
کدام دیدگاه از منظر حکمت متعالیه مقبول نیست؟  1

در ابتداي زندگی معلوم نیست هر انسانی چه هویتی خواهد داشت. 

انسان باید مسیر تکاملی به سوي خدا را انتخاب نماید. 

انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد و این استعداد می تواند وي را به کماالت بی نهایت برساند. 

ظرفیت هاي بالقّوه در وجود انسان هست و بالفعل شدن هرکدام از آن ها، به گزینش و شیوة زندگی مربوط است. 

کدام گزینه دربارة انسان شناسی ابن سینا و مالصدرا درست است؟  2

در نظر ابن سینا روح قابلیت تکامل دارد، اما نتیجۀ تکامل نیست.  هردو حقیقت بدن را فقط روح می دانستند.

وحدت روح و بدن در نظر ابن سینا حقیقی است.  هردو جایگاه حقیقی و روح را واال نمی دانند.

کدام گزینه درباره سهروردي درست است؟  3

از فیلسوفان مسلمان است که نظر افالطون و ارسطو را پسندید.

الهامات و اشراقات معنوي خود را از طریق شهود به دست می آورد و با زبان عرفان بیان می کرد.

نفس انسان را متعلق به عالم مشرق می دانست که از آن دور افتاده است.

سایر مراتب وجود به جز نوراالنوار، ظلمت هستند.

کدام گزینه دربارة حکمت متعالیه درست است؟  4

انسان ظرفیت و استعداد محدود دارد.  جسم انسان می تواند به مرتبۀ کمالی در جهان دست یابد. 

در ابتداي زندگی هر انسانی معلوم است که او چه هویتی خواهد داشت.  انسان با اختیار و ارادة خود این ظرفیت را به فعلیت می رساند. 

ابن سینا معتقد است که روح از جنس موجودات  ..................  است و استعداد کسب علم از طریق  ..................  را دارد.  5

مادي - تفکر  مادي - استدالل  مجرد - تفکر  مجرد - استدالل 

ابن سینا نظر  ..................  را دربارة حقیقت انسان پسندید.  6

فارابی ارسطو سقراط افالطون

نظر دکارت یا صدرائیان در کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟  7

روح و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یک دیگرند.

روح از تکامل بدن به وجود می آید و با یکدیگر تکامل پیدا می کنند.

روح از قوانین فیزیکی آزاد است، ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیک تبعیت می کند.

انسان حیوانی پیچیده است و انسان خودش را شکل می دهد.

کدام یک از دیدگاه هاي زیر از نظر ابن سینا نادرست است؟  8

روح می تواند اموري مانند اخالق، عشق و دوستی را دریابد.  استعداد کسب علم از طریق تفکر است. 

ابن سینا نظر ارسطو دربارة حقیقت را نپسندید.  روح جنبۀ غیرمادي دارد و از جنس موجودات مجرد و غیرمادي است. 

کدام گزینه در خصوص دیدگاه سهروردي درست نیست؟  9

اگر نفس نورانیت بیشتري کسب کند، حقایق را بهتر رویت می کند. نفس همان جنبه نورانی وجود است.

نفس انسانی متعلق به مغرب عالم است که می تواند به مشرق عالم برود. نوراالنوار مشرق عالم است.
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این عبارت دیدگاه کدام فیلسوفان را بیان می کند؟   10
«آنان تاکید می کنند که نمی توان انسان را به یک موجود صرفًا زمینی و مادي تقلیل داد و در همان حال براي او ویژگی هاي متعالی و ارزشمند مثل آزادگی،

کرامت انسانی، نوع دوستی و فضیلت قائل شد.»

فیلسوفان یونان باستان فیلسوفان عقل گرا فیلسوفان ماتریالیست فیلسوفان مسلمان

کدام گزینه در مورد حکمت متعالیه نادرست است؟  11

روح انسان آخرین درجه تکاملی است که موجودات زنده به آن می رسند. روح و بدن وحدت حقیقی دارند. 

انسان حقیقتی دوبعدي است.  بدن باطن روح است. 

نوراالنوار در نظر سهروردي کدام است؟  12

عالم مشرق  نفس انسان  انسان خدا

کدام گزینه دربارة سهروردي نادرست است؟  13

خدا را نور محض می دانست. او به جاي مفهوم وجود از نور استفاده می کرد.

نفس را جنبۀ ظلمانی وجود انسان می دانست. حقایقی را که از طریق شهود درونی به دست می آورد، به زبان فلسفه بیان می کرد.

کدام گزینه در باور فیلسوفان مسلمان به روح انسان بی تأثیر بود؟  14

موافقت با دیدگاه ارسطو و افالطون 

قبول دینی که به وضوح و روشنی از روح سخن می گوید.

یا خود عارف بودند، یا با عرفایی آشنا بودند که با سلوك مراحل برتر و مجرد هستی را شهود می کردند.

بی اعتباري دیدگاه مادي گرایان نزد آنان 

از دیدگاه حکمت متعالیه حقیقت انسان همانگونه که ..................، ..................، .................. و .................. گفته اند، حقیقتی .................. است.  15

سقراط - ارسطو - ابن سینا - کانت - دوبعدي  افالطون - ارسطو - ابن سینا - کانت - تک بعدي

سقراط - ارسطو - ابن سینا - دکارت - تک بعدي افالطون - ارسطو - ابن سینا - دکارت - دوبعدي 

این عقیده که «ظرفیت روح انسان پایان ندارد و روح می تواند به هر مرتبۀ کمالی در جهان دست یابد» از کیست؟  16

مالصدرا ارسطو ابن سینا دکارت

جمالت زیر به ترتیب مربوط به کدام فیلسوف است؟   17

- نفس و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یکدیگرند. - روح از تکامل بدن به وجود می آید.  - انسان متشکل از بدن و روح است. 

دکارت - مالصدرا - ابن سینا دکارت - ارسطو - ابن سینا ابن سینا - مالصدرا - دکارت  ابن سینا - ارسطو - دکارت 

123

شعار فیلسوفان زیر به ترتیب چیست؟   18
«دکارت - ابن سینا - مالصدرا - داروین» 

دوگانگی نفس و بدن - از جانب باال - انسان هم ردیف حیوانات - تا بی نهایت دوگانگی نفس و بدن - از جانب باال - تا بی نهایت - انسان هم ردیف حیوانات 

از جانب باال - دوگانگی نفس و بدن - تا بی نهایت - انسان هم ردیف حیوانات  از جانب باال - دوگانگی نفس و بدن - انسان هم ردیف حیوانات - تا بی نهایت

از نظر حکمت متعالیه کدام گزینه در مورد ظرفیت و استعداد انسان نادرست است؟  19

استعداد به معناي رسیدن حتمی وي به کماالت نیست. 

انسان باید با اختیار و ارادة خود این ظرفیت را به فعلیت برساند. 

انسان استعداد و ظرفیت بی نهایت دارد. 

انسان باید مسیر تکاملی به سوي خود را انتخاب نماید و این مسیر را با پشتکار و اراده طی کند. 

اعتقاد مالصدرا در مورد روح و بدن در کدام گزینه درست نیست؟  20

روح و بدن دو چیز مجزا هستند که کنار هم قرار گرفته باشند.  روح چیزي ضمیمه شده به بدن نیست. 

روح باطن دیگري از بدن است.  روح نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 
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» غلط است. زیرا انسان فقط به وسیلۀ استعداد نمی تواند به کماالت بی نهایت برسد، بلکه نیاز به » دیدگاه حکمت متعالیه است؛ اما گزینۀ « » و « » ،« گزینه هاي «  1
عمل نیز دارد. 

رد سایر گزینه ها:   2

) مالصدرا برخالف ابن سینا روح و بدن را از هم جدا نمی کند.  گزینۀ 

) بسیار واال می دانند.  گزینۀ 

) حقیقی نیست.  گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:   3

) ابن سینا از فیلسوفان مسلمان بود که نظر افالطون و ارسطو را پسندید.  گزینۀ 

) با زبان فلسفه و استدالل بیان می کرد.  گزینۀ 

) سایر مراتب وجود ترکیبی از نور و ظلمت هستند.  گزینۀ 

تصحیح:   4

) روح انسان می تواند به مرتبۀ کمالی دست یابد. 

) انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد. 

) در ابتداي زندگی انسان معلوم نیست که او چه هویتی خواهد داشت. 

ابن سینا معتقد است که روح از جنس موجودات مجرد است و استعداد کسب علم از طریق تفکر را دارد.   5

ابن سینا نظر ارسطو دربارة حقیقت انسان را پسندیده و کوشید تا دیدگاه او را عمیق تر بیان کند.   6

» بخش اول مربوط به نظر ماتریالیست ها است. اما این که انسان خودش را شکل می دهد، دیدگاه اگزیستانسیالیست ها است.  گزینۀ «  7

ابن سینا نظر ارسطو دربارة حقیقت انسان را پسندید و کوشید این دیدگاه را عمیق تر بیان کند.   8

نفس انسان متعلق به مشرق عالم است که از آنجا دور افتاده و مشتاق بازگشت به آنجاست.  9

10  مغایر دانستن تقلیل انسان به یک موجود زمینی و مادي در عین برخورداري از ویژگی هاي متعالی، از جمله عقاید فیلسوفان مسلمان است. 

از دیدگاه حکمت متعالیه روح باطن بدن است.   11

سهروردي معتقد بودکه خداوند نور محض است و هیچ ظلمتی در او راه  ندارد. بنابراین خداوند همان «نوراالنوار» است.   12

سهروردي عقیده داشت که نفس انسان همان جنبۀ نورانی وجود او، جسم انسان همان جنبۀ ظلماتی وجود اوست.   13

بی اعتباري دیدگاه مادي گرایان تأثیري در باور فیلسوفان مسلمان نسبت به روح انسان نداشت.   14

از دیدگاه مکتب متعالیه، حقیقت انسان همان گونه که بسیاري از فیلسوفان دیگر گفته اند، حقیقتی دوبعدي است: روح و جسم.   15

از نظر حکمت متعالیه روح انسانی آخرین درجۀ تکاملی است که موجودات زنده می توانند به آن برسند.   16

- از نظر ابن سینا انسان متشکل از بدن و روح است.   17
- بنابر نظر مالصدرا روح از تکامل بدن به وجود می آید. بر اساس حکمت متعالیه، روح نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است. 

- طبق نظر دکارت نفس و بدن دو جوهر کامًال متمایز از یکدیگرند.

» صحیح آمده است.  به ترتیب فقط در گزینۀ «  18

انسان باید مسیر تکاملی به سوي خدا را انتخاب نموده و با ایمان و عمل این مسیر را طی کند.   19

روح چیزي ضمیمه شده به بدن نیست؛ بلکه نتیجۀ رشد و تکامل خود جسم و بدن است. روح و بدن دو چیز مجزا نیستند که کنار هم قرار گرفته باشند، بلکه روح  20
باطن دیگري از بدن است. 
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