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  نمره  ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

  .باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1
  .به دلیل نیاز دارد» مداد و خودکار«بر » جسم« حملِ) الف

  .است» واجب الوجود بالغیر «برگۀ امتحانی که در زیر دست شما است،  )ب  
  .وجود دارد دو دوستاي که میان اي وجودي است، مانند رابطهعلّیت، رابطهرابطۀ ) ج  
  .»باید علّتی داشته باشد معلولیهر «  کرد که استفادهمتناهی از این مقدمه فارابی براي ابطال تسلسل علل نا) د   

  

1  

  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2
  .معروف است، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلُّق به ذات الهی است» ..........................«نظریۀ، بر اساس نظر مالصدرا که به  )الف 

  .طق و سخنمتعالی و  برتر است و هم به معناي نُ یهم به معناي عقل به عنوان حقیقت ، »..........................«از نظر هراکلیتوس،  )ب  
  .ها را آفریده استها و خردکه همان خداست، با خرد  و اندیشۀ خود، جهانیان و وجدان.............. .........باستان، در نزد حکماي ایران ) ج   
  .نامدمی» ....................«، انداند و هم به اشراق و عرفان دست یافتهبرهانی به کمال رسیده رِوسهروردي، کسانی را که  هم در ص) د    
  .شدندو یکی  رسیدهبه هم   ........................ ۀ، در فلسفندکه اساس فلسفۀ اشراقی بود »نور «که محور فلسفۀ مشائی و »وجود«) ـه 
  

25/1  

  .درست را انتخاب کنید ۀگزین  3
  

       .آشنا شدند )ارسطو: 2افالطون   : 1(مجدداً با فلسفۀ  ، از طریق ابن سینا و ابن رشد ،فالسفۀ غربمیالدي  13در قرن  )الف
    .گیردصورت می )عقل: 2حس و تجربه  : 1( از طریق  امور طبیعیکشف عللِ از نظر فالسفۀ مسلمان،  )ب  
                                       .است )نفس: 2بدن  : 1( ویژگیِ، از نظر کانت، اختیار و اراده )ج   
   .نام دارد)  مغرب وسطی: 2مغرب کامل   : 1(سهروردي، عالم ماده  ۀدر فلسف )د    
  

1  

  .جدول را کامل کنید، گانه در قضایاهاي سهنسبت بر اساس  4
  

  ......................  :ج  رابطۀ امکانیمثال براي   ....................  :الف
    .است سه ضلعی ،مربع  .......................  :ب  .فرد است 25عدد 

75/0  

  ؟هر یک از عبارات زیر نظر کدام فیلسوف دربارة خدا است  5
    .نوعی از هستی وجود دارد که پیوسته ثابت است) الف 

  .از جانب خداوند داده شده است ،تصور انسان از یک موجود علیم و قدیر و نامتناهی)ب  
  .کندانسان عطا میاي الهی است که خداوند به ایمان هدیه )ج  
	 	

75/0  

  .زیر، پاسخ کوتاه بدهیدهاي به سؤال            
  5/0  .وجه مشترك و وجه اختصاصی موجودات را به ترتیب بنویسید  6

 ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم  
  

  

 کرکگور - 1
 افالطون - 2
 کانت - 3
 دکارت - 4
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  نمره  ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٢

  1  .را بنویسیدالهی  ۀاز نظر فالسفقول ع عالمِ موجودات هايچهار مورد از ویژگی  7
  5/0  کند؟تقسیم می »عملی«و  »نظري«بر چه مبنایی، عقل را به  ارسطو   8
  1  .مخالفت با عقل را در جهان اسالم بنویسید دو شکلِ  9
  .ال زیر پاسخ دهیدؤبه دو س »العفَ عقلِ«مسلمان دربارة  با توجه به نظر فیلسوفانِ  10

  وظیفۀ آن چیست؟ )الف
  مقام آن نسبت به انسان مانند چه چیز است؟ )ب  

1  

  .هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال          
  5/1  .توضیح دهید »ت در نزد انساناعتقاد به علی أمنش«نظر دیوید هیوم را دربارة   11
12  »1  .بنویسید را مبنی بر اثبات وجود خداوند  »ارسطو برهان حرکت  
  5/1  .را شرح دهید »ابن سینا امکانِبرهان وجوب و «  13
  5/1  چه میزان است؟ وانایی و جایگاه عقل  نزد او برد و حدود و تمی را به کدام معنا به کار »عقل«دکارت   14
  5/1  .توضیح دهیدرا  »عقل بالفعل«و  »هیوالنی عقلِ«تفاوت   15
  .زیر پاسخ دهید الؤطبیعت، به دو س با توجه به نظر ابن سینا دربارة  16

  : تعریف طبیعت) الف
  : علت نامگذاري آن )ب  

5/1  

  2  .را تعریف کنید و یک فیلسوف از طرفداران هر یک از این دو نظریه را نام ببرید »اصالت وجود«و  »اصالت ماهیت«  17
18  75/0  )بدون ذکر تشبیه(  ؟شودعالم چگونه تبیین میر در د و تکثُّدر فلسفۀ مالصدرا با توجه به این که هستی، یک حقیقت واحد است، تعد  

  جمع نمره
  

20  

  .و پیروزباشید سربلند
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
  

  ١

  1  25/0  هر مورد                                     42ص     صحیح) د             14ص  غلط  ) ج          11صحیح   ص  )ب       5ص  غلط  ) الف  1
  55ص  مزدا  ) ج                                 55ص  لوگوس   )ب                         46ص  )  فقر وجودي(امکان فقري  )الف  2

  25/0 هر مورد                  96ص  ) حکمت متعالیهیا مالصدرا یا (صدرائی ) ـه                                               85ص  له  أحکیم مت) د   
25/1  

3  
  

  1          25/0  هر مورد               84ص مغرب کامل   ) 1)د     36ص   نفس) 2)ج       18ص  حس و تجربه) 1)ب        7ص    رسطوا) 2 )الف
  75/0  25/0هر مورد    10و 9ص   رابطه امتناعی )ج)    هر مثال درست دیگریا . (عر استانسان شا )ب   رابطۀ وجوبی )الف  4

	25/0هر مورد                       38ص    کرکگور -1 )ج                   35ص  دکارت  -4 )ب       32ص  افالطون  -2)الف  5 	75/0  
  5/0  3ص      ماهیت   –وجود   6
با حواس   - .علم آنها شهودي است  - .در افعال خود به ابزار مادي نیاز ندارند - .از ماده و جسم مجردند  –. در قید زمان و مکان نیستند  7

     54ص   )مورد کافی است  4. (وجودشان با دلیل و برهان اثبات می شود  - .همان فرشتگان هستند   - .ظاهري قابل درك نیستند
                                                                                         25/0هر مورد                                  

1  

  5/0  56ص      .بر اساس کاري که عقل انجام می دهد  8
   .)نداردبرخی روش هاي عقلی در مسائل دینی کاربردي : یا( تنگ و محدود کردن دایرة اعتبار و کارآمدي عقل در عین پذیرش آن  9

   ).مخالفت با فلسفه که عالی ترین شکل تعقُّل است: یا(مخالفت با فلسفه و منطق، تحت عنوان دستاوردي یونانی و غیر اسالمی  
                                                                                                        5/0هر مورد             59ص 

1  

                       62ص   )میان مراتب باالتر از خود و عالم طبیعت و انسان واسطۀ فیض هستی :یا(ها  عامل فیض رسانی به عقل انسان )الف  10
  1  5/0هر مورد                                                                                                                                                  63ص    آفتاب نسبت به چشم) ب

توان از ت و معلول را نمیمیان علّت و رابطۀ ضروري اما اصل علی، ات، حس و تجربه استیتنها راه شناخت واقعنظر دیوید هیوم به   11
  بر اثر که یک امر روانی 5/0، ناشی از عادت دهنی است   ت در نزد انساناعتقاد به علی از نظر او   5/0   .حس و تجربه بدست آورد

  16ص             5/0.  توالی  و پشت سر هم آمدن پدیده ها است

5/1  

زیرا اگر آن   25/0  ك، حرکت نداشته باشد،کی است که خود آن محرِّمعتقد است که وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرِّ  ارسطو   12
   25/0ك ها تا بی نهایت جلو خواهد رفت   و این سلسلۀ محرِّ  25/0  ك دیگر است نیازمند یک محرِّ ،نیز حرکت داشته باشد

  34ص             25/0.  و چنین تسلسلی عقالً محال است

1  

ت خود نسبت به وجود و عدم مساوي ادر ذ بینیم که این موجوداتکنیم میگوید وقتی به موجودات این جهان نگاه میمی ابن سینا   13
  5/0. هستند، یعنی ممکن الوجود بالذات هستند

  5/0.  خارج شدن از حالت تساوي میان وجود و عدم نیازمند واجب الوجود بالذات است يممکن الوجود بالذات برا 
   5/0. اند که آنها را از حالت امکانی خارج کرده و پدید آورده استموجودات این جهان به واجب الوجودي بالذات وابسته: پس
 44ص 

 
  

5/1  
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  ٢

  5/0نه به عنوان  یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان .عقل را صرفاً یک دستگاه استدالل به حساب می آورد  دکارت  14
  5/0  . ، مانند بدیهیات عقلی، استدالل هاي عقلی محض و نیز تجربه توجه داشتعقلهاي واناییتبه همۀ او  

  58ص                             5/0.  و اختیار او را اثبات کند او معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا، نفس مجرد انسان

5/1  

اما استعداد و آمادگی درك  25/0نام دارد و آن هنگامی است که انسان هیچ ادراك عقلی ندارد؛    »عقل هیوالنی«اولین مرحلۀ عقل،   15
  25/0. مانند انسانی که تازه متولد شده است 25/0.   معقوالت را دارد
دانش  ،و با تمرین و تکرار  25/0در این مرحله، عقل شکوفا شده و به فعلیت رسیده    25/0. نام دارد» عقل بالفعل«سومین مرحله، 

  64ص                               25/0.  هائی را کسب کرده است

5/1  

  5/0  .این مقصد در ذات عالم طبیعت است ي خاص دارد وبه اي از هستی که رو به سوي مقصدمرت  :تعریف طبیعت )الف  16
دارند  بدان جهت است که اجزاي این عالم، هر کدام طبع و ذات خاصی » طبیعت«علّت نامگذاري این عالم به   :علت نامگذاري آن )ب
  81و  80ص       5/0. حرکات و تحوالت آن است أو مبد أی دارد  که منش، طبع و ذات»کل«خود این عالم نیز به عنوان  و 5/0

5/1  

  25/0یعنی آنچه واقعی است، ماهیت است نه وجود  25/0، امر واقعی خارجی، مصداق ماهیت است؛ »اصالت ماهیت« به نظر طرفدارانِ  17
  25/0.  است یصرفاً یک مفهوم انتزاعی ذهن» وجود«و 

 25/0.    واقعیت خارجی، مابه ازاء و مصداق وجود استو   25/0، وجود است که اصیل و واقعی است  »اصالت وجود«به نظر طرفداران 
  25/0. دارد نه ماهیت  پس وجود اصالت

25/0میرداماد : معتقد به اصالت ماهیت فیلسوف –   93ص                      25/0مالصدرا : معتقد به اصالت وجود فیلسوف  

2  

.  اما این حقیقت واحد داراي درجات، مراتب و شدت و ضعف است  مالصدرا با توجه به این که هستی، یک حقیقت واحد است، از نظر   18
و هر مرتبه اي از وجود، به میزان درجۀ  25/0وجود که حقیقت واحدي است، در تجلیات و ظهورات خود داراي مراتبی می شود   25/0

  95ص                         25/0.   د و یگانه استوجودي خود، ظهور آن حقیقت واح

75/0  
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  .سربلندو پیروزباشید
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