهودی ج( فلسفی و عقلی ب( آیات و آثار  الف( فطرت و دل 
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