
             درس ششمتست هاي                       استاد اکبري                _فاطمه مقیمیان_فاطمه نجاتی فردفلسفه چهارم                                           

   )96(سراسري                      کدام است؟                                   » چرا نظام عالم نظام احسن است«پاسخ اصلی ابن سینا به این سوال که.1

  )هر موجودي به سوي خیر وکمال حرکت می کند2)وقایع ویرانگر هم جزء ضروري نظام عالم اند         1

  )عر موجودي در طبیعت نقش خاصی دارد4برعلم الهی است              )نظام موجودات منطبق 3

  )95(سراسري                                                                          کدام مورد بیانگر طبیعت شناسی ابن سینا وعلوم طبیعی امروز است؟.2

  )بهره گیري از عقل وتجربه علمی 4 ف خاص    )داشتن مقصد وهد3     ا غایت هستی)همسو بودن ب2 نی کل هستی   )امکان تبیین عقال1

  )94 (سراسري                                                                           کدام یک ویژگی تحقیق علمی را از دیدگاه ابن سینا بیان می کند؟.3

  )ابعاد ظاهري اشیاء راهم معلوم نمی کند2   )پرده از کنه طبیعت برمی دارد                     1

  )محقق را به درك جهان طبیعت ومبدا ان می رساند4        )جهان را اسرارامیز تر از پیش نشان می دهد3

  )93(سراسري                                                                     کدام یک از اثار بی واسطه ي عشق الهی به موجودات شمرده نمی شوند؟.4

  )میان انسان وجهان نوعی یگانگی برقرار است2     )هر موجودي در پی حفظ حیات خویش است 1

  )ریاضت انسان را با نظام جهان مانوس می سازد4    )ادمی برحسب فطزت خود از بدي گریزان است3

  )92(سراسري                                                                    مورد تصویر مناسب تري از جهان شناسی ابن سینا را ارائه می دهد؟کدام .5

  تالش براي درك جهان طبیعت،یعنی قلمرو فیض الهی،با استفاده از اصول مابعدالطبیعه)1

  مشاهده،تجربه،ازمایش ومبانی مابعدالطلبیعه)تالش براي شناخت قوانین طبیعت به کمک 2

  )شناختی که به مدد اصول مابعدالطبیعی بدست می اید ومارا به شناخت واجب الوجود نزدیک می کند3

  )شناخت ابعاد مختلف اشیاء با ایتفاده از تجربه واستقراء،که باعث تقویت خشوع در نهاد دانشمند می گردد4

  )91سري (سرا                   ،شرق،غرب،پرواز پرنده ورسیدن به کوه قاف،به ترتیب تمثیل چیست؟                    در رساالت عرفانی ابن سینا.6

  )عالم مجردات ـ جهان طبیعت ـ سیر درونی نفس ـ بازگشت جهان به اصل خود1

  )جهان انوار ملکوتی ـ زمین ـ وصال عارف به حق ـ بازگشت جهان به اصل خود2

  نوار ملکوتی ـ عالم طبیعت ـ بازگشت جهان به اصل خود ـ وصال عارف به حق)عالم ا3

  )عالم طبیعت ـ عالم انوار ملکوتی ـ سیر درونی نفس ـ بازگشت عارف به حق4
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                                درس ششم تست هاي                           استاد اکبري           _فاطمه مقیمیان_فلسفه چهارم                                           فاطمه نجاتی فرد

  )95ـ  96(گزینه دو                                                               کدام گزینه ترتیب درست رساله هاي عرفانی ابن سینا را بیان می کند؟.7

  )سالمان وابسال ـ رساله الطیر ـ حی بن یقظان2سالمان وابسال          )رساله الطیر ـ حی بن یقظان ـ 1

  ـ سالمان وابسال ـ رساله الطیریقظان )حی بن 4     )حی بن یقظان ـ رساله الطیر ـ سالمان وابسال     3

  کدام مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟.8

  )95ـ  96(سنجش »                . . . است ورساله الطیر از داستان هاي عرفانی . . . استوتنبیهات شرح نوشته،  از جمله کسانی که بر اشارات «

  )شیخ اشراق ـ ابن سینا2)فخر رازي ـ شیخ اشراق                                    1

  )خواجه طوسی ـ شیخ اشراق 4)شیخ اشراق ـ خود او                                       3

  )95ـ  96(قلم چی   واي کدام عبارت با نظرات ابن سینا سازگار است؟                                                                                 محت.9

  )ارتباط شیء با مبدا درونی در حصول علم حقیق وپی بردن به کنه اشیاء ، یاري رسان دانشمند است1

  افریدگار است که حفظ نظام طبیعت را تضمین می کند)فیض وعنایت دائمی 2

  )شناخت نظام احسن جهان،به اتکاي نیروي عقالنی می تواند دانشمند را به درك قلمرو فیض حق نزدیک تر کند3

 )جهان شناسی شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه وازمایش وبه مدد اصول اثبات شده ي مابعدالطبیه است4

  )95ـ  96(قلم چی عت شناسی ابن سینا قرار می گیرد؟                                                                     حوزه ي طبی کدام عبارت در.10

  )بین انسان وجهان،نوعی یگانگی برقرار است وجهان همدم وهمراز یکدیگرند1

  فظ نظام جهان دارند)همه ي موجودات به نحوي خلق شده اند که هر کدام اثر خاصی در ح2

  )ان چه همه ي اجزاي جهان را به سوي خود می کشاند،جاذبه عشق الهی در کنه جهان هستی است3

 )علوم طبیعی یک جنبه سري دارد وتحقیق علمی،اگاهی انسان از هویت رازالود جهان را کاهش می دهد4

  )95ـ  96(گاج                                                                       کدام گزینه وصف درستی از کتاب انصاف ان سینا است؟             .11

  هزار مساله است 28)مشتمل بر2)شکل مختصر کتاب شفاست                               1

 است)بخش ریاضی ان را جوزجانی به ان افزوده 4)خالصه اي از اخرین دیدگاه هاي فلسفی اوستد        3
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                                درس ششم هاي پاسخ                          استاد اکبري           _فاطمه مقیمیان_فلسفه چهارم                                           فاطمه نجاتی فرد

درنظر ابن سینا عنایت احاطه وشمول علم باري تعالی برهمه ي موجودات است وضروري است همه ي موجودات مطابق ان باشند تا   3گزینه.1

  )3نکته  1(صفحه                      نیکوترین نظام پدید اید                                                                                                       

در نظر ابن سینا شناخت قوانین طبیعت از طریق تجربه وازمایش نیست؛بلکه شناختی است که به مدد اصول اثبات شده ي   2گزینه.2

  )7نکته  2(صفحه      مابعدالطبیعه حاصل امده وغایت ان درك جهان طبیعت است                                                                        

از دیدگاه ابن سینا علوم طبیعی نیز مانند مابعدالطبیعه یک جنبه ي درونی وسري دارند وشیخ در بسیاري از اثار خود،کشف یک نکته   3گزینه.3

ي علمی را کشف سري می داند که خود اسرار دیگري را در پی دارد.تحقیق علمی هرگز از رازي که در کنه جهان طبیعت است،پرده برنمی دارد 

  نسان را از هویت رازالود جهان افزایش می دهد.عالم حقیق کسی است که دربرابر این هویت اسرارامیز جهان در حیرت وشگفتی استبلکه اگاهی ا

  )6نکته  2(صفحه                                                                                                                                                         

خداوند افریننده ي عالم است وعشق او به همه ي مخلوقات در مراتب هستی جاري است.انس میان انسان وجهان سبب عشق ومحبت   4گزینه.4

  )9نکته 2(صفحه      بین ان هاست وانچه همه ي اجزاي جهان را به سوي وجود می کشاند،جاذبه ي همان عشق الهی است                       

ابن سینا معتقد است که با استفاده از شناختی که از اصول مابعدالطبیعی حاصل می شود وغایت ان به درك جهان طبیعت می رسیم   1گزینه.5

  )7نکته  2(صفحه               که مارا به شناخت واجب الوجود ونظام احسن جهان نزدیک تر می کند                                                   

زمین(جهان طبیعت) وعرصه دگرگونی « به شرق و» عالم مجردات را که جهان انوارملکوتی است«در رساله هاي عرفانی ابن سینا،  1گزینه.6

را به پرواز یک پرنده تشبیه کرده است ورسیدن به کوه قاف یعنی » سیر درونی نفس«به غرب تشبیه شده است واو،» واکنده از ظلمت وتاریکی

همه ي جهان وتمام مراتب وجود بار دیگر به اصل «ایان رسانیده واز قلمرو ماده گذشته است وگویی در وصال عارف با حق، عارف سفر خود را به پ

  )13نکته  3(صفحه                                »                                                                                                   حود باز می گردد

  )12نکته 3(صفحه   حی بن یقظان                    رساله الطیر                       سالمان ابسال                                               3گزینه.7

  )12نکته  3(صفحه   رساله الطیر نام یکی از داستان هاي عرفانی ابن سینا است،شیخ اشراق نیز شرحی بر اشارات دارد                     2گزینه.8

همه ي موجودات به نحوي خلق شده اند که سهم واثر خاصی در حفظ نظام طبیعت دارند.همه ي موجودات جهان در وجود واثار خود   2گزینه.9

  )3نکته  1(صفحه        عنایت دائمی خداوند نیازمندند                                                                                                 به فیض و

  تشریح گزینه هاي دیگر:                                    2گزینه.10

  در حوزه انسان وجهان است ورابطه ان ها با یکدیگر،نه طبیعت شناسی  » 1«   

  در ارتباط با بحث  عشق الهی است وتاثیر ان در عالم هستی  »3« 

  )3نکته  1(صفحه                       در ارتباط با طبیعت شناسی ابن سینا است؛اما جمله نادرست است                                              »4« 

هزار مساله است که در حمله ي غزنویان به اصفهان به غارت رفته وتنها چند جزء ان  28کتاب انصاف در بیست جزء ومشتمل بر   2گزینه.11

  )1نکته 1(صفحه             باقی مانده است. ابن سینا در این کتاب به داوري میان اراي حکماي شرق وغرب می پردازد                                

                             3  




