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  نمره  ).پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

  .باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1
  . نداز یک موجود واحد نداریم و آنها دو مفهوم مختلف »وجود«و » آب«در عالم خارج، دو امر جداگانه به نام )الف

  .به طور مادرزادي با اصل علیت آشنا استنظر فیلسوفان مسلمان، انسان  زا )ب  
  .اي دربارة وجود خداوند نداشته باشد فیلسوف کسی است که هیچ عقیده) ج   
  .کنیم آن استدالل میوانمندي است که به کمک همان تیکی از کاربردهاي عقل در فلسفه، ) د    

  

1  

  .کامل کنید جاهاي خالی را با کلمات مناسب  2
  .است اشیاء آگاه  ................ِ..........دهد که از  نشان می» آن«یا » این«کودك با استفاده از کلمۀ  )الف 

  .است......... .................رابطۀ  ، رابطۀ محمول با موضوعِ خود،»است خانۀ ما سفید دیوارِ«در قضیۀ  )ب  
  .کاربردي ندارد.............. ......... هاي عقلی در مسائلِ ستفاده از روشامعتقد بودند که ، عقل در جهان اسالم هاي مخالف برخی جریان ) ج   
  .بیان کرده است» ...........................« را در کتابِ خود در باب حکمت و فلسفههاي  ابن سینا آخرین دیدگاه) د    

  

1  

  .درست را انتخاب کنید ۀگزین  3
  

  .پشتوانۀ عقلی قائل شد ،اي نظم دقیق جهانرتوان ب علّت و معلول است که می )ضرورت: 2   سنخیت: 1( از طریق اصلِ )الف
  .رداستفاده ک )وجوب و امکان: 2  علّت و معلول: 1( خداوند از دو مفهومِ بن سینا براي اثبات وجودا )ب  

  .کنند را اثبات می» عقولعالم ِ« وجود )برهاندلیل و : 2شهود  : 1(لسوفان از طریقِ فی )ج   
  .همان خداوند است)  لوگوس: 2مزدا   : 1(در اندیشۀ حکماي ایران قدیم،  )د    

  .  کند استفاده می) وجود: 2نور    : 1( سهروردي در فلسفۀ خود، از مفهومِ) ـه 
  

25/1  

  ؟امکان یا امتناع ز نوع ضرورت است یاا هر یک از موضوعات زیروجود با  رابطۀ  4
  

  پرنده  دریایی از جیوه  سیاه سفید
    .: ....................ج  .......................  :ب  : ...................الف

75/0  

  ؟است خدا کدام فیلسوف دربارة نظر ،زیر عبارات هر یک از  5
  .حرکت نداشته باشد ،خود آنمحرِّکی است که یک  نیازمند ،وجود حرکت در عالم)الف

  .خدائی جاودان و نامتناهی است جهانی ماوراي دنیاي مادي، مشروط به وجود وجود)ب  
	 	

5/0  

  .زیر، پاسخ کوتاه بدهیدهاي به سؤال           
  5/0  ال کرد؟    ؤحمل س توان از دلیلِ نمی، »مثلث«بر » ضلعیسه  شکلِ«چرا در حملِ   6
  5/0   .هاي معنوي و عشق و عرفان براي باور به خداوند استفاده کردند، نام ببرید دو فیلسوف اروپایی را که از تجربه  7
    ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم   

 کانت - 1
 ارسطو - 2
 نافالطو - 3
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  ٢

  5/0  ن عقالنیِ مسائلِ دینی روي آوردند؟به عقل و تبیی  أثیرِ کدام عامل،تحت تحکماي مسیحی   ،حاکمیت کلیسا در دورة دومِ   8
  5/0  خداوند چه نام دارد و داراي چه ویژگی است؟ از نظر ابن سینا و فارابی، اولین مخلوقِ  9

  75/0  رسند، کدامند؟ ، سه راه رسیدن به حقیقت، که در موضوعات مشترك حتماً به یک نتیجه میاز نظر فیلسوفانِ مسلمان  10
  5/0  از نظر سهروردي، کسی که هم در صورِ برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته، چه نام دارد؟      11

  .هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال          

  5/1  .رابطۀ علیت را تعریف نموده و تفاوت آن را با سایر روابط با ذکر مثال شرح دهید  12

  1  .  ، توضیح دهیدرا بر اثبات وجود خداوند دکارتاستدالل   13

  5/1  .شرح دهیدآن را  چه استداللی ارائه کرده؟» امکان فقري«صدر المتألّهین بر اساس نظریۀ   14

  5/1  .  را از نظر ارسطو با ذکر مثال تعریف کنید» عقل عملی«و » عقل نظري«  15

  75/0  جایگاه آن در تأسیس فلسفه چیست؟از نظر اگوست کنت، اعتبارِ عقلِ فلسفی و   16

  1  داشتند؟براي این نظر خود چه دلیلی کردند،  سالم با فلسفه مخالفت میکسانی که در جهان ا  17

  1  .را تعریف کنید »عقل بالفعل«  18

  1  .کند؟  به اختصار بنویسید ابن سینا چگونه وجود شرّ و  بدي را در عالمِ  هستی تبیین می  19

  5/1     اصالت وجود بود یا ماهیت؟ طرفدارِ» میرداماد«چیست؟ و » اصالت وجود«مقصود از   20

  5/1  .  کار برده، توضیح دهید به او با ذکر تشبیهی که ، فلسفۀ مالصدرامراتب داشتنِ وجود را در  اصلِ  21
  

  جمع نمره
  

  

20  

  .و پیروزباشید سربلند
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  ١

  25/0هر مورد                             53ص   صحیح  ) د                 41ص    غلط ) ج        17ص   غلط     )ب           4ص صحیح   ) الف  1
  

1  

            25/0هر مورد             80ص      اشارات و تنبیهات)  د                59ص  دینی) ج             9ص  امکانی )ب                     3ص    وجود )الف  2
  

1  

3  
  

  54ص     دلیل و برهان  : 2)ج               44ص           امکان    وجوب و: 2)ب                            19ص     سنخیت: 1)الف
           25/0هر مورد                                                                    84ص                            نور     :1) ـه                           55ص          زدا  م: 1)د    

25/1  

            25/0هر مورد                                                                                                11ص      امکان) ج          امکان  : ب       امتناع  : الف  4
  

75/0  

  5/0            25/0هر مورد                                                                             36ص        کانت)ب                  34 ص  ارسطو   ) الف  5

  5ص              25/0.   و گویاي ذات و حقیقت مثلث است 25/0   ،و چیستی آن است مثلث ضلعی از اجزاي تعریفیسه  شکلِزیرا   6
  

5/0  

            25/0هر مورد                                  37ص                       ) ذکر دو مورد کافی است( کاتینگهام   –برگسون   –ویلیام جیمز   - کرکگور   7
  

5/0  

  57ص                        ابن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان هاي ابن سینا و تابکثیر مطالعۀ أتحت ت   8
  

5/0  

  62ص                                     25/0. موجودي روحانی و غیرمادي است  -  25/0اول   عقلِ  9
  

5/0  

                                     25/0هر مورد                                                                                                                           65ص      وحی  - شهود    - استدالل عقلی   10
  

75/0  
  85ص         ه لّأحکیم مت  11

  
5/0  

یعنی علت  ،یک طرف ،اي وجودي است که در آن رابطه 25/0.   گویند می ت رابطۀ علیت و معلول را رابطۀ وجود بخشی میان علّ  12
مانند رابطۀ دوستی نیست      25/0. دیگر است وابسته به طرف ،یعنی یک طرف   25/0  .دهد یعنی معلول، وجود می ،به طرف دیگر

  14ص         25/0. شود برقرار میو سپس میان آنها رابطۀ دوستی    25/0شود   که در ابتدا وجود دو فرد فرض می 25/0
  

5/1  

13  دیگر به وسیلۀ او خلق شده من و هر چیزِ من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر که خود 25/0.   ري دارمایم تصو  ر این تصو  
  35ص   25/0. ستر از  وجودي نامتناهی اپس این تصو  25/0. زیرا من موجودي متناهی هستم  25/0تواند از خودم باشد؛  نمی

  

1  

ات ذد که در نصل باشموجودات وابسته باید به وجودي متّ  5/0. کنیم، وجودش عین وابستگی و نیاز است به هر موجودي نگاه می  14
  46ص        5/0.  نیاز و غیروابسته هستند پس موجودات این جهان وابسته به وجودي بی 5/0. خود، غیرنیازمند و برخوردار باشد

  
  
  

5/1  
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  ٢

مانند بحث دربارة خدا و درجه حرارت آب و غیره، عقل نظري  ،کند عقل از آن جهت که دربارة موجودات و چگونگی آنها بحث می  15
هاي او، مانند باید راست بگوید، نباید دروغ ة رفتارهاي اختیاري انسان و بایدها و نبایدبارعقل از آن جهت که در   75/0. اردنام د

  56ص                        75/0.  نام دارد ملیعقل عکند،  بحث میبگوید، 
  

5/1  

ذهنی خواند و گفت که نگاه فیلسوفان به جهان و هستی ناظر  سیس فلسفه کامالًأعقل فلسفی و کار عقل را در ت اگوست کنت،    16
  58ص  .  مالت ذهنی استأبر واقعیت نیست؛  بلکه ساختۀ ذهن آنان و حاصل ت

  

75/0  

آنها این بود که دانش فلسفه از یونان وارد جهان اسالم شده است و دربردارندة عقاید کسانی مانند سقراط و افالطون و  دلیل  17
  61ص      .ارسطو است و این عقاید با عقاید اسالمی سازگار نیست

  

1  

  64ص           5/0 .هائی را کسب کرده است و با تمرین و تکرار دانش   5/0 ت رسیدهمرحله، عقل شکوفا شده و به فعلی سومین در  18
  

1  

یر مثبت دارند  و به ثأجهانی ت یِکلّ یک نظمِ د خزان یا مرگ و غیره، همگی درمانن، رسد به نظر میو بدي   شرّ از نظر ابن سینا  آنچه ظاهراً   19
  81ص       .کنند بیعت کمک میکمال نهائی ط

  

1  

پس وجود است که . وجود است  مصداق و مابه ازاء ،واقعیت خارجی. میان دو مفهوم وجود و ماهیت، وجود است که اصیل و واقعی استاز   20
  93ص           5/0.  بودماهیت  قائل به اصالت میرداماد     1 . اصیل است نه ماهیت

  

5/1  

به کانون نور    1. ا این حقیقت واحد، داراي درجات، مراتب و شدت و ضعف استهستی یک حقیقت واحد است، اماز نظر مالصدرا با این که   21
  95ص            5/0. درخشانی تشبیه شده است

  

5/1  

  

  جمع نمره
  

  

20  

  .و پیروزباشید سربلند
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