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  ١

    :باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1
  .حمل حیوان ناطق بر انسان، به دلیل نیاز دارد )الف

  .کند یاد می» مثال خیر«افالطون در مواردي از خداوند با عنوان )ب   
  .از نظر ابن سینا، برخی امور در جهان طبیعت، مصداق شرّ و بدي هستند )ج    
  .از نظر مالصدرا، وجود حقیقتی واحد است؛ پس جایی براي تکثّر واقعی در عالم وجود ندارد )د    
  

  1  

  :جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2
  .هستند......................... همۀ اشیائی که موجودند، واجب الوجود  )الف

  .گوید که هم به معناي حقیقتی متعالی و هم نُطق و سخن و کلمه است سخن می............  ........هراکلیتوس از حقیقتی به نام  )ب  
   .نامند می......................... درك معقوالت را دارد، عقلِ  عقل هیچ ادراك عقلی ندارد؛ اما استعداد ،اي را که در آن مرحله )ج  
  .رسانند ، هر سه ما را به حقیقت واحد می».....................«و   »شهود«، »استدالل عقلی«از نظر فالسفۀ مسلمان، ) د  
  

1  

    :انتخاب کنید گزینۀ مناسب را  3
  .اشیاء پی برده است) تماهی: 2وجود     : 1(دهد که به  ، نشان می»آن«یا  »این«کودك با استفاده از کلمۀ  )الف

  .است) فطري: 2حسی و تجربی  : 1(از نظر دکارت، درك رابطۀ علیت توسط انسان به صورت ) ب 

  .نامید) امکان فقري: 2ذاتی    امکان : 1( نظریۀ خود را که در مقابل نظر ابن سینا بود ،مالصدرا )ج  

  .است) استدالل عقلی: 2شهود    : 1(عقول یا همان فرشتگان، به حقایق اشیاء از طریقِ  علم موجودات عالمِ )د  

1  

4  
  

  از نوع ضرورت است یا امکان یا امتناع؟ مفاهیم ذکر شده در جدول،هر یک از رابطۀ وجود با  
  

  :خدا  :چهارضلعی ثمثلّ  : دیو
    ؟: ج  ؟: ب  ؟: الف

75/0  
  

5  
  

  است؟ خداوند دربارةنظر کدام فیلسوف  ،ي زیرها هر یک از گزاره

  .حرکت در این عالم نیازمند یک محرّکی است که خودش حرکت ندارد: الف

  .سازد ارزش میدهد که آن را با  قبول خداوند، زندگی ما را در بستري قرار می :ب

  .پذیر است وجود خداوند از طریق وظایف اخالقی امکان ضرورت اثبات: ج

75/0  
  

    ها در صفحۀ دوم ادامۀ سؤال  

  ارسطو -1
  دکارت -2
  کانت -3
 کاتینگهام -4
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  ٢

  :هاي زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه سؤال           

  5/0  .اند، نام ببرید را پایۀ برهان خود در خداشناسی قرار داده »نظریۀ مغایرت وجود و ماهیت «یک فیلسوف مسلمان و یک فیلسوف اروپایی را که  6

  5/0  .مسلمان نام ببرید ۀدو مورد از معیارهاي یک زندگی معنادار را از نظر فالسف  7

  :هاي زیر پاسخ بدهید با توجه به فلسفۀ سهروردي به سؤال  8

  چیست؟نام عالم ماده یا جهان تاریکی در جغرافیاي عرفانی او) الف

  باشد؟ ، چه میتعبیري که براي خداوند به کار برده است) ب

  ، جه نام دارد؟کسی که هم در صورِ برهانی و هم در عرفان سرآمد است) ج

75/0  

  :به سوال هاي زیر پاسخ کامل بدهید            

  75/0  .توضیح دهیدبا ذکر یک مثال تفاوت رابطۀ علیت با سایر روابط را   9

  1  .فالسفۀ مسلمان منشأ اعتقاد به علیت چیست؟ توضیح دهیداز نظر   10

  1  .توضیح دهید را» برهان نظم«انتقاد هیوم بر   11

  25/1  .برهان فارابی در اثبات وجود خداوند را شرح دهید  12

  2  .عملی را از نظر ارسطو با ذکر مثالی تعریف کنیدعقل عقل نظري و   13

  1  .جایگاه آن را توضیح دهیدنظر دکارت در مورد عقل و   14

  5/1  .دیچه بود؟ توضیح دهاین مخالفان یکی از اَشکال مخالفت با عقل در جهان اسالم، به صورت مخالفت با فلسفه بود، پاسخ فالسفه به   15

  5/1  .مانند چیست؟ توضیح دهید» انسان« نسبت به »عقل فعال«از نظر فارابی مقام و منزلت   16

17  1  از نظر ابن سینا چیست؟» طبیعت«  تعریف  

18  »را تعریف کرده و یک فیلسوف پیرو »تاصالت ماهی» 25/1  .نام ببرید »تاصالت ماهی  

  5/1  .چیست؟ با ذکر تشبیهی که بیان کرده، شرح دهید» مراتب داشتن وجود«مقصود مالصدرا از   19
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20  
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  ١

 
  1  25/0هر مورد                        95ص     صحیح) د                      81ص     غلط )ج              32 ص    صحیح )ب         5ص      غلط)الف  1
  1  25/0هر مورد                  66و   65 ص وحی ) د         64ص     هیوالنی) ج          54و 55ص    وسلوگ )ب         12و  11ص    بالغیر )الف  2
  1  25/0هر مورد                      54ص  شهود  : 1) د       46ص   امکان فقري: 2)ج         16و  15ص  فطري: 2) ب          3ص   وجود: 1)الف  3
  75/0  25/0هر مورد                                                         11ص     )ضروري(وجوبی : ج                            امتناعی: ب                        یامکان :الف  4

  75/0  25/0هر مورد                                            36ص  کانت: 3) ج             39و   38ص   کاتینگهام: 4) ب            34 ص   ارسطو: 1) الف  5

  5/0  25/0هر مورد                                                                                                                                  6ص توماس آکوئیناس         - ابن سینا   6
  5/0         25/0هر مورد                                                                 47ص   .   انسان را موجودي هدفمند بشناسد  - 2.   جهان را غایتمند بیابد - 1  7
  75/0                                                                                                                     25/0هر مورد                                       85ه  صلّأحکیم مت: ج                   84نور االنوار  ص    : ب                84 مغرب کامل    ص :  الف  8
؛ یعنی مانند رابطۀ دوستی نیست که در آن ضرورتاً وابسته به وجود دیگري است ،یکی یعنی وجود ،علیت رابطه اي وجودي است  9

  14ص   . ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آنها دوستی برقرار می گردد
75/0  

متوجه می شود که وجود یک چیز با (گویند همین که ذهن انسان شکل گرفت و متوجه اصل امتناع اجتماع نقیضین شدآنان می   10
، در می یابد که پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ زیرا این که چیزي خودش به خودش وجود بدهد، )عدم آن جمع نمی شود

  17ص . به معناي آن است که چیزي که نیست، قبالً هست باشد و این همان اجتماع نقیضین است که محال بودن آن بدیهی است

1  

 را اثبات کند و خالقی و نامتناهی را ندارد؛ این برهان فقط می تواند وجود یک ناظماین برهان توانائی اثبات یک وجود ازلی و ابدي     11
همان خداوندي است که نیاز به علت ندارد ) و خالق(نمی تواند اثبات کند که این ناظم این برهان ، اما )که این جهان را اداره  می کند(

  35ص       ) .و وجودي ازلی و ابدي دارد(  .و واجب الوجود بالذات است

1  

معلول نیازمند علّتی  25/0می گوید در جهان پیرامون ما اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست و معلول هستند؛ فارابی    12
   25/0و اگر این علّت هم خودش معلول و نیازمند علّت باشد و آن علّت هم نیازمند علّتی دیگر باشد   25/0مقدم بر خود است  

و چنین چیزي  امکان  25/0 موجود به وجود بیاید سلسله تا بی نهایت ادامه یابد و ابتدائی درکار نباشد؛ یعنی باید بی نهایتو این 
  43و  42ص       25/0.  پذیر نیست

25/1  

بحث دربارة خدا و : مانند 5/0عقل نظري نام دارد  بحث می کند،اشیا و موجودات و چگونگی آنها عقل از آن جهت که دربارة   13
          5/0.  ..کهکشان و 

انسان باید : مانند 5/0هاي او بحث می کند، عقل عملی نام دارد و نبایدها ة رفتارهاي اختیاري انسان و بایدعقل از آن جهت که دربار
  55و  56ص        5/0 ... بگوید و  راست بگوید، نباید دروغ

  

2  
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  ٢

  
او معتقد بود که عقل می  .به همۀ توانائی هاي عقل مانند بدیهیات عقلی، استدالل هاي عقلی محض و نیز تجربه توجه داشت دکارت   14

و (برتر و متعالی در جهان  )عالم(او دیگر به عقل به عنوان یک حقیقت. تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را اثبات کند
  57و   58ص.  او عقل را صرفاً یک دستگاه تفکر و استدالل به حساب می آورد . ودقائل نب )انسان

1  

) آموزه هاي اسالمی(نظرات سقراط و افالطون و ارسطو  با عقاید اسالمی  بسیاري از فیلسوفان در پاسخ این مخالفان می گویند اوالً  15
  62و  61ص       .که هر فردي از هر ملت و نژادي می تواند وارد آن شودو ثانیاً فلسفه دانش و شاخه اي از معرفت است . سازگار است

5/1  

نوربخشی می کند تا چشم انسان ببیند و بینا شود، عقل فعال نیز  آفتاب همانطور که  - 5/0 مانند آفتاب است نسبت به چشم  16
نخست چیزي به قوة عقلی آدمی می رساند بطوري که فعالیت عقلی براي انسان ممکن می شود و در نتیجه، عقل شروع به فعالیت 

  63ص    1.  می کند و به ادراك حقایق نائل می شود

5/1  

و از آن جدایی ناپذیر (. رو به سوي مقصدي خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت استطبیعت مرتبه اي از هستی است که   17
  80ص  .)است

1  

خارجی مابه ازاء و مصداق ماهیت  است که اصیل و واقعی است و واقعیت» ماهیت«از میان دو مفهوم وجود و ماهیت، :  اصالت ماهیت  18
  93ص      0 /25. میرداماد  معتقد به اصالت ماهیت بود    1.  است )و اعتباري( است و وجود صرفاً یک مفهوم انتزاعی ذهنی

25/1  

و در  5/0.اما این حقیقت واحد داراي درجات ، مراتب و شدت و ضعف است  5/0 صدرا  هستی یک حقیقت واحد است،از نظر مال  19
  95ص     5/0. مقام تشبیه این حقیقت واحد مانند یک کانون نور درخشان است

5/1  
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20  

   
 .باشدهاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از الفاظ کتاب درسی نیز قابل قبول میبیان جواب :توجه  
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