
 )فلسفه در جهان مسیحی و اسالمی( دوم قسمت

 . دوره تاریک در کدام قاره و تا کدام سده ادامه یافت؟1

              11و  11 –ب( اروپا           12 –الف( آسیا 

 12 -د( اروپا           11و  11 –ج( آسیا 

 کلی، دارای دو جریان است. آنها کدامند؟ . سیر فلسفه در جهان اسالمی، در یک نگاه2

 متافیزیکی         -اشراقی         ب( فیزیکی  -الف( مشائی 

 روان -کالم         د( ماده  -ج( عرفان 

با روش خودآموزی بود که توانست با خواندن کتاب های گوناگون به دانشی بس گسترده و فراگیر از ادب و ". 3

 آن شخصیت کدام است؟ "اضی و طبیعی و پزشکی و فلسفه دست یابدفقه و قرآن گرفته تا ری

 الف( ارسطو          ب( بوعلی سینا          ج( فارابی          د( افالطون

 . کدام کتاب پزشکی بوعلی سینا در شرق و غرب موثر بوده است؟4

 نونالف( دانشنامه عالیی          ب( شفاء          ج( نجات          د( قا

. در کدام کتاب به همه بخش های حکمت نظری پرداخته و پیش از آن منطق را که ابزار پژوهش است آورده 5

 است؟

 الف( قانون          ب( شفاء

 ج( اشارات و تنبیهات          د( دانشنامه عالیی

سبب گوناگونی موجودات . موضوع کدام علم همانا بودن )وجود( است، خود وجود، بی نظر داشتن به تعیناتی که 6

 است؟

 الف( علم طبیعی          ب( علم الهی      

 ج( علم ریاضی          د( علم پایه

 



 . کدام یک در مورد ناممکن صحیح می باشد؟7

 الف( هست و نباید باشد          

 ب( نیست نمی تواند باشد 

 ج( هستی و نیستی برای آن یکسان است        

 اهده نیستد( هست و قابل مش

 . بوعلی سینا هستی بخشیدن را به چه چیزی مانند کرده است؟8

 الف( نفس فلک االفالک          ب( سپهر آسمان       

 ج( پرتو افکنی خورشید          د( جاودانگی ستاره

 ارد؟. بوعلی سینا در کتاب ............ که به روش مشایی است، فصلی دربارۀ عرفان و مقامات عارفان د9

 الف( قانون          ب( اشارات          ج( شفاء          د( نجات

. کدام یک حکمت اشراقی را حکمت یگانه و جاودانه می داند که از سپیده دم تاریخ فرهنگ انسانی بر کسانی 11

 چون هرمس، زرتشت، فیثاغورث و افالطون و پس از آنان بر صوفیانی چون بایزید آشکار شده است؟

 الف( ارسطو         ب( بوعلی سینا        ج( سهروردی         د( افالطون

 . تکیه حکمت اشراق .................................................. .11

 الف( بیش از آنکه بر فراگرفتن و آموختن باشد بر کشف شهود یافتن و دریافتن است

 بر گونه ای روشن شدگی و بینش درونی استب( بیش از آنکه بر اندیشیدن منطقی باشد 

 ج( بر منطق یا متافیزیک است که ایده را در جاودانگی آن بررسی می کند

 د( گزینه الف و ب

 . سهروردی اندیشه های خود را به کدام دو صورت بیان می کند؟12

 تمثیل و داستان        –الف( روش برهانی 

 حکمت اشراقی –ب( روش منطقی 

 حکمت اشراقی           –هانی ج( روش بر



 تمثیل و داستان –د( روش منطقی 

 . کدام یک از آثار سهروردی به روش تمثیل و داستان بیان شده است؟13

 الف( حکمت االشراق     ب( اسفار اربعه      ج( قانون       د( عقل سرخ

 . نوراالنوار در فلسفه سهروردی ................... .14

 الف( جوهر است          ب( علت غایی است      

 ج( همان واجب الوجود در فلسفه ابن سیناست  

 د( علت صوری است 

 . از جهت غنا که جنبه وجوب به غیر است ........... پدید می آید.15

 الف( فلک االفالک          ب( عقل دوم        

 ج( عالم صور          د( عالم جسمانی

....... اقدام از اشخاص خود می باشند یعنی در عقل متقدم اند و قاعده امکان اشرف اقتضا می کند که این . ...16

 گونه انواع نوریۀ مجرده موجود باشند.

 الف( علت غایی          ب( جوهر            

 ج( انواع نوریه قاهره          د( علت صوری

 کان اشرف می نامد ............. .. قاعده ای که سهروردی آن را قاعده ام17

 الف( وجود هر چیز نتیجه و معلول وجودی است که برتر از آن است

 ب( وجود هر موجود فروتر دلیلی است بر وجود موجودی برتر از آن

 ج( ایده هر نوع، صاحب، رب، حافظ و نگهدارندۀ چگونگی های ذاتی آن نوع است

 د( همه موارد

کتاب روان را به بازی  مانند می کند که در دام صیادان گرفتار آمده و در جستجوی رهایی . سهروردی در کدام 18

 است؟

 ج( قانون          د( نجات        اربعه الف( عقل سرخ          ب( اسفار



 . تاثیر فلسفه اشراق ........................................... .19

 ان شیعی مذهب به هیچ رو کمتر از حکمت مشائی نبودالف( در ایران و در میان فیلسوف

 ب( از بنیادهای اصلی فلسفه صدرالدین شیرازی گردید

 ج( در جهان اسالم از حرکت باز نماند و تاثیرگزار بود

 د( گزینه الف و ب

بوده . اندیشه های بنیادی او دربارۀ وجود یعنی وحدت، مراتب و اصالت وجود در اندیشه های پیشینیان وی 21

 است. او اندیشه های مشائی، اشراقی، عرفانی و دینی را بر هم نهاده است. او کیست؟

 الف( مالصدرا          ب( ارسطو          ج( افالطون          د( ابن سینا

 . نظریه حرکت جوهری از بنیادهای فلسفه کدام فیلسوف می باشد؟21

 ( سقراط          د( مالصدراالف( ارسطو          ب( ابن سینا          ج

 . کدام یک از نظریه هایی است که مالصدرا بر آن تاکید می کرد؟22

 الف( وحدت وجود          ب( تشکیک وجود          

 ج( اصالت وجود          د( همه موارد  

ا نو شدن می شمارد و بر آن . صدرا همانند ........ و........ جهان جسمانی را در شدن مدام می داند و این شدن ر23

 است که به همان سان که در وجود، عرض تابع جوهر است در حرکت نیز چنین است.

 افالطون –افالطون          ب( ارسطو  –الف( ابن سینا 

 افالطون –ابن سینا          د( هراکلیت  –ج( هراکلیت 

 می جوید؟ .  مالصدرا برای حل مشکل بقاء موضوع به کدام نظریه توسل24

 الف( نظریه ایده های افالطونی          ب( نظریه اشراق       

 ج( نظریه واقع گرایانه          د( نظریه ارسطو    

 . صدرا حرکت تعاملی را دربارۀ ................ به کار برده است؟25

 الف( روان انسانی          ب( طبیعت        



 د( فلسفه تجربی    ج( هرگونه بودن و حقیقت      

 . صدرا نه تنها عقل، بلکه خیال را نیز .............. می داند.26

 الف( مجرد          ب( منطقی          ج( مادی          د( روان

 . صدرا کدام یک را مجرد می داند؟27

 الف( عقل          ب( جوهر          ج( خیال          د( گزینه الف و ج

 یک از نتیجه هایی است که صدرا از حرکت جوهری گرفته می باشد؟. کدام 28

 الف( حدوث زمانی جهان است زیرا این دیدگاه جهان را در هر لحظه جهان تازه ای است 

 ب( تا آنجا پیش رفت که آن را گونه ای بت پرستی شمرد

 می شمارد یعنی حقیقت های ریاضی منطقی و متافیزیکی –ج( بنیاد شناخت حقیقت های الزم 

د( برای دستیابی به مفهوم هایی چون انسان درخت جانور که مفهوم هایی تجربی هستند گذشته از داده های 

 تجربی به کار بردن مفهوم های ناب یعنی مفهوم های آزاد از تجربه نیز الزمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


