
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                       

 ای و طبقه بندی شده )مطابق با نظام جدید(ریس دروس به صورت نکتهتد

 

 *مرجع به نکات مربوطهبا همراه  طراحی پاسخنامه تشریحی

 

                                            روش پیشنهادی جهت تسلط بر دروس

 

                  97تا  90های کنکوری ارائه تست

 

 آزمایشی هایارائه تست

 

 فلسفه دوازدهم طالییکتاب 



 فلسفه دوازدهم                                             فاطمه نجاتی فرد                              (              2فصل دوم) کلیات 

 

 

 

 

 

 

 .رسید خود کمال به ارسطو و افالطون خصوص به ،ارسطوو سقراط، افالطون   با یونان در مابعدالطبیعه

 اسکندریه    سپس                        ابتدا یونان :فلسفی های اندیشه نمای و نشو مرکز 

 

 

 :داشت دنبال به را مهم واقعۀ دوبنی عباس  خالفت

 

 

 

 افتاد. مؤثر فلسفی و علمی کتب ترجمۀ نهضت و فرهنگی تحول در واقعه باال، دو

  شد. برمکیان تأسیسو با توصیه و همکاری  منصور دوانیقیدر زمان بغداد 

  مسلمانان: فتوحات از پیش

 بنا کرد. )جندی شاپور(مدرسه ای در خوزستان  ساسانی انوشیروان (1

 پذیرفت. استادیبه  را نوافالطونی فالسفۀ از تن هفت مدرسه این در (2

 .بودند شده آشنا یونانی فرهنگ با مسلمانان تسلط از قبل ایرانیان (3

 

 

 

 .یافتند راه خالفت دستگاه به ایرانیان اوّل: 

 .قرار گرفت اسالمی خالفت مرکز بغداد دوم: 

 

 آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان :6نکته

 ( در یک نگاه 2)کلیات فصل دوم

. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( نهضت ترجمه2. . . . . . . . . . . . . . . .   یونان فلسفۀ با مسلمانان آشنایی(1

 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .زمین مغرب تفکر در (تأثیر4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ترجمه های فلسفی( 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( قرون6.  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .(تکامل فلسفه ی اسالمی5

   . . . . 

 

 نهضت ترجمه :7نکته



 فلسفه دوازدهم                                             فاطمه نجاتی فرد                              (              2فصل دوم) کلیات 

 را در بغداد تأسیس کرد.« الحِکمَه یتُب « یا » الحکمهخَزانَه   « خود یعنی یحیی برمکی وزیرتوصیه  هالرشید ب هارون

 .یافت زیادی رونق مأمون خالفت دورۀ در الحکمه بیت

 بود.علوم جندی شاپور  ترویجبیت الحکمه  تأسیسیکی از اهداف از 

 دریافت می کرد. مأموناز  ناب زرِ  یونانی به عربیدر ازای ترجمه ی هر کتاب از  اسحاق بنِ حُنین

 

 

 مترجم کتاب های طبی از یونانی به عربی              (اسحاق بن حنین )پدراسحاق بن حنین

 مترجم کتاب های فلسفی و به ویژه آثار ارسطو )کتاب نفس، اخالق و...(               (حنین بن اسحاق )پسربن حنیناسحاق 

 که استاد فارابی هم بود کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد.                ابوبشر متی بن یونس

 تاسوعات )نه گانه ها( نام کتاب افلوطین است که : 

 نمود.اصالح  را( کندی )اولین فیلسوف مسلمان(: ترجمه ابن ناعمه 2  .کردترجمه  رااثولوجیا  از آن یعنیبخشی ( ابن ناعمه 1

 نامید. فاضل متأخریناسکندر افرودیسی را ابن سینا، 

 .باشد مشرک نزد اگر حتی ؛ کنید طلب را آن پس .است مؤمن گمشدۀ حکمت،المُشرِکِ =  عِندَ وَلوَ فَاطلبُوهَا المؤمِنِ، ضَالَّهُ اَلحِکمهُ

 شد. معروف مشّاء فلسفۀ آن، به در ارسطویی گرایش غلبۀ جهت بهاسالمی  فلسفه

 

 

 .آشنایی داشتند نو افالطونیان وافالطون  تا حدودی با افکار متفکران مسیحی                در قرون وسطی

 پرداختند. ارسطواز اندیشه های گسترده تر  به کسب شناخت متفکران مسیحی                                 

 سیطره داشت.آگوستینوس  افکار            تا قرن دوازدهم میالدی 

 شد.التین ترجمه  بهابن رشد  وبوعلی  به تدریج آثار           بعد از قرن دوازدهم میالدی  

از اساتید توماس آکوئینی  وآلبرت کبیر  شد ودانشگاه پاریس تأسیس  یعنینخستین دانشگاه مغرب زمین              قرن سیزدهمدر 

 بودند.ابن رشد  وابن سینا  آن شدند که آنها متأثر از

 ترجمه های فلسفی :8نکته

 زمین مغرب تفکر در تأثیر :9نکته



 فلسفه دوازدهم                                         فاطمه نجاتی فرد                                                   (   2فصل دوم) کلیات 

   بهره گرفت. (از پیشگامان نهضت رنسانس)راجر بیکن   شد و از وجوددانشگاه پاریس تأسیس  بعد از دانشکده آکسفورد

 ابن هیثممتأثر              علمیاز  نظراز                                     متأثر از ابن سینا            از نظر فلسفی :راجر بیکن

 دانند. را متأثر از فلسفه ی اسالمی می اصالت عقلدر غرب به حدی است که، برخی  ابن رشدو  ابن سیناتأثیر عقالنیت 

 

 

 رسید. خود پایان به او زبعد ا اسالمی فلسفۀ آنان دید از و شد محدود رشد ابن تا اسالمی فلسفۀ با غربیان آشنایی

 یافت. ادامه لوکری ابوالعباس و بهمنیار او، شاگردان وسیلۀ به سینا ابن فلسفۀ

 

 :در قرن ششم

 

 

 

 : در قرن هفتم

 

 

 

 

 

 در قرن هشتم:

 

 

 

 گرفت. قرار رازی الدین فخر و غزالی شدید انتقاد موردسینا  فلسفه ی ابن         

 را به قلمرو جدیدی هدایت کرد.فلسفه ی ابن سینا بود،  اشراق فلسفی مکتب که مؤسس سهروردی الدین شهاب        

 

 را تألیف کرد.« دایره المعارف=دره التاج»بزرگترین قطب الدین شیرازی شاگرد خواجه نصیر طوسی،         

 پرداخت.بو علی سینا  وحکمت فارابی به احیای  حکمت اشراقیبا توجه به خواجه نصیر الدین طوسی،         

 شد.مشاء  که موجب رونق گرفتن فلسفه ی نوشتابن سینا  کتابشرح استادانه ای بر یرالدین طوسی، نص        

 خواجه نصیر الدین طوسی بزرگترین احیاگر فلسفه مشایی بود.            

 

 

 را نوشت.( ابن سینا بر اشارات فخر رازی وخواجه طوسی  )ارزیابی شرح های قطب الدین رازی کتاب محاکمات        

 

 تکامل فلسفه ی اسالمی :10نکته



 فلسفه دوازدهم                                                     فاطمه نجاتی فرد                                                  (   2فصل دوم) کلیات 

 

 در قرن یازدهم:

 

 

 

 خود به کار برده بود.کتاب اشارات  در ابن سینا را «حکمت متعالیه» تعبیر

 در سال های اخیر هستند. مروجان فلسفه ی صدرایی بزرگتریناز  یکی طباطباییعالمه 

 

 

 

 (96)سال                                                                                           8نکته                 کتاب شعر ارسطو را چه کسی ترجمه کرد ؟ . 1

                  تعبیر )حکمت متعالیه ( را اولین بار .................. در اشارات خود به کار برد ولی فلسفه ی او به این به این نام مشهور نشد. .2

 (95)سال                                                                                                                                                                 10نکته                . 

 (94)سال                                                                             10نکته                کتاب محاکمات نوشته ی کیست و موضوع آن چیست ؟  .3

 (93)سال                                                          8نکته                  توسط اسحاق بن حنین ترجمه شد را نام ببرید ؟آثار ارسطو که  .4

  (93)سال                                                                     7نکته                 . هدف برمکیان از تأسیس بیت الحکمه در بغداد چیست ؟ 5

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر کند.روش اشراقی  را بهفلسفه ی ابن سینا  کوشید میرداماد        

 کرد.را تأسیس  حکمت متعالیهرا به مرتبه ی دیگری از کمال رسانید و فلسفه ی اسالمی  )مالصدرا(صدر المتألهین         

 

 پرسش های تشریحی 



 فلسفه دوازدهم                                                          فاطمه نجاتی فرد                                              (   2فصل دوم) کلیات 

 

 

 

 (97)خارج کشور           فلسفه اسالمی به روش اشراقی که بود و کدام حکیم حکمت فارابی را پس از چند قرن احیا کرد ؟مفسر . 12

 شیخ اشراق –( قطب الدین شیرازی 2شیخ اشراق                                                –( میر داماد 1

 خواجه نصیر الدین طوسی –( قطب الدین شیرازی 4           الدین طوسی                  خواجه نصیر  –( میر داماد 3

نصیرالدین طوسی و میان دو متفکر ذکر شده کدام یک متأثر از دیگری بوده است و کدام شخص به بررسی و داوری میان نظرات . 13

 (96)سراسری                                                                                               فخر رازی در مورد افکار ابن سینا پرداخت ؟                   

 میر داماد –( خواجه نصیر از سهروردی 2سهروردی                             –سهروردی از خواجه نصیر  (1

 ین شیرازیقطب الد –( خواجه نصیر از سهروردی 4قطب الدین شیرازی                 –( سهروردی از خواجه نصیر 3

  (95)سراسری                                                                                . کدام متفکر فلسفه ابن سینا را به مسیر تازه ای هدایت کرد ؟ 14

 ( خواجه نصیر الدین طوسی4    ( شیخ اشراق              3         ( فخر رازی               2( میرداماد                                    1

 (95)خارج کشور                                                                         . کدام مورد درباره ی خواجه نصیر الدین طوسی درست است ؟   15

 مشایی بود.    ( بزرگترین احیاگر فلسفه2( شاگرد قطب الدین شیرازی بود.                                      1

 ( شرحی جامع و نقادانه بر اشارات نوشت.4( شهاب الدین سهروردی از وی متأثر بود.                             3

 (94)سراسری                         رت را به نحو درستی کامل می کند ؟ متفکران مسیحی در آغاز قرون وسطی ........  . کدام مورد عبا16

 ناختند. ( افکار ارسطو را نمی ش2( گرایشات اصالت عقلی داشتند.                                    1

 ( آثار افالطون را در آکسفورد شرح می کردند.4               ( با افکار فیلسوفان مسلمان آشنایی نداشتند.     3

 (90)سراسری  ......... بودند.  . بودند، به ترتیب مترجم کتاب ......... و .....حنین بن اسحاق که به ترتیب ....... و .. . اسحاق بن حنین و17

  فلسفی  –طبی  –پسر  –( پدر 2                      طبی                 –فلسفی  –پسر  –( پدر 1

  فلسفی –طبی  –پدر  –( پسر 4                      طبی                 –فلسفی  –پدر  –( پسر 3

 (90)خارج کشور           بود. « شعر ارسطو». مؤسس و مشوق بر دایر نمودن خزانه الحکمه به ترتیب ......... و .......... و مترجم کتاب 18

          اسحاق بن حنین           –یحیی برمکی  –( هارون الرشید 1

 اسحاق بن حنین  –هارون الرشید  –( یحیی برمکی 2

 چهار گزینه ایپرسش های  



 فلسفه دوازدهم                                                          فاطمه نجاتی فرد                                              (   2فصل دوم) کلیات 

   شر متی بن یونس                      ابوب –یحیی برمکی  –( هارون الرشید 3

 ابوبشر متی بن یونس –هارون الرشید  –( یحیی برمکی 4

و مفسر فلسفه ی ابن سینا به روش اشراقی « محاکمات». احیاگر فلسفه ی رو به افول مشاء در قرن هفتم، ......... و مؤلف کتاب 19

 (90)خارج کشور                                                                                                                                                               ........... بود. 

 میر داماد  –قطب الدین رازی  –( خواجه نصیر الدین طوسی 1

 شیخ اشراق –قطب الدین شیرازی  –( خواجه نصیرالدین طوسی 2

  میر داماد –قطب الدین رازی  –( شهاب الدین سهروردی 3

 شیخ اشراق –قطب الدین شیرازی  –( شهاب الدین سهروردی 4

 (96)قلم چی                                  قطب الدین شیرازی، کدام اثر معروف را در فلسفه اسالمی به زبان فارسی تألیف کرد ؟            .20

 مابعدالطبیعهرساله ی در شرح ( 2                    ( دره التاج                                                         1

  ( محاکمات4                                            ( رساله جمع بین رأی دو حکیم       3

 (96)سنجش                                       . کدام فیلسوف از بزرگترین مروجان فلسفه صدرایی در سال های اخیر محسوب می شود ؟21

 ( عالمه طباطبایی 2                                             ( جالل الدین دوانی                     1

      ( خواجه نصیرالدین طوسی 4                                             ( میرزا مهدی آشتیانی                 3

 (96)گزینه دو                                                                     کسی آنرا ترجمه کرده ؟      . اثولوجیا بخشی از کدام کتاب است و چه22

 ابن ناعمه –( تاسوعات افالطون 2                         ابن ناعمه                         –( تاسوعات افلوطین 1

 اسحاق بن حنین  –( شعر ارسطو 4                    حنین ابن اسحاق                   –( جمهوریت افالطون 3

 (95)قلم چیشد. . نوافالطونیان، ........... بودند و مؤسس بیت الحمکه یا خزانه الحکمه، ............. بود که به منظور .............. تأسیس 23

 رویج علوم جندی شاپورت –هارون الرشید  –( پیروان افلوطین 1

 ترویج علوم جندی شاپور –هارون الرشید  –( رهروان افالطون 2

 ارائه ی جنبه ی فلسفی کتاب و سنت –یحیی برمکی  –( پیروان افلوطین 3

 ارائه ی جنبه ی فلسفی کتاب و سنت –یحیی برمکی  –( رهروان افالطون 4

 

 



 فلسفه دوازدهم                                                          فاطمه نجاتی فرد                                                      پاسخنامه شریحی

 

 

 

 10نکته                  3( گزینه 12

 خواجه نصیر الدین طوسی، با توجه به حکمت اشراقی به احیای حکمت فارابی و بو علی سینا پرداخت.

 میرداماد کوشید فلسفه ی ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند.

  10نکته   4( گزینه 13

 .ابتدا سهروردی و پس از او خواجه نصیرالدین طوسی بوده پس افکار خواجه نصیر الدین طوسی متأثر از ابن سینا است

 قطب الدین رازی کتاب محاکمات )ارزیابی شرح های خواجه طوسی و فخر رازی بر اشارات ابن سینا( را نوشت.

 10نکته                  3( گزینه 14

 بود، فلسفه ی ابن سینا را به قلمرو جدیدی هدایت کرد. اشراق فلسفی مکتب که مؤسس وردیسهر الدین شهاب

 10نکته                  2(گزینه 15

                                           گرفتن فلسفه ی مشاء شد.کتاب ابن سینا نوشت که موجب رونق نصیرالدین طوسی، شرح استادانه ای بر 

 خواجه نصیر الدین طوسی بزرگترین احیاگر فلسفه مشایی بود.   

 9نکته                  2(گزینه 16

 متفکران مسیحی تا حدودی با افکار افالطون و نو افالطونیان آشنایی داشتند.در قرون وسطی 

 متفکران مسیحی به کسب شناخت گسترده تر از اندیشه های ارسطو پرداختند.

 8نکته                  3ه (گزین17

 مترجم کتاب های طبی از یونانی به عربی: اسحاق)پدر اسحاق بن حنین( بن حنین

 مترجم کتاب های فلسفی و به ویژه آثار ارسطو )کتاب نفس، اخالق و...( : اسحاق بن حنین)پسر حنین بن اسحاق(

 8و  نکته 7نکته                  3(گزینه18

 را در بغداد تأسیس کرد.«الحِکمَه  بیتُ « یا » خَزانَه الحکمه  « توصیه وزیر خود یعنی یحیی برمکی الرشید به هارون

 که استاد فارابی هم بود کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد.وبشر متی بن یونس: اب

 پاسخ نامه تشریحی



 فلسفه دوازدهم                                                          فاطمه نجاتی فرد                                                      پاسخنامه شریحی

 10نکته                   1(گزینه 19

 خواجه نصیر الدین طوسی بزرگترین احیاگر فلسفه مشایی بود. 

 قطب الدین رازی کتاب محاکمات )ارزیابی شرح های خواجه طوسی و فخر رازی بر اشارات ابن سینا( را نوشت. 

 میرداماد کوشید فلسفه ی ابن سینا را به روش اشراقی تفسیر کند.

  10نکته                  1( گزینه20

 را تألیف کرد.« دایره المعارف=دره التاج»الدین شیرازی شاگرد خواجه نصیر طوسی، بزرگترین قطب 

 10نکته                  2( گزینه21

 سال های اخیر هستند. عالمه طباطبایی یکی از بزرگترین مروجان فلسفه ی صدرایی در

 8نکته                  1( گزینه22

 .تاسوعات یعنی اثولوجیا را ترجمه کردابن ناعمه بخشی از 

 7نکته                  1( گزینه23

 بنا کرد. )جندی شاپور(مدرسه ای در خوزستان  ساسانی انوشیروان

 را در بغداد تأسیس کرد.«الحِکمَه  بیتُ « یا » خَزانَه الحکمه  « توصیه وزیر خود یعنی یحیی برمکی الرشید بههارون 

 

 

 

 


