
کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
8

دشوارنسبتاًهاي سؤال

.پاسخ دهندال ؤس5ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندپاسخ ال ؤس) 8یا (7به ال ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.پاسخ دهندال ؤس9به بیش ازال ؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.تأسیس شد…منظور بود که به…، الحکمهخزانۀیا الحکمۀبیتبودند و مؤسس …نوافالطونیان، - 1

رهروان افالطون ـ هارون الرشید ـ ترویج علوم جندي شاپور) 1
پیروان شیخ یونانی ـ هارون الرشید ـ ترویج علوم جندي شاپور) 2
ي فلسفی کتاب و سنّتي جنبهپیروان افلوطین ـ یحیی برمکی ـ ارائه) 3
ي فلسفی کتاب و سنّتي جنبهبرمکی ـ ارائهرهروان افالطون ـ یحیی ) 4

…قرار داشتند که …ها نام داشتند و در مقابل آن…شمردند، نمی…گروهی که صدر اسالم، تجزیه و تحلیل در مباحث دینی را - 2

.ناروا ـ اهل حدیث ـ معتزله ـ معلوماتشان در حد نقل احادیث بود) 1
.تر بودندروا ـ اهل حدیث ـ معتزله ـ به شیعه نزدیک) 2
.تر بودندناروا ـ معتزله ـ اهل حدیث ـ به شیعه نزدیک) 3
.در حدود نقل احادیث بودروا ـ معتزله ـ اهل حدیث ـ معلوماتشان ) 4

را نگاشـت و در آن بـه   …کتاب …بود و در قرن هشتم، …المعارف فارسی را نوشت، ةترین دایرشاگرد خواجه نصیرالدین طوسی، که بزرگ- 3

.سینا پرداختبر کتاب اشارات ابن…هاي خواجه نصیر و ارزیابی شرح

رشدالدین شیرازي ـ محاکمات ـ ابنالدین رازي ـ قطبقطب) 1
الدین رازي ـ محاکمات ـ فخر رازيالدین شیرازي ـ قطبقطب) 2
رشدـ ابنالتاجةدرالدین شیرازي ـ الدین رازي ـ قطبقطب) 3

ـ فخر رازيالتاجةدرالدین رازي ـ الدین شیرازي ـ قطبقطب) 4

…هاي اخیر ي صدرایی در سالترین مروجان فلسفهکار رفت و یکی از بزرگبه…در کتاب …قبل از مالصدرا توسط » حکمت متعالیه«تعبیر - 4
.تا حدودي متروك شده بود به تدریس آن پرداختند…است که در شرایطی که 

سینا ـ اشارات ـ عالمه طباطبایی ـ حکمت الهیابن) 1
سینا ـ اشارات ـ عالمه طباطبایی ـ حکمت متعالیهابن) 2
حکمت متعالیهالدین دوانی ـ میرداماد ـ مبدأ و معاد ـ جالل) 3
الدین دوانی ـ حکمت الهیمیرداماد ـ مبدأ و معاد ـ جالل) 4

؟نیستي نهضت ترجمه کدام گزینه صحیح هاي فلسفی دورهدر مورد ترجمه- 5

.بن یونس، شاگرد فارابی، کتاب شعر ارسطو را ترجمه کردابوبشر متّی) 1
.ناعمه کتاب اثولوجیا را که بخشی از تاسوعات افلوطین است، ترجمه کردابن) 2
.بن عبداهللا حمصی از اثولوجیا را اصالح کردي عبدالمسیحکندي ترجمه) 3
. ي آثار ارسطو و برخی آثار افالطون و افلوطین ترجمه شدهمه) 4
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.سینا پرداختبر کتاب اشارات ابن…هاي خواجه نصیر و ارزیابی شرح

رشدالدین شیرازي ـ محاکمات ـ ابنالدین رازي ـ قطبقطب) 1
الدین رازي ـ محاکمات ـ فخر رازيالدین شیرازي ـ قطبقطب) 2
رشدـ ابنالتاجةدرالدین شیرازي ـ الدین رازي ـ قطبقطب) 3

ـ فخر رازيالتاجةدرالدین رازي ـ الدین شیرازي ـ قطبقطب) 4

…هاي اخیر ي صدرایی در سالترین مروجان فلسفهکار رفت و یکی از بزرگبه…در کتاب …قبل از مالصدرا توسط » حکمت متعالیه«تعبیر - 4
.تا حدودي متروك شده بود به تدریس آن پرداختند…است که در شرایطی که 

سینا ـ اشارات ـ عالمه طباطبایی ـ حکمت الهیابن) 1
سینا ـ اشارات ـ عالمه طباطبایی ـ حکمت متعالیهابن) 2
حکمت متعالیهالدین دوانی ـ میرداماد ـ مبدأ و معاد ـ جالل) 3
الدین دوانی ـ حکمت الهیمیرداماد ـ مبدأ و معاد ـ جالل) 4

؟نیستي نهضت ترجمه کدام گزینه صحیح هاي فلسفی دورهدر مورد ترجمه- 5

.بن یونس، شاگرد فارابی، کتاب شعر ارسطو را ترجمه کردابوبشر متّی) 1
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فلسفه و منطق
5447: کد کتاب

، موجودات برتـر از عـالم طبیعـت،    )ع(تر بودند و از نظر حضرت علی به شیعه نزدیک…و ي نفی و تعطیلپیشروان جبهه…در صدر اسالم، - 6

.هستند…و …ي بین واسطه

معتزله ـ اهل حدیث ـ فرشتگان ـ انسان) 2اهل حدیث ـ معتزله ـ فرشتگان ـ عالم طبیعت) 1

اهل حدیث ـ معتزله ـ خدا ـ عالم طبیعت) 4معتزله ـ اهل حدیث ـ خدا ـ انسان) 3

…ي آثار بخشید و همهاش زرناب میوزن ترجمه، هم…رونق زیادي داشت تا جایی که او به …ي الحکمه و نهضت ترجمه در دورهفعالیت بیت- 7

.ي کتاب اخالق و نفس او همت گماشتبه ترجمه…به عربی ترجمه شد؛ مثالً 

ناعمهحنین ـ افالطون ـ ابنبنمأمون عباسی ـ اسحاق) 2ناعمهاسحاق ـ ارسطو ـ ابنبنالرشید ـ حنینهارون) 1

حنین بناسحاق ـ ارسطو ـ اسحاقبنمأمون عباسی ـ حنین) 4حنینبنحنین ـ افالطون ـ اسحاقبنالرشید ـ اسحاقهارون) 3

تـرین  بـزرگ …در غرب کمـک کـرد و   …هاي فلسفی فیلسوفان اسالمی به رشد مکتب ي مشاء بود و اندیشهاحیاگر فلسفه…در قرن هفتم،- 8

.المعارف فارسی را تألیف کردةدایر

رازيالدینالدین شیرازي ـ اصالت عقل ـ قطبقطب) 2رازيالدینگرایی ـ قطبالدین سهروردي ـ عقلشهاب) 1

الدین شیرازيگرایی ـ قطبالدین رازي ـ عقلقطب) 4الدین شیرازينصیرالدین طوسی ـ اصالت عقل ـ قطبخواجه) 3

گزینه در ارتباط با فطرت ثانی درست است؟کدام - 9

.شناسی استهاي انسان در رابطه با هستیگوي پرسشجواب) 1

.جوگري در انسان استوداشتن حالت جستبیدار نگه) 2

.توان به آن رسیدي زندگی، نمیبدون کنار گذاشتن امور و مسائل روزمره) 3

.نهادن آن استخروج از حد و مرز فطرت اول و زیر پا) 4

.…بوده که این تعبیر قبل از صدرالمتألهین …و …ترتیب تکامل معروف شد به…اي که صدرالمتألهین شیرازي تأسیس کرد و به فلسفه-10

.کار رفته بودسینا در کتاب اشارات بهي اسالمی ـ حکمت اشراق ـ توسط ابنحکمت متعالیه ـ فلسفه) 1

.کار رفته بودسینا در کتاب اشارات بهي مشّاء ـ حکمت اشراق ـ توسط ابنحکمت متعالیه ـ فلسفه) 2

.کار رفته بودالحکم بهي مشّاء ـ حکمت اشراق ـ توسط فارابی در کتاب فصوصفلسفهي اسالمی ـ فلسفه) 3

.کار رفته بودالحکم بهي اسالمی ـ حکمت متعالیه ـ حکمت اشراق ـ توسط فارابی در کتاب فصوصفلسفه) 4
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گذاري بنیان…دانشگاه مغرب زمین در قرن نخستین . ادامه داشت…ي فکري او تا قرن بود، سیطره…اگوستینوس فیلسوف مسیحی طرفدار-11

.پذیرفتتأثیر می…و از نظر علمی از …بیکن از نظر فلسفی از . شد

سینامیالدي ـ ابن هیثم ـ ابن13میالدي ـ 12افالطون ـ ) 2سینا ـ ابن هیثممیالدي ـ ابن12میالدي ـ 13افلوطین ـ ) 1

سینا ـ ابن هیثم میالدي ـ ابن13میالدي ـ 12افلوطین ـ ) 4سیناابن هیثم ـ ابنمیالدي ـ 12میالدي ـ 13افالطون ـ ) 3

…هستند و بحث در مراتب و درجات هستی، جایگاه انسان در عالم هستی و غیره، در معارف الهی …فرشتگان و مالئک موجوداتی ) ع(از نظر حضرت علی - 12

. ي فیلسوفان استداراي فعلیت تمام و سرشار از ماده و قوه ـ حاصل اندیشه) 1

. سازدبه فعلیت تمام نرسیده اند و در تالش به رسیدن به آن ـ ماهیت فلسفی این مباحث را دگرگون می) 2

. کندي جهان هستی بیان میدر نهایت کمال ممکن و عاري از ماده ـ مواضع نظري دین را درباره) 3

. است اما به قلمرو فلسفه تعلّق نداردهمواره در تغییر و تحول براي رسیدن به کمال خود ـ به زبان فیلسوفان ) 4

یک از موارد زیر در ارتباط دین و فلسفه درست است؟کدام-13

.باشدها فلسفی میي آنسان نیست، هرچند ماهیت همهزبان دین و فلسفه در مسائل وجودشناسی یک) 1

.هاي اسالمی پس از ارتباط تاریخی با حکماي یونان فراهم نشدامکان استفاده از بیان فالسفه در تفسیر دیدگاه) 2

.کنندي جهان هستی بیان میدین، منشأ آسمانی دارند و مواضع عملی دین را دربارهمباحث فلسفی ) 3

.توانند ذاتاً مهیاي تبیین عقالنی باشندي آسمانی دارند، نمیجا که معارف دین سرچشمهاز آن) 4

.کندرا دنبال می…است که …بیانگر » ايجهانی است بنشسته در گوشه/ ايهر آن کو ز دانش برَد توشه«بیت -14

زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتزبان فلسفه ـ) 1

للعالَم العینیمضاهیاًعقلیاًاإلنسان عالَماًصیرورةزبان فلسفه ـ ) 2

زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتروش مابعدالطبیعه ـ) 3

مضاهیاً للعالَم العینیعقلیاًصیرورة اإلنسان عالَماًهدف مابعدالطبیعه ـ ) 4

.دارند…و محتوایی …و این مباحث منشأ …مباحث وجودشناسی در معارف الهی، ماهیت این مباحث را طرح-15

دهد ـ مابعدالطبیعی ـ وحیانیتغییر می) 2کند ـ مابعدالطبیعی ـ وحیانیدگرگون نمی) 1

دهد ـ آسمانی ـ فلسفیتغییر می) 4کند ـ آسمانی ـ فلسفیدگرگون نمی) 3

142308/92%38%51
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سطحیهاي سهمجموعه کتابکلیات: اولفصل 
11

فلسفه و منطق
5447: کد کتاب

…دهد و شکل و صورت و چگونگی تبیین و استدالل در آن به نسبت به جهان هستی تشکیل می…ي اسالمی را اصلی و ستون فقرات فلسفهمحتواي-16

.پرسیده بود، مطرح کردند…را در پاسخ به سؤال فردي که از »الکیفیۀُ مجهولۀٌ و السؤال عنه بدعۀٌ«ياست و اهل حدیث جمله

ي مسلمان ـ روش متفکران ـ جهان طبیعتاندیشه و تفکرات فالسفه) 1
ي اهل بیت ـ موجودات ماوراءالطبیعههاي ژرف کتاب و سنت ـ سیرهدیدگاه) 2
ي علما ـ چگونگی خلقت جهاني مسلمان ـ شیوهفالسفهاندیشه و تفکرات ) 3
ي الرحمن علی العرش استويي فالسفه ـ آیههاي ژرف کتاب و سنت ـ شیوهدیدگاه) 4

ي نهضت ترجمه درست است؟هاي فلسفی دورهکدام گزینه در مورد ترجمه-17

.ي کتب فلسفی به ویژه آثار ارسطو و شروح آن پرداختحنین بن اسحاق به ترجمه) 1
. ابوبشر متی بن یونس، استاد فارابی، کتاب نفس و اخالق ارسطو را ترجمه کرد) 2
. ابن ناعمه، کل کتاب تاسوعات افلوطین را ترجمه نموده و کندي آن را اصالح نمود) 3
. عبدالمسیح بن عبداهللا حمصی کتاب اثولوجیاي افلوطین را ترجمه نمود) 4

؟نیستکدام عبارت در مورد فطرت ثانی درست -18

.داردها وامیگسلد و به تأمل در مورد آنآدمی را از مناسبات زندگی هر روزه می) 1
.کند، که در نظر بسیاري از مردم فاقد اهمیت استمسایلی براي انسان ایجاد می) 2
.به آن رسیدتواني زندگی، نمیبدون کنار گذاشتن امور و مسایل روزمره) 3
.ریزدهاي مادي را در هم میبیدار شدن آن در آدمی، حساب سود و زیان) 4

ي و دیگـري ارائـه  …شود که یکی بدعت است از طرف رو میبا دو نوع پاسخ روبه» الرحمن علی العرش استوي«ي ي شریفهپرسشگر مهم آیه-19
.است…و دعوت به تفکر در آیات قرآن، به نظر عالمه طباطبایی براي …پاسخ در حد توان فکري پرسش کننده است از طرف 

اهل حدیث ـ معتزله ـ معرفت) 2معتزله ـ اهل حدیث ـ کسب دیانت) 1
اهل بیت ـ اهل حدیث ـ کسب دیانت) 4اهل حدیث ـ اهل بیت ـ معرفت) 3

؟نیستي اسالمی سازگار کدام عبارت با ماهیت فلسفه-20

.دهدشناسی قرآن و سنّت تشکیل میهاي هستیي اسالمی را دیدگاهمحتواي اصلی فلسفه) 1
.ي فالسفه استهاي دیگر و استفاده از شیوهي اسالمی در برخورد تاریخی اسالم با فلسفهخاستگاه فلسفه) 2
هاي اسالمی پس از ارتباط تاریخی و فرهنگی مسلمانان با حکماي یونان صورت تعبیرات فلسفی در تفسیر دیدگاهاستفاده از بیان فالسفه و ) 3

.گرفته است
.متون اسالمی به ذات خود مهیاي تبیین عقالنی و فلسفی در تبیین مباحث وجودشناسی هستند) 4
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
12

ر دشواهايسؤال

.پاسخ دهندال ؤس4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندپاسخ ال ؤس) 7یا (6به ال ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.پاسخ دهندال ؤس8به بیش ازال ؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

فلسفی المعارفدایرةترین سینا شرح نوشت و بزرگابن…بود که بر کتاب …در …احیاگر حکمت فارابی و بوعلی با توجه به حکمت اشراقی -21

.است…اثر …به زبان فارسی، کتاب 

الدین رازيالتاج ـ قطبمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ اشارات ـ درة) 1
الدین رازيمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 2
الدین شیرازيالتاج ـ قطبطوسی ـ قرن هفتم ـ اشارات ـ درةخواجه نصیرالدین ) 3
الدین شیرازيخواجه نصیرالدین طوسی ـ قرن هفتم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 4

ترتیب در چه مواردي بیان شده است؟البالغه، کمال توحید، کمال ایمان و کمال اخالص، بهي اول نهجدر خطبه-22

معرفت ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 1
اخالص به ساحت مقدس خدا ـ توحید ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا) 2
نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ توحید ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 3
خدا ـ نفی صفات زاید بر ذات خدامعرفت ـ اخالص به ساحت مقدس) 4

.هستند…: توان گفتي اسالمی میها در عالم اسالم و تکامل فلسفهي شخصیتدرباره-23

الدین رازي مؤلف محاکماتحنین مترجم کتب فلسفی ـ قطببناسحاق) 1
التاجدرةالدین شیرازي مؤلف حنین مترجم کتب طبی ـ قطببناسحاق) 2
الدین رازي ابوبشر متی بن یونس مترجم کتاب شعر ارسطو ـ خواجه نصیرالدین طوسی شاگرد قطب) 3
سینا به روش اشراقیي ابنابوبشر متی بن یونس مترجم تاسوعات افلوطین ـ میرداماد مفسر فلسفه) 4

تر است؟ي اسالمی مناسبکدام گزینه در مورد فلسفه-24

. کند که با معرفت فلسفی، هم افق و سازگار نیستمتون اسالمی جهان شناسی به خصوصی را عرضه می) 1
. شماردورزد و آن را از مستحبات شرعی میمتون اسالمی بر تفکر و اندیشه در مباحث جهان شناسی اصرار می) 2
. ي آسمانی دارند اما به ذات خود مهیاي تبیین عقالنی و فلسفی هستندمعارف دینی اگر چه سرچشمه) 3
. ي اسالمی را باید در ارتباط تاریخی مسلمانان با حکماي یونانی جست و جو کردخاستگاه فلسفه) 4

.است…است و هدف مابعدالطبیعه همان …بیانگر » حالت عامه بود مطلق مگو/ عجز از ادراك ماهیت عمو «بیت -25

زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتفطرت اول و ثانی ـ) 1
للعالَم العینیمضاهیاًعقلیاًاإلنسان عالَماًصیرورةزبان فلسفه ـ ) 2
زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتزبان مابعدالطبیعه ـ) 3
مضاهیاً للعالَم العینیعقلیاًصیرورة اإلنسان عالَماًفطرت اول و ثانی ـ ) 4

124147/94%30%47
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
12

ر دشواهايسؤال

.پاسخ دهندال ؤس4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندپاسخ ال ؤس) 7یا (6به ال ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.پاسخ دهندال ؤس8به بیش ازال ؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

فلسفی المعارفدایرةترین سینا شرح نوشت و بزرگابن…بود که بر کتاب …در …احیاگر حکمت فارابی و بوعلی با توجه به حکمت اشراقی -21

.است…اثر …به زبان فارسی، کتاب 

الدین رازيالتاج ـ قطبمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ اشارات ـ درة) 1
الدین رازيمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 2
الدین شیرازيالتاج ـ قطبطوسی ـ قرن هفتم ـ اشارات ـ درةخواجه نصیرالدین ) 3
الدین شیرازيخواجه نصیرالدین طوسی ـ قرن هفتم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 4

ترتیب در چه مواردي بیان شده است؟البالغه، کمال توحید، کمال ایمان و کمال اخالص، بهي اول نهجدر خطبه-22

معرفت ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 1
اخالص به ساحت مقدس خدا ـ توحید ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا) 2
نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ توحید ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 3
خدا ـ نفی صفات زاید بر ذات خدامعرفت ـ اخالص به ساحت مقدس) 4

.هستند…: توان گفتي اسالمی میها در عالم اسالم و تکامل فلسفهي شخصیتدرباره-23

الدین رازي مؤلف محاکماتحنین مترجم کتب فلسفی ـ قطببناسحاق) 1
التاجدرةالدین شیرازي مؤلف حنین مترجم کتب طبی ـ قطببناسحاق) 2
الدین رازي ابوبشر متی بن یونس مترجم کتاب شعر ارسطو ـ خواجه نصیرالدین طوسی شاگرد قطب) 3
سینا به روش اشراقیي ابنابوبشر متی بن یونس مترجم تاسوعات افلوطین ـ میرداماد مفسر فلسفه) 4

تر است؟ي اسالمی مناسبکدام گزینه در مورد فلسفه-24

. کند که با معرفت فلسفی، هم افق و سازگار نیستمتون اسالمی جهان شناسی به خصوصی را عرضه می) 1
. شماردورزد و آن را از مستحبات شرعی میمتون اسالمی بر تفکر و اندیشه در مباحث جهان شناسی اصرار می) 2
. ي آسمانی دارند اما به ذات خود مهیاي تبیین عقالنی و فلسفی هستندمعارف دینی اگر چه سرچشمه) 3
. ي اسالمی را باید در ارتباط تاریخی مسلمانان با حکماي یونانی جست و جو کردخاستگاه فلسفه) 4

.است…است و هدف مابعدالطبیعه همان …بیانگر » حالت عامه بود مطلق مگو/ عجز از ادراك ماهیت عمو «بیت -25

زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتفطرت اول و ثانی ـ) 1
للعالَم العینیمضاهیاًعقلیاًاإلنسان عالَماًصیرورةزبان فلسفه ـ ) 2
زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتزبان مابعدالطبیعه ـ) 3
مضاهیاً للعالَم العینیعقلیاًصیرورة اإلنسان عالَماًفطرت اول و ثانی ـ ) 4
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
12

ر دشواهايسؤال

.پاسخ دهندال ؤس4ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.دهندپاسخ ال ؤس) 7یا (6به ال ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.پاسخ دهندال ؤس8به بیش ازال ؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

فلسفی المعارفدایرةترین سینا شرح نوشت و بزرگابن…بود که بر کتاب …در …احیاگر حکمت فارابی و بوعلی با توجه به حکمت اشراقی -21

.است…اثر …به زبان فارسی، کتاب 

الدین رازيالتاج ـ قطبمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ اشارات ـ درة) 1
الدین رازيمیرداماد ـ قرن یازدهم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 2
الدین شیرازيالتاج ـ قطبطوسی ـ قرن هفتم ـ اشارات ـ درةخواجه نصیرالدین ) 3
الدین شیرازيخواجه نصیرالدین طوسی ـ قرن هفتم ـ مابعدالطبیعه ـ محاکمات ـ قطب) 4

ترتیب در چه مواردي بیان شده است؟البالغه، کمال توحید، کمال ایمان و کمال اخالص، بهي اول نهجدر خطبه-22

معرفت ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 1
اخالص به ساحت مقدس خدا ـ توحید ـ نفی صفات زاید بر ذات خدا) 2
نفی صفات زاید بر ذات خدا ـ توحید ـ اخالص به ساحت مقدس خدا) 3
خدا ـ نفی صفات زاید بر ذات خدامعرفت ـ اخالص به ساحت مقدس) 4

.هستند…: توان گفتي اسالمی میها در عالم اسالم و تکامل فلسفهي شخصیتدرباره-23

الدین رازي مؤلف محاکماتحنین مترجم کتب فلسفی ـ قطببناسحاق) 1
التاجدرةالدین شیرازي مؤلف حنین مترجم کتب طبی ـ قطببناسحاق) 2
الدین رازي ابوبشر متی بن یونس مترجم کتاب شعر ارسطو ـ خواجه نصیرالدین طوسی شاگرد قطب) 3
سینا به روش اشراقیي ابنابوبشر متی بن یونس مترجم تاسوعات افلوطین ـ میرداماد مفسر فلسفه) 4

تر است؟ي اسالمی مناسبکدام گزینه در مورد فلسفه-24

. کند که با معرفت فلسفی، هم افق و سازگار نیستمتون اسالمی جهان شناسی به خصوصی را عرضه می) 1
. شماردورزد و آن را از مستحبات شرعی میمتون اسالمی بر تفکر و اندیشه در مباحث جهان شناسی اصرار می) 2
. ي آسمانی دارند اما به ذات خود مهیاي تبیین عقالنی و فلسفی هستندمعارف دینی اگر چه سرچشمه) 3
. ي اسالمی را باید در ارتباط تاریخی مسلمانان با حکماي یونانی جست و جو کردخاستگاه فلسفه) 4

.است…است و هدف مابعدالطبیعه همان …بیانگر » حالت عامه بود مطلق مگو/ عجز از ادراك ماهیت عمو «بیت -25

زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتفطرت اول و ثانی ـ) 1
للعالَم العینیمضاهیاًعقلیاًاإلنسان عالَماًصیرورةزبان فلسفه ـ ) 2
زدودن ابرهاي حیرت از برابر دیدگان فطرتزبان مابعدالطبیعه ـ) 3
مضاهیاً للعالَم العینیعقلیاًصیرورة اإلنسان عالَماًفطرت اول و ثانی ـ ) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتابکلیات: فصل اول
13 فلسفه و منطق

5447: کد کتاب

و از طرف دیگر تفکر و اندیشه در این معارف را از …کند که با معرفت فلسفی سازگار به خصوصی را عرضه می…متون اسالمی از یک طرف -26
.شوددر برخورد با مباحث مابعدالطبیعه دینی محسوب می…است که روش …شمارد که حاصل آن می…

و مسلمانان) ص(طبیعت شناسی ـ است ـ واجبات شرعی ـ معارف اسالمی ـ رسول اکرم ) 1
)ع(بیتو اهل ) ص(ي اسالمی ـ رسول اکرم طبیعت شناسی ـ نیست ـ واجبات عقلی ـ فلسفه) 2
)ع(و اهل بیت ) ص(ي اسالمی ـ رسول اکرم جهان شناسی ـ است ـ واجبات شرعی ـ فلسفه) 3
و مسلمانان) ص(جهان شناسی ـ نیست ـ واجبات عقلی ـ معارف اسالمی ـ رسول اکرم ) 4
…و دومی در قـرن …بودند که اولی در قرن …و …گر همان حکمت به قلمرو جدید، به ترتیب، احیاگر حکمت فارابی و بوعلی سینا و هدایت-27

.زیستمی

الدین سهروردي ـ خواجه نصیرالدین طوسی ـ هفتم ـ ششمشهاب) 1
شهاب الدین سهروردي ـ خواجه نصیرالدین طوسی ـ ششم ـ هفتم) 2
سهروردي ـ ششم ـ هفتمالدینخواجه نصیرالدین طوسی ـ شهاب) 3
الدین سهروردي ـ هفتم ـ ششمخواجه نصیرالدین طوسی ـ شهاب) 4
.است…بر …و …و شامل ارزیابی شروح …ي نوشته» محاکمات«کتاب -28

سینا ـ کتاب اشاراتالدین شیرازي ـ فخر رازي ـ ابنقطب) 1
الدین رازي ـ خواجه نصیر طوسی ـ فخر رازي ـ حکمت اشراققطب) 2
ـ فخر رازي ـ کتاب اشاراتالدین رازي ـ خواجه نصیر طوسی قطب) 3
اشراقسینا ـ حکمتالدین شیرازي ـ فخر رازي ـ ابنقطب) 4
صدیقٌ به و ت» «…الدین معرفتُه و کمالُ معرفته التصدیق به و کمالُ التصدیق به توحیده و کمال توحیده االخالص له «اول ) ع(ي امام علی در خطبه-29

داللت دارند و بیانگر کدام مورد است؟به ترتیب بر چه چیز » االخالص لَه

آغاز دین، معرفت و شناخت کردگار است ـ کمال ایمان به ذات آفریدگار در اخالص است ـ ماهیت فلسفی برخی از متون اسالمی) 1
ذات آفریدگار است ـ کمال توحید در اخالص به ساحت مقدس پروردگار است ـ ماهیت فلسفی برخی کمال معرفت و شناخت کردگار، ایمان به) 2

متون اسالمی
آغاز دین، معرفت و شناخت کردگار است ـ کمال ایمان به ذات آفریدگار در اخالص به ساحت مقدس اوست ـ ماهیت فلسفی تمامی متون ) 3

اسالمی
ان به ذات آفریدگار است ـ کمال اخالص به ساحت مقدس توحید است ـ ماهیت فلسفی تمامی متون کمال معرفت و شناخت کردگار، ایم) 4

اسالمی
است؟نادرستي اهمیت مراکز علمی دنیاي قدیم کدام عبارت درباره-30

.الرشید ساخته شد و در همان زمان رونق زیادي یافتبیت الحکمه در دوران خالفت هارون) 1
.بغداد رفتندي جندي شاپور به پس از استقرار دولت عباسی در بغداد، استادان حوزه) 2
.سزایی داشتهاي اسالمی نقش بهاسکندریه در انتقال تفکر یونان به سرزمینيحوزه) 3
.تري داشتندجندي شاپور توجه بیشيحوزهدر آغاز نهضت ترجمه، اهل دانش به ) 4
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
14

رتردشواهايسؤال

.ال پاسخ دهندؤس3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.ال پاسخ دهندؤس) 6یا (5ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي دانشانتظار داریم 

.ال پاسخ دهندؤس7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.باشدمی…دارد و شناخت کل جهان هستی با دید کلی هم محتوا با شعر …دودن حیرت از فطرت بشري اشاره به ز-31

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد/ ي مابعدالطبیعه ـ جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی فایده) 1
ايجهانی است بنشسته در گوشه/ اي ي مابعدالطبیعه ـ هر آن کو ز دانش برد توشهفایده) 2
کجا به کوي طریقت گذر توانی کرد/ روي بیرون نمیهدف مابعدالطبیعه ـ تو کز سراي طبیعت) 3
حالت عامه بود مطلق مگو/ هدف مابعدالطبیعه ـ عجز از ادراك ماهیت عمو ) 4
است؟نادرستزمین کدام گزینه ي اسالمی در تفکر مغربي تأثیر فلسفهدرباره-32

.عنصر درخشان عقل از قرن دوازدهم میالدي بر فرهنگ مسیحی تأثیري آشکار بر جاي نهاد) 1
.دانندي اسالمی میمورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاییان در عصر جدید را متأثر از فلسفه) 2
.گذاري شدنخستین دانشگاه مغرب زمین بنیانعنوان دانشگاه پاریس در قرن سیزدهم به) 3
.هاي عقلی آشنا شدندمتفکران مسیحی با ابتکارات فیلسوفان اسالمی در راه سازگار کردن اعتقادات دینی با استدالل)4
اما خود آن نتیجه ممنوع اي است، امر شود،اي که مستلزم نتیجهمعنا ندارد به مقدمه«این بیان مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان که -33

در رد و نفی کدام عقیده بیان شده است؟» .باشد

.ورزیدنددانستند و به آن اهتمام میي دین را جایز میي معتزله که بحث عقلی در مباحث مابعدالطبیعهعقیده) 1
.شمردندکردند و بدعت نمیروش پیشوایان دین که هیچ سؤالی را محکوم نمی) 2
.شمردندحقایق دینی و تعمق در ماوراي ظواهر الفاظ کتاب و سنّت را ناروا و بدعت میاکثر پیشینیان از عامه که بحث از ) 3
.اندهایی در حد توان فکري پرسش کننده بیان کردهي اهل حدیث که در بحث از حقایق دینی، پاسخعقیده) 4
بیانگر چیست؟» و هللا المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثم وجه اهللا«ي آیه-34

صورت فلسفی برخی متون دینی) 2ماهیت فلسفی برخی متون دینی) 1
منشأ فلسفی داشتن مباحث دینی) 4بیانگر مختلف بودن تعابیر و مواضع نظري دین و فلسفه ) 3
35- ؟نیستکدام گزینه درست » ايجهانی است بنشسته در گوشه/ ايهر آن کو زِ دانش برد توشه«در ارتباط با بیت

. مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت کلّ جهان هستی است) 1
.خواهد تصویري صحیح و جامع از جهان هستی به دست آوردفیلسوف می) 2
الحکمه هی صیروره االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی) 3
. خواهد با عشق و مجذوبیت به حقیقت و مبدأ هستی یعنی خداوند واصل شودفیلسوف می) 4
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
14

رتردشواهايسؤال

.ال پاسخ دهندؤس3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.ال پاسخ دهندؤس) 6یا (5ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي دانشانتظار داریم 

.ال پاسخ دهندؤس7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.باشدمی…دارد و شناخت کل جهان هستی با دید کلی هم محتوا با شعر …دودن حیرت از فطرت بشري اشاره به ز-31

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد/ ي مابعدالطبیعه ـ جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی فایده) 1
ايجهانی است بنشسته در گوشه/ اي ي مابعدالطبیعه ـ هر آن کو ز دانش برد توشهفایده) 2
کجا به کوي طریقت گذر توانی کرد/ روي بیرون نمیهدف مابعدالطبیعه ـ تو کز سراي طبیعت) 3
حالت عامه بود مطلق مگو/ هدف مابعدالطبیعه ـ عجز از ادراك ماهیت عمو ) 4
است؟نادرستزمین کدام گزینه ي اسالمی در تفکر مغربي تأثیر فلسفهدرباره-32

.عنصر درخشان عقل از قرن دوازدهم میالدي بر فرهنگ مسیحی تأثیري آشکار بر جاي نهاد) 1
.دانندي اسالمی میمورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاییان در عصر جدید را متأثر از فلسفه) 2
.گذاري شدنخستین دانشگاه مغرب زمین بنیانعنوان دانشگاه پاریس در قرن سیزدهم به) 3
.هاي عقلی آشنا شدندمتفکران مسیحی با ابتکارات فیلسوفان اسالمی در راه سازگار کردن اعتقادات دینی با استدالل)4
اما خود آن نتیجه ممنوع اي است، امر شود،اي که مستلزم نتیجهمعنا ندارد به مقدمه«این بیان مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان که -33

در رد و نفی کدام عقیده بیان شده است؟» .باشد

.ورزیدنددانستند و به آن اهتمام میي دین را جایز میي معتزله که بحث عقلی در مباحث مابعدالطبیعهعقیده) 1
.شمردندکردند و بدعت نمیروش پیشوایان دین که هیچ سؤالی را محکوم نمی) 2
.شمردندحقایق دینی و تعمق در ماوراي ظواهر الفاظ کتاب و سنّت را ناروا و بدعت میاکثر پیشینیان از عامه که بحث از ) 3
.اندهایی در حد توان فکري پرسش کننده بیان کردهي اهل حدیث که در بحث از حقایق دینی، پاسخعقیده) 4
بیانگر چیست؟» و هللا المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثم وجه اهللا«ي آیه-34

صورت فلسفی برخی متون دینی) 2ماهیت فلسفی برخی متون دینی) 1
منشأ فلسفی داشتن مباحث دینی) 4بیانگر مختلف بودن تعابیر و مواضع نظري دین و فلسفه ) 3
35- ؟نیستکدام گزینه درست » ايجهانی است بنشسته در گوشه/ ايهر آن کو زِ دانش برد توشه«در ارتباط با بیت

. مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت کلّ جهان هستی است) 1
.خواهد تصویري صحیح و جامع از جهان هستی به دست آوردفیلسوف می) 2
الحکمه هی صیروره االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی) 3
. خواهد با عشق و مجذوبیت به حقیقت و مبدأ هستی یعنی خداوند واصل شودفیلسوف می) 4
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کلیات: اولفصل  سطحیهاي سهمجموعه کتاب
14

رتردشواهايسؤال

.ال پاسخ دهندؤس3ال به ؤس10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.ال پاسخ دهندؤس) 6یا (5ال به ؤس10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي دانشانتظار داریم 

.ال پاسخ دهندؤس7ال به بیش ازؤس10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.باشدمی…دارد و شناخت کل جهان هستی با دید کلی هم محتوا با شعر …دودن حیرت از فطرت بشري اشاره به ز-31

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد/ ي مابعدالطبیعه ـ جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی فایده) 1
ايجهانی است بنشسته در گوشه/ اي ي مابعدالطبیعه ـ هر آن کو ز دانش برد توشهفایده) 2
کجا به کوي طریقت گذر توانی کرد/ روي بیرون نمیهدف مابعدالطبیعه ـ تو کز سراي طبیعت) 3
حالت عامه بود مطلق مگو/ هدف مابعدالطبیعه ـ عجز از ادراك ماهیت عمو ) 4
است؟نادرستزمین کدام گزینه ي اسالمی در تفکر مغربي تأثیر فلسفهدرباره-32

.عنصر درخشان عقل از قرن دوازدهم میالدي بر فرهنگ مسیحی تأثیري آشکار بر جاي نهاد) 1
.دانندي اسالمی میمورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاییان در عصر جدید را متأثر از فلسفه) 2
.گذاري شدنخستین دانشگاه مغرب زمین بنیانعنوان دانشگاه پاریس در قرن سیزدهم به) 3
.هاي عقلی آشنا شدندمتفکران مسیحی با ابتکارات فیلسوفان اسالمی در راه سازگار کردن اعتقادات دینی با استدالل)4
اما خود آن نتیجه ممنوع اي است، امر شود،اي که مستلزم نتیجهمعنا ندارد به مقدمه«این بیان مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان که -33

در رد و نفی کدام عقیده بیان شده است؟» .باشد

.ورزیدنددانستند و به آن اهتمام میي دین را جایز میي معتزله که بحث عقلی در مباحث مابعدالطبیعهعقیده) 1
.شمردندکردند و بدعت نمیروش پیشوایان دین که هیچ سؤالی را محکوم نمی) 2
.شمردندحقایق دینی و تعمق در ماوراي ظواهر الفاظ کتاب و سنّت را ناروا و بدعت میاکثر پیشینیان از عامه که بحث از ) 3
.اندهایی در حد توان فکري پرسش کننده بیان کردهي اهل حدیث که در بحث از حقایق دینی، پاسخعقیده) 4
بیانگر چیست؟» و هللا المشرق و المغرب فاینما تولّوا فثم وجه اهللا«ي آیه-34

صورت فلسفی برخی متون دینی) 2ماهیت فلسفی برخی متون دینی) 1
منشأ فلسفی داشتن مباحث دینی) 4بیانگر مختلف بودن تعابیر و مواضع نظري دین و فلسفه ) 3
35- ؟نیستکدام گزینه درست » ايجهانی است بنشسته در گوشه/ ايهر آن کو زِ دانش برد توشه«در ارتباط با بیت

. مباحث وجود در فلسفه به قصد شناخت کلّ جهان هستی است) 1
.خواهد تصویري صحیح و جامع از جهان هستی به دست آوردفیلسوف می) 2
الحکمه هی صیروره االنسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی) 3
. خواهد با عشق و مجذوبیت به حقیقت و مبدأ هستی یعنی خداوند واصل شودفیلسوف می) 4
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سطحیهاي سهمجموعه کتابکلیات: فصل اول
15

فلسفه و منطق
5447: کد کتاب

کدام بیت اشاره به ارتباط دین و فلسفه دارد؟-36

مگوحالت عامه بود مطلق/ عجز از ادراك ماهیت عمو ) 1

ايجهانی است بنشسته در گوشه/ اي هر آن کو ز دانش برَد توشه) 2

پیش چشم کامالن باشد عیان/ زان که ماهیات و سرِّ سرّشان ) 3

هستی از ذرات عالم در زمان برخاستی/منقطع گردد اگر فیضش دمی از کائنات ) 4

ي کدام مورد است؟ دهندهطرح مباحث هستی در معارف الهی نشان-37

.دین در حقیقت و ذات خود چیزي جز فلسفه نیست) 2.اصول و مسائل زیربنایی دین، ماهیت فلسفی دارند) 1

.زبان دین و فلسفه، اختالف اساسی و ماهوي ندارد) 4.کندفلسفه چیزي غیر از معارف الهی را بیان نمی) 3

…کند؟ متفکران مسیحی در آغاز قرون وسطی کدام مورد عبارت را به نحو درستی کامل می-38

.شناختندافکار ارسطو را نمی) 2.اصالت عقلی داشتندهايگرایش) 1

.کردندآثار افالطون را در آکسفورد شرح می) 4.با افکار فیلسوفان مسلمان موافق نبودند) 3

دلیلی بر ایجاد نظام فلسفی خاص در عالم اسالم باشد؟ تواندنمیکدام عبارت -39

ي یونان و معارف ملل قدیم از طریق نهضت ترجمهدر دسترس قرار گرفتن میراث فالسفه) 1

ها در مورد جهان هستی توسط دین اسالمترین دیدگاهترین معارف توحیدي و عمیقتعلیم عالی) 2

هاسینا و نقد آراي حکیمان یونانی توسط آنابنخالقیت متفکران عالم اسالم همچون فارابی و ) 3

مندي مسلمانان به حکمت تنها به دلیل ذوق فردي و نبوغ شخصیتی اندیشمندان مسلمانعالقه) 4

؟نیستکدام عبارت بیانگر هدف وحی از طرح مباحث وجودشناسی -40

.رساندخصوصی که تدبر در آن فرهنگ اسالمی را به رشد و بالندگی میشناسی بهي جهانعرضه) 1

.جهان هستی استي خصوصی که بیانگر مواضع عملی دین دربارهشناسی بهي جهانعرضه) 2

.افق و سازگار استخصوصی که با معرفت فلسفی همشناسی بهي جهانعرضه) 3

.خصوصی که بر تفکر و اندیشه در معارف وجودشناسی اصرار داردشناسی بهي جهانعرضه) 4

135287/92%14%31

124147/94%19%29

132198/94%13%26

140849/94%19%25

142308/92%7%18




