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کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
جبههلمع)الف پیشروان از که معتزله بودومات احادیث روایت و نقل حدود در بودند تعطیل و .نفی
دوهمه)ب به ما ذهن در جهان، در واقعی می»ماهیت«و»وجود«جزءاشیاي .شوندتحلیل
نظامهستی)ج ناپذیري نتیجهتخلف است، علیت .اصل

اشراقی)د  روش محض شیوه،در قلباستداللی سلوك و سیر میبا .شودیهمراه
فلسفه)هـ اصول میطبق اوج جهانبه آفریدگار به نسبت استداللی و عقلی شناخت .رسداشراق،
استازنظرعالمهطباطبائیریشه)و درعلمحضوريومعلومبالذات .اعتقادبهعلیت،

5/1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی :جاهاي
اسالمیدرزمینه)الف بهنظریهتنیازمنديمعلولبهعلمالكنظرمتکلمان است.................، .معروف
مدینه)ب درباره خودرا دیدگاه مبانیِ،فاضلهفارابی است..................از گرفته الهام .خود
بهباسهروردي)ج خداوند از کریم، قرآن از می....................الهام .کندتعبیر
کهصدرالمتأفلسفه)د گذاشت،لهاي بنیان دارد.....................ین .نام
ماهیت،)هـ اصالت نتیجه........................پیروان میرا ذهن .دانندانتزاع

الحکمهکتاب)و  بدایه ارزندههاي آثار از الحکمه نهایه .است........................و

5/1

هر3 ازنویسنده زیرکتابیک کنیدهاي مشخص :را

الحکم)الف فصوص
نجات)ب
مشاعر)ج

75/0

سؤال بدهیدهايبه کوتاه پاسخ :زیر،
ترتیب4 به علمی فلسفیو نظر از بیکن تحتتأراجر بود؟، مسلمان اندیشمند کدام 5/0ثیر

انکار5 را اولیا کرامات معتزله دلیل چه 5/0کردند؟میبه

چی6 وجود تشکیک نظریۀ دیگر 5/0ست؟نام

فلسفه به توجه کنیدبا تعریف را زیر اصطالحات :سهروردي،
قاهر)الف7 5/0انوار

بالذات)ب 5/0معلوم

اص)ج 5/0رغمشرق
دوم صفحه سواالتدر ادامه

مالصدرا-1
سینا-2 ابن
فارابی-3
سهروردي-4
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سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي
داردروش8 گوناگون علوم روش با تفاوتی چه چیستو 75/0؟مابعدالطبیعه

کنید9 مثالیتعریف ذکر با را الوجود 75/0:واجب

کنید10 تعریف مثال ذکر با را تامه 75/0:علت

عالم11 فلسفهمشاء، کهدر طبیعتی و بالذات الوجود واجب میان چیست؟است،واسطۀ عالم آن موجودات وظایف و نامدارد 75/0چه

منشابنسیناچهچیز12 اختصارتوضیحدهیدداند؟معجزاتمیوکراماتأرا 75/0:به

راشرحدهید13 مشاء حکمت اشراق، حکمت منابع 1:از

فلسفه14 کالمیو روش توضیحدهیدتفاوت را 5/1:مشاء

الیسفر«15 الخلق دارد؟»الحقمن مطابقت اسفار مبحث کدام با و چهمعناست 5/1به

دهیدۀنتیج16 شرح را وجود اصالت به 5/1:اعتقاد

دهیدۀریظن17 شرح را وجودي 5/1:فقر

دربارة18 جدیدغرب فالسفه بهنظر اعتقاد دهیدراعلیتمنشأ 5/1:شرح

ویژگی19 رااز نظر اسالمی،وسعت فلسفی سنت 1:توضیحدهیدهاي
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ص)الف1 ص)ب13غلط ص)ج29صحیح ص)د47غلط 93صحیح
ص)هـ ص)و133غلط مورد142صحیح 25/0هر

5/1

ص)الف2 ص)ب41حدوث بعدالطبیعی ص)ج 64ما االنوار 100نور
ص)د متعالیه ص)و129ص وجود)هـ123حکمت طباطبایی مورد138عالمه 25/0هر

5/1

3
سینایا2)ب62ص فارابییا3)الف صیا1)ج75ص ابن مورد122مالصدرا 25/0هر

75/0

سینا4 ه-ابن 255/0صیثمابن
کار5 پیامبر بامعجزهاگرکسیجز انجامدهد العاده شودخارق اشتباهمی 855/0ص.انبیا
وحدت6 عین در کثرت و کثرت عین در 1315/0ص.وحدت
ب)الف7 نسبت اندو درجه هم و رتبه هم که فرشتگان از طولی ي بخشیسلسله وجود و علیت حالت یکدیگر 102ص.دارنده

شود)ب می حضوريدرك بهعلم داردو حضور عالم ذهن نزد در آن حقیقت و کهذات بیواسطهمعلومی 106ص.استیا
خودمرتبه)ج نفس به نسبت انسان حضوري علم از مورد109ص.ضعیفی 5/0هر

5/1

تعقلی8 می-25/0روش اشیا واقعیت عمق در مطالعه به فلسفه اما است، گوناگون علوم وظیفه اشیاء ظاهري هاي چهره در مطالعه
نیست25/0.پردازد مقدور است گوناگون علوم روش که تجربی روش به اشیا در تعمقی 575/0ص25/0.چنین

دارد9 وجود وجوبا ضرورتاو که خدا5/0.موضوعی 3375/0ص25/0مثال
آید10 نمی وجود به آنها نبود با آیدو می وجود به معلول آنها بودن با که عواملی است.مجموعه کافی و الزم شرط 5/0.یعنی

صحیح مثال 4175/0ص25/0هر

کنند25/0عقول11 می منتقل طبیعت عالم به الوجود ازواجب هستیرا فیض هم مجردات تکامل25/0این همواسطه و
هستند 5475/0و 53ص25/0موجودات

انسانرامنشاءکراماتومعجزاتمیداند12 قوتنفس انجامعبادات25/0ابنسینا احکامشریعتو از اطاعت اونفسآدمیازطریق بهنظر
ايمیرسد آنتصرفکند25/0بهمرتبه قوانینجهانمیتوانددر 75/0 79ص25/0کهطبق

داشت13 آشنایی سینا ابن افکار ویژه به و مشاء حکمت با بود25/0.سهروردي بهرهبرده سینا ابن رمزي و عرفانی کتب از 25/0.او
مشرقی حکمت از ا25/0اجزایی قطعاتی االنزو ابنسیصکتاب دسترسداشتاف در را 961ص25/0.نا

است14 متفاوت مشاء فالسفه با متکلمان مقدمات و استوارغمتکلمان5/0.مبانی عقلی قبح و حسن اساس بر را خود استدالل البا
کنند خداوندو5/0.می درباره و میدانند انسان زندگی به مربوط را قبح و حسن حکما قضاوتاما ها معیار این با هستی جهان

کنند 114ص5/0.نمی
5/1

عو15 وبرخی طبیعت از سالک مرحله این میشوددر واصل حق وبهذات عبورکرده طبیعی ماوراي درباره5/0الم کلی مباحث با
وجود تو5/0احوال بحث ي مقدمه داردحکه مطابقت است 1255/1ص5/0.ید
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درباره16 و است امريواحد وجود مفهوم چیزچون دارهر یکسان رودمعنایی کار به که وجودمشترك5/0دي مفهوم یعنی
است میکند5/0معنوي پر وجود مشتركیعنی حقیقتی جهانرا زوایاي تمام دیدگاه این با 1305/1ص5/0پس

ي17 مرتبه ازضعف ناشی را موجودات وابستگی و معلولیت میدانستمالصدرا آنها فقر5/0وجودي و نقص و ضعف موجودي اگر
دارد نیاز علت به باشد داشته اگر5/0وجودي غولی باشدوجودي داشته ذاتی نداردناي علت به نیاز خدا مثل باشد صمد 5/0.و

132ص
5/1

نیستبلکه18 خارجی و عقالنی رابطه یک علیت غرب جدید فالسفه نظر استبه ذهنی عادت از به5/0ناشی حادثه یک تکرار
میشود علیت به ما اعتقاد باعث دیگر حادثه عادت،5/0دنبال اثر در ذهن که است قراردادي و جعلی اي رابطه علیت بنابرابن

میکند برقرار حوادث 139ص5/0میان
5/1

دارد19 بشریت وسعت به ودیدگاهی نبوده محلی و قومی هیچگاه اسالمی از5/0فلسفه را مثبت عناصر همواره اسالمی حکماي
متفکران دیگر و اسالمی فیلسوفان میان گفتگو امکان همواره و اند کرده جذب خود فکري نطام در هايدیگرگرفتهو فرهنگ

است داشته 154ص5/0وجود
1
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جواب:توجه نیزبیان درسی کتاب الفاظ از غیر عباراتی با یا و ساده زبان به درست هاي
می قبول تشکر.باشدقابل با

قوت خدا
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کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
ناطق«حمل)الف نیازی»انسان«بر»حیوان دلیل استوبه حملضروري .داردک
است)ب محال جهان در انتظام و نظم وجود ماده، از برتر جاودانو موجودي بدون بودکه معتقد .ارسطو
الهی)ج می،فالسفۀ مجرّد عقل از پرتوي کلیرا مفاهیم ساختن در .دانندتواناییبشر
می)د نطق و عقل معناي کهبه بود لوگوس نام به حقیقتی به معتقد .باشدهراکلیتوس

 

1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی :جاهاي
آنهاازجهت»وجود«همۀموجوداتازنظر)الف اختالف اشتراكدارندو .میباشد............باهم
ازطریق)ب معرفت امکان است، تجربهگرا اساساً که هیوم بدون..............دیوید می..................و رد .کندرا
طریق)ج از را خدا وجود است................کانتضرورت  .اثباتکرده
.زندگیکنیمبااو..........ومنطقوجودشراپذیرفتهباشیمودرارتباط........اعتقادبهخداییمیتواندبهزندگیمعنابدهدکهبهکمک)د
که)هـ بودند معتقد باستان ایران خ. ...........حکماي باهمان استو است............ِدا آفریده را جهانیان .خود،

 

2

گزینه3 از یک شخصیتهر کدام عقیدة عقلها باشددرباره :می

عقلِ)الف از مراتبی از برخوردار میانسان کلی و  .باشدجهانی
نُ،عقل)ب همان استو انسان میذاتی .باشدطق
می)ج ایمان عاملتضعیف .باشدعقل
بعنوان)د استعقل ذهنی مفاهیم شناسایی .عامل

2

سؤال بدهیدهايبه کوتاه پاسخ :زیر،
هاي4 قرن بین در اروپا در که را فیلسوفی دیدگاه15تا13دو ببریدمیالدي، نام ترویجکردند، را سینا ابن 5/0:هاي

نمایید5 تعیین وجود محمول با را زیر مفاهیم از هریک (رابطۀ ممتنع: ممکن، )واجب،
ب)الف خدا ج)شریک الماس د)کوه متعال)انسان 1خداوند

دارد؟6 درپی اي نتیجه چه زیر اصول از هریک
علیت)الف سنخیت)ب:اصل 1:اصل

است؟7 بوده اشخاصی یا شخص چه عقیدة زیر موارد از هریک
نمی)الف یا نیست خدایی اثباتیا را او نفر(.کنیمتوانیم )دو
تجربه)ب در عمدتاً خداوند وجود استدلیل نهفته ما درونی شخصی .هاي
هدیه)ج میایمان الهی .باشداي

1

دوم صفحه در سؤاالت ادامه

ارسطو-1
افالطون-2
هیوم-3
کانت-4
قرن-5 از کلیسا م9تا3بزرگان
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میاز8 مطرح خداوند وجود پذیرش از بعد که معنادار زندگی یک معیارهاي بنویسیدمیان را مورد 5/0:شوند؛یک

میاز9 وحی آنها از یکی که دارد وجود حقیقت به برايرسیدن سهراه مسلمان فالسفه ببریدنظر نام دیگررا مورد دو 1:باشد،

بنویسید10 را فالسفهمسلمان عقلنزد مصداق 1:دو

است؟11 بوده فالسفه کدام لقب بهترتیب ثانی ومعلم اول 1معلم

12

به سینا ابن کتب مورد پاسخدهیددر زیر سوال :دو

می)الف شفا کتاب مختصر او کتاب باشد؟کدام

دیدگاه)ب آخرین شامل کتابش میکدام حکمت در او باشد؟هاي

1

ببرید13 نام را مالصدرا فلسفی اصول از اصل 5/1:سه

مالصدرامهم14 فلسفی کتاب شده،ترین عرفانینگاشته مراحل از الهام با است؟که 5/0کدام

می15 موضوعاتی چه بر رئالیسممشتمل روش و فلسفه اصول 1باشد؟کتاب

سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي

می16 چگونه مسلمان فالسفه نظر پدیدهاز که گرفت نتیجه نقیضین، اجتماع امتناع اصل از نمیتوان بوجود بخودي خود 1آیند؟ها

چرا؟17 و است کرده چیزيتشبیه چه به فعالرا عقل 1فارابی

بنویسید18 انسان سالم بدن با را فاضله مدینه وجهتشابه دو فارابی نظر 1:از

است؟19 داده توضیح چگونه طبیعت در بديرا و شرّ وجود سینا 1ابن

نمره 20جمع
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١

1
)51ص(صحیح)د)50ص(صحیح)ج)34ص(صحیح)ب)5ص(غلط)الف

مورد( )25/0هر
1

عقلی)ب)3ص(ماهیت)الف2 )37ص(اخالق)ج)18ص(تجربه–استدالل

معنوي–عقل)د  یا )51ص(خرد–مزدا)هـ)44ص(روحی

)25/0هرمورد(

2

)53ص(ارسطو-1)ب)52ص(افالطون-2)الف3

قرن-5)ج در کلیسا مورد()54ص(کانت-4)د)53ص(9تا3بزرگان )5/0هر

2

کبیر4 بیکن-آلبرت 5/0)7ص(راجر

مورد()11ص(واجب)دممکن)جممکن)بممتنع)الف5 1)25/0هر

جهان)الف6 موجودات پیوستگی جهانمعین نظام)بارتباطو مورد()25ص(  در 1)5/0هر

کنت–هیوم)الف7 جیمز)باگوست است(ویلیام درست هم مورد()38ص(   کرکگور)ج )برگسون 1)25/0هر

دهد8 توضیح را آن و بیابد غایتمند را آمده(جهان کتاب در که اي گانه مواردپنج از یک هر 5/0)44ص()یا

مورد(    )62ص(شهود-عقل 9 1)5/0هر

متعالیدرهستی-101 وجوديبرترو عنوان به شناخت-2عقل و استدالل قوه عنوان به مورد()59ص(عقل 1)5/0هر

مورد()71ص(فارابی-ارسطو11 1)5/0هر

وتنبیهات)بنجات)الف12 مورد()75ص(اشارات 1)5/0هر

وجود 13 وجود-اصالت حقیقت وجود-وحدت مورد()87و86ص(تشکیک 5/1)5/0هر

اربعه 14 5/0)84ص(اسفار

ماتریالیسم 15 ارکان جدید(نقد هاي فلسفه اسالمی–)یا فلسفه دوره یک مورد()89ص(بیان 1)5/0هر

بدهد16 وجود خودش به خودش چیزي اینکه )5/0(،زیرا
نیست، که چیزي که است آن معناي استبه محال این و )59ص()5/0(.باشد

1
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٢

کرده17 تشبیه آفتاب می)5/0(به بینایی عامل که چشم به نسبت است آفتاب مانند درست انسان براي فعال عقل زیرا
فعالیت)25/0(شود سبب آدمی، عقل قوه در خود ي افاضه با فعال عقل شودیعنی می حقایق ادراك و (عقلی .25/0(

) 59ص(
1

وی18 با متناسب آن عضو هر دهدژگیزیرا می انجام احسن نحو به را آن و دارد اي وظیفه )5/0(.خود
اندام از برخی انسان، کهدربدن همانطور ازو برخی تقدمدارند، بربرخی تقدمدارندها نیزبربرخی جامعه )72ص(   )5/0(.اعضاي

1

واقع19 در هستند، نظمی بی ظاهر به که اموري تمام که شویم می متوجه طبیعت به کلی نگاه یک در گوید می براياو
طبیعت آنو)5/0(اعتدال نهایی یک کمال در کلیو باشندنظم می )76ص()5/0(.الزم

1

20نمرهجمع

:توجه
پاسخ قابلبیان نیز درسی کتاب الفاظ از غیر عباراتی با یا و ساده زبان به درست هاي

می .باشدقبول
تشکر با
قُوت خدا
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١

کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
است)الف نَبوي یا اسالمی فلسفه مؤسس سینا .ابن
می)ب خود شرعی وظیفه را فلسفه از انتقاد رازي .دانستفخر
است)ج مشرق درحکمِ باالتر بهمشرقِ نسبت نفس مشرقِ هر اشراق، شیخِ نظر .از

مدبررا)د  انوارِ ، ازسهروردي مثال«فالسفهبعد یا»عالم ملکوت«، .اندنامیده»عالم
قائلهستندمتکلمان)هـ ارزشمستقل .برايعقلدرکناردین،
استودرموردهرچیزيبهکاررود،معنایییکساندارد،وجود)و استمشتركوجود،مفهومِیعنی.امريواحد .معنوي
فالسفهغرببراساسنظر)ز از قرارداديايجعلیرابطه»تعلّی«،برخی .استحوادثجهانمیانِو

بامرگ)ح  شناسان خاور نظر رشد«از استحیات»ابن شده خاموش مشرقزمین .فلسفی

2

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی :جاهاي
ذاتیباشدکه)الف موضوع، اگر وجود اقسامِ میان ،در عدم از نه داردو ابا وجود از موضوعنه .نامندمی»الوجود..................«راآن
الزم ................علت)ب برايو شرط آمدنِکافی وجود استبه .معلول
تسلسلِ)ج برهان در اصلِعللفارابی از است...................تقدمِ، .استفادهکرده
م)د به فاضله مدینه رئیس نسبت فارابی، نسبتدردیدگاه مانند است...................دینه، طبیعت .به
متکلّمان،در)هـ کالمیِمیانِ بود....................مکتبِ عقلی ضد .نهضتی
نظر)و رسیدهطبق کمال حد به عرفان و اشراق همدر و برهانی صور در هم که آنان می»...............«اندسهروردي .شوندنامیده
کالمرا)ز فلسفهرا»..................حکمت«حکما برهانی«و اندنامیده»حکمت.
وجود« طرفدارانِ)ح را»اصالت ماهیت امري، و ذهن انتزاعِ .دانندمی ....................نتیجه

2

ازگزینه3 یک کدام با راست سمت موارد از است؟هریک مرتبط چپ سمت در ها

قاعده)الف از آفرینش نظام تبیین استفادهکردبراي اشرف .امکان
رساندکالمِ)ب  خود اوج به .شیعهرا

نهاد)ج بنیان را متعالیه .حکمت
کتابِ)د رئالیسم« نویسنده روش و فلسفه .است»اصول

1

سؤال بدهیدهايبه کوتاه پاسخ :زیر،
کرد4 جستجو باید کجا در اسالمیرا فلسفه 5/0؟خاستگاه

فلسفه5 یا مابعدالطبیعه 5/0چیست؟موضوعِ

که6 مرکزي تأسیسکردنام فلسفه و علم اهل تجمع براي خود، وزیر توصیه بودهارونبه چه 5/0؟،

اسالمی 7 علت«متکلمان به معلول نیازمندي می» مالك چه 5/0؟دانندرا

دوم( صفحه در سؤاالت )ادامه

مالصدرا-1
الدینعربی -2 محی
طوسی-3 الدین نصیر خواجه
طباطبایی -4 عالمه
سهروردي -5
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٢

اصل8ِ معلولیعلّضرورت«از نتیجه»یو 5/0شود؟میگرفتهايچه

9ازسلوك یعنیمبحثچهارم باسفرچهارمعرفا که فیالخلقبالحق«عقلیمالصدرا است،»سفر ابهچهمطابق 5/0ختصاصدارد؟موضوعاتی

توجهعالمه10 با علمبهطباطبایی نوع انسانکدام نفس رابطه می، واسطه بدون خود، حاالت و افعال با 5/0داند؟را

فلسفیِویژگی11 سنّت ببریدرااسالمیفالسفههاي (نام مورد. 75/0)سه

کنید تعریف سطر یک در را زیر اصطالحات از یک :هر
5/0قدیم)الف12

انواع)ب 75/0ارباب

5/0 علمحصولی)ج 

بالذات)د  75/0معلوم
سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي

حکما13 نظر از واقعی«آیا چرا؟» شکّاك دارد؟ 75/0وجود
آنچه14 مورد در سینا ابن طبیعت،نظر و«در می» بدي شرّ 1چیست؟،شودنامیده
15ع فکري فالبرخوردهاي با متکلمان و گذاشت؟،سفهرفا اسالمی فلسفه سرنوشت بر 1چهتأثیري
دین«دربارهمالصدرانظر16 و عقل 1چیست؟» رابطه
درپاسخبهمسأله17 ایننظریه چیستو»علتمالكنیازمنديمعلولبه«نامنظریهمالصدرا اساس 5/1چگونهموجودياست؟»صمد«بر
از18 منظور متعالیه، حکمت مبانیِ به توجه وجود«با 1چیست؟» تشکیک
به19 اعتقاد صورت ماهیت«در ترسیممی» اصالت چگونه جهان 1شود؟سیماي
انتقادهایی20 از علّیرایکی اصلِ مخالفان نظریه به کنیدکه بیان است، وارد 1.ت
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١

1 
)102ص(صحیح )د )109ص(غلط )ج)87ص(صحیح)ب )67ص(غلط )الف

)25/0هرمورد( )151ص(صحیح)ح )140ص(صحیح)ز )130ص(صحیح )و)123ص(غلط)ـه
2 

فعال) د)43ص(علتبرمعلول )ج            )41ص(هتام) ب           )34ص(ممکن) الف 2 دهم/ عقل )64ص(عقل

)25/0هرمورد()129ص(اعتباري)ح)115ص(جدلی)ز)94ص(هحکیممتألّ)و )84ص(اشعري/اشاعره)هـ
2 

3 
طوسی -3) ب               )100ص(سهروردي -5)الف نصیرالدین  )115ص(خواجه

طباطبایی -4) د)                        123ص(مالصدرا –1) ج مورد(                                         )138ص(عالمه                                                                            )  25/0هر
1 

اسالم 4 اسالمیا  متن  5/0                                                         ) 15ص(بطن

محض 5 وجودیا      وجود شرط     یا   مطلق و قید بدون  5/0 )4ص(وجود  یا      وجود

الحکمه   6 الحکمهیا      بیت  5/0 )21ص(خزانه

 5/0 )38ص(حدوث 7

ناپذیري 8 هستییا    تخلف نظام  5/0 )47ص(  قطعیتیا       وجوبیا    حتمیت

نفس 9  5/0)                                                125ص(       )25/0(  معادو)25/0(مباحث

حضوري10  5/0 )142ص(علم

اخالق-111 و سازمانی -2تفکر نظر -3پیوند  75/0 )154تا152ص(وسعت

ندارد) الف12 نیستی نمی/ سابقه فرض برایش هستی بر مقدم  )39ص(. شودنیستی

فرشتگانزنجیره) ب از عرضی درجه/ اي هم و رتبه ندارند./ اندهم وجودبخشی جنبه هم به امور./ نسبت تدبیر

است ایشان عهده بر است)   ( 102ص(. طبیعت کافی مورد سه  )ذکر

صورت)ج طریق از که خارجی امور و اشیاء به علمیعلم می /هاي حاصل  )104ص(.شودذهنی

نزد)د آن باشدآنچهواقعیت حاضر حضوري/ما علم داریمبا علم آن آن./به به ما است/مستقیمعلم واسطه  )105ص(.بی

است(  کافی مورد سه  )ذکر

5/2 
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٢

شکاك  )25/0 (خیر13 باشدزیرا می واقعیت اصل قبول و بینی واقع از ناچار عمل همدر شکاکان  75/0  )28ص(  )5/0( .ترین

14شیءطبیعت می،هر سوق کمال سوي به را شرّ) 25/0(دهدآن ما نظر به استآنچه کمال از بعد نقص یا بدي سیل،) 25/0(و مانند
گل پژمردن زلزله، است )25/0(... وطوفان، الزم طبیعت تعادل حفظ است/براي باالتر کمال و خیر ساز  )76ص( )25/0( .زمینه

1 

تحرك15 اسالمی فلسفه تازهافق) 5/0(بخشیدندرونق/ به گشودندايهاي فالسفه روي  1)                                113ص)             (5/0( .پیش
هستند16 واحدي حقیقت دین و گرفته/ عقل سرچشمه منبع یک ) 5/0(. انداز

کند حرکت بدرستی عقل نتیجه ،اگر خالفبه نمیاي بالعکسدین و )                                                                                                         123ص)           (5/0. (رسد
1 

وجودي17 باشدا)5/0(فقر برخوردار شدتی چنان از خود مرتبه در وجودي آن )25/0(گر در ضعفی و نقص هیچ قابلکه
نباشد دارد) 25/0(تصور ذاتی بی) 25/0(غناي استو مطلق  )132ص)                                     ( 25/0.  (نیاز

5/1 

است18 واحد حقیقتی شد )5/0( وجود، دارداما ضعف و است/ ت مختلف درجات  :یا  )5/0( . داراي
موجودات ازاختالف وجوديناشی مرتبه ضعف و در)5/0(آنهاستشدت موجودات همه وجودولی وحدتاصل هم با

 )131ص( )           5/0( .دارند
1 

خانه19 با جدول بییک اندازه) 5/0(شمارهاي و شکل خانه هر داردکه متفاوت  1 )130ص(      )   5/0( .اي
باشد -201 حادثه دو تعاقب علیت، به اعتقاد ریشه یکدیگر ،اگر پی در که حوادثی همه میان میباید رابطه ،شوندتکرار

باشد برقرار علی -2.علیت به را ما متوالی حوادث تکرار میاگر منتقل علی ،کندت و تکرار بین باید علیپس رابطه تت،
باشد است. (برقرار کافی مورد یک                                                                     )141و140ص(   )ذکر

1 

نمره 20جمع

  :توجه
پاسخ     قابلبیان نیز درسی کتاب الفاظ از غیر عباراتی با یا و ساده زبان به درست هاي

می  .باشدقبول
تشکر                                                      با

قُوت                                                      خدا
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١

میاالزبخش)الف
عزیز آموز س،دانش کسب، 16تا1االتؤبه دهید16جهت پاسخ .نمره

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره.)پاسخ

کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
موجوداتو)الف اختصاصی وجه میماهیوجود، آنها مشترك وجه .باشدت

سینا)ب ابن نظر نهایتاز بی الوجودتعدادشدنِ، بهواجب را آنها نیاز نمیاشیاءجهان، برطرف .سازدبالذات
نظر)ج افالطون»تیلور«به است، فلسفی خداشناسی کنندة .ابداع
مسلمان،)د فیلسوفان عقیدة استداللِبه ازطریق خدا وجود استاثبات پذیر امکان .عقلی

علّ)هـ وجود و است مقدم معلول وجود بر علت میوجود معلول بهوجود مشروط .باشدت

25/1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی :جاهاي
کهذاتاً)الف را معلول یک دومیاست،....................حالت به تساويهستندتوان حالت در که تشبیهکرد ترازو .کفۀ
علت)ب دارند، دخالت یکمعلول آمدن پدید کهدر عواملی از هریک .گویندمی....................به
فارابی)ج ابتدايسلسل،ازنظر معلولعلتۀدر و نیست،هاها دیگري به وابسته که وجوددارد خودش،علتی .......................یعنی

ِ.....................و است... .موجوداتدیگر
عقول)د معتقدندکه الهی فرشتگان(فیلسوفان طریقِاشیاءحقایق)یا از .کنندمیدرك......................را

25/1

نماییددرستگزینۀ3 انتخاب :را
امکانِۀپای،اصلکدام)الف و وجوب است؟برهان قرارگرفته سینا ماهیت)1ابن و وجود برمعلول)2مغایرت علت تقدم
نمی)ب بوجود معلول تامه، علت وجود عین در موارد، برخی در بگوید کسی فرد،اگر این معنا»فاقاتّ«آید، کدام به

است؟ پذیرفته علی)1را نفیضرورت)2تنفی
است؟)ج اثباتوجودخدا،مبتنیبرکداممورد ازخالقینامتناهی)1 استداللدکارتبراي اخالقی)2داشتنتصور داشتنوجدان
که)د فیلسوفی بهاولین را عملی«عقل و بود»نظري که کرد افالطون)2ارسطو)1؟تقسیم

1

عقید4 زیر عبارات از یک است؟ةهر فیلسوف کدام

رود«)الف می میان از نه میزایدو نه که است ازهستی نوعی دیگر سوي ».در

کند«)ب می عطا انسان به خداوند که است الهی اي هدیه ».ایمان

5/0

سؤاالت دومادامۀ صفحۀ در

کرکگور)1
کانت )2
افالطون)3

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش 
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز
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٢

نمرهسؤاالتردیف

سؤال بدهیدبه کوتاه پاسخ زیر، :هاي

فیلسوف5 میتجربهدو که ببرید نام اروپائی نمی«:گفتندگراي ما یا و نیست خدایی کنیمیا ثابت را او وجود 5/0.»توانیم

فالسف6 نظر از معنادار زندگی معیارهايیک از مورد 5/0.بنویسیدرامسلمانۀدو

ا7ُ فهم انسانبراي عقل که را عقلی بنویسیدافالطون را آنها نموده، معرفی نام دو با شود، متصل آن به باید 5/0.مور

سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي

حمل8ِ ناطق«تفاوت حملِ»حیوان با انسان دهید»موجود«بر توضیح چیست؟ انسان 1.بر

فقر9 دهیدنظریه است؟آنراشرح نموده مطرح فیلسوفمسلمان کدام فقريرا امکان یا 25/1.وجودي

نمی10 پدیده چرایک مسلمان فیلسوفان نظر بتواندبه بخودهخود علت آید؟وبدون 75/0وجود

دربار11 را هیوم دیوید دهید»علیت«ةنظر مثالشرح ذکر 5/1.با

فیلسوفان،کدام12 از معنايرا» اتفاق« دسته ندارند؟»غایتمندينفی«به راقبول آنها 1.شرحدهیدنظر

آنازنظرهیوممهم13 استودلیلناتوانی فیلسوفانالهیکدام نامتناهیچیست؟،برهانترینبرهان ازلیوابديو اثباتیکوجود 1براي

یونان14ِ فیلسوف نامکدام به حقیقتی از گفته»لوگوس«باستان وي؟سخن نزد در را آن دهیدمعناي 5/1.شرح

حکمايمسیحیبهحاکمیتدومِةبهچهدلیلدردور15 ، اروپا در بود؟مسائلِتبیینعقالنیِکلیسا آنچه آوردندونتیجۀ 1دینیروي

عقید16 کارکرد،کانتةکدام در عظیم آوردتحولی وجود به وظیفعقل او میۀو چیزي چه را 5/1دانست؟عقل

صفحۀ در سؤاالت ومسادامۀ

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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٣

انتخابیبخش)ب
عزیز آموز از4کسبجهتدانش دهیدسؤال4فقط، 24تا17سؤاالتنمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به .را

نمرهسؤاالتردیف

کنید17 تعریف مثال ذکر با را امتناعی 1.رابطۀ

مثالنخیتس18 ذکر با را معلول و کنیدعلت 1.تعریف

د19 دهندۀاولیةمادةدربارموکریتوسنظر نحوةتشکیل و اشیاءةجهان و عناصر بنویسیدعفپیدایش را جهان در 1.لی

بنویسید20 سینا ابن نظر از را عشق 1.تعریف
و21 بودن یونانی دلیل به فلسفه با که کسانی به مسلمان چهفیلسوفان کنند، می مخالفت اسالمی عقاید با آن سازگاري عدم

دهیدمی پاسخی توضیح .دهند؟

1

بنویسید22 جاهله مدینۀ با را آن تفاوت و کرده تعریف فارابی نظر از را فاضله 1.مدینۀ

کنید23 تعریف را مقابل مفاهیم سهروردي، عرفانیِ جغرافیاي به توجه بمشرق)الف:با وسطی)جهان 1مغرب

که24 نظر این حقیقتی«معناي استمشکّوجود دهید»ک توضیح 1.را

نمره 24جمع

ماست آرزوي آخرت و دردنیا شما .سربلندي

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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١

الزامیبخش)الف

ص)ج12صدرست)ب3صغلط)الف1 ص)د33درست مورد41صغلط)هـ40درست 25/025/1هر
الوجود)الف2 الوجود)ج26ص ناقصه)ب21صممکن صعله-واجب 25/025/1هرمورد50صشهود)د 42العلل

ماهیت)1)الف3 و وجود 26صنفیضرورت)2)ب6صمغایرت
نامتناهی)1)ج خالقی از 25/0هرمورد53صارسطو)1)د35صداشتنتصور

1

ص)1)ب34صافالطون)3)الف4 مورد38کرکگور 25/05/0هر

ص-هیوم5 کنت 25/05/0هرمورد37اوگوست
دهد-61 توضیح آنرا و بیابد غایتمند را کند-2.جهان رامشخص هدف این و هدفمندبشناسد موجودي را 44ص.انسان

از( مورد صفحه5دو در که را است44موردي شده 25/0هرمورد)ذکر

5/0

کلی7 جهانی–عقل 25/05/0هرمورد52صعقل
عبارت8 است"در ناطق حیوان نیازندارد،"انسان دلیل به استو حملضروري انسانیک بر ناطق حیوان 5/0.حمل

عبارت در انسان بر وجود حمل است"اما موجود نیازدارد"انسان دلیل به و نیست ضروري 5ص5/0.رابطۀ
1

واقع 25/0مالصدرا9 به وابستگییاگر عین واقعیات این که بینیم می کنیم، نگاه نیازندات فقري،و امکان را وابستگی این وي
نامید فقروجودي ـان   5/0.یا هم بالـذات غنـی آن و است برخوردار ذاتی غناي از که باشد متصل منبعی به باید نیاز و فقر این

است 13ص5/0.خداوند

25/1

این10 بدهدزیرا وجود خودش به خودش چیزي باشد،که نیست، که چیزي که است آن معناي نقیضین25/0.به اجتماع همان این و
است25/0است محال 19ص25/0.که

75/0

می11 هیوم زمین،برمثالًگویددیوید شدن روشن خورشیدو مشاهدة تکرار خورشید5/0اثر شودکه می تداعی چنین ما ذهن در
ش روشن استعلت زمین نیست5/0دن ها پدیده توالی از ناشی روانی امر چیزيجزیک تداعی این 18ص5/0.و

5/1

معتقدندآن12 طبیعیهدفخاصیراتعقیبمیکندومیگویندهرفرایند25/0دستهازفالسفهکهعالوهبرلوازماصلعلیتبهعلهالعلل
بهدلیلمحدودیتهايعلمینتوانندایناهدافراکشفکنند5/0سرمنزلیتعیینشدهدارد 27ص25/0.اگرچهانسانها

1

361ص5/0.الوجودرسیدتوانبهیکخالقنامتناهیواجبامانمی5/0زیرابراساسنظمموجودجهان،حداکثرمیتوانیکناظمومدبررااثباتکرد13
است25/0هراکلیتوس14 عقل بهمعناي هم او نزد در نُو25/0لوگوس عقل25/0.طقهم پرتو ظهورو او نزد در سخن و کلمه

اوهستند25/0.است ظهور اشیاء جهانو هم استکه حقیقتی همان سخنوعقل و کلمات عالم25/0هم اشیاء او نظر وبه
اوهستند حکمت و علم بیان عقلو کلمات 51ص25/0.همان

5/1
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٢

هاي15 کتاب مطالعۀ تاثیر تحت مسیحی حکماي دوره، این ابدر و سینا مسلمان،ابن فیلسوفان سایر و رشد تبیینن و عقل به
آوردند روي دینی مسائل به5/0.عقالنی منجر نداشت، سازگاري کاتولیک کلیساي اولیۀ مبانی با توجه این که آنجا از اما
مقابلدینشد در عقل 54ص5/0.حاکمیت

1

علیت16 و امکان وجود،ضرورت، مانند مفاهیمی کانت نظر انسانبه ذهن ساختار این5/0اند، در خارجیرا اشیاء ذهن، عقلو و
کند می درك کند 5/0.ساختار می شناسائی را ذهنی مفاهیم که کرد بدل امري به عقلرا 54ص5/0.او

5/1

انتخابیبخش)ب
باشد17 غیرممکن محمول و موضوع میان ارتباط ايبرقراري قضیه است،اگردر امتناعی آنها فرد«مثال5/0رابطه هشت عدد

درستدیگر(5/0»است مثال  10ص)یاهر
1

می18 درك که این بر عالوه آیدانسان نمی علتیپدید ازهر هرمعلولی که کند دركمی دارد، علتی حادثه کههر بلکههر،کند
شود می صادر خاصی علت از خواند75/0.معلولی درس باید شدن باسواد براي دیگر(25/0.مثال مثالدرست 20ص)یاهر

1

فضايغیرمتناهیاو19 قابلتقسیمیهستندکهدر اتمهاوذراتریزتجزیهناپذیروغیر اولیۀتشکیلدهندةجهان، معتقدبودکهمادة
است5/0ندهبودپراکند درجهانشده فعلی اشیاء عناصرو اینذراتسرگردانسببپیدایش اتفاقی برخورد 23ص5/0.و

1

ازبدي20 خود فطرت حسب بر و است خیرات و کماالت مشتاق همیشه وجودش، حقیقت واسطۀ به ممکنات از گریزانهریک ها
نامیم5/0.است می عشق است، مخلوقات و ممکنات بقاي سبب که فطريرا ذوق اشتیاقذاتیو 45ص5/0.همین

1

این21 اسالمیسازگاريداردفالسفهمیایراد،درپاسخبه آموزههاي فیلسوفانیونانبا آراء از اینکهبسیاري از بایدتوجه5/0،گویندجدا
فلسفهشاخه ازکنیمکه ازهرملتونژادمیاي فردي استکههر ازدانشبشودمعرفت اینشاخه 58ص5/0.تواندوارد

1

آراستهمدینه22 فضایلی به و مشغول اموري به آن مردم که برداي می سويسعادت به را مدینه که مدینۀ75/0.اند با آن تفاوت
است آن هدف در 71ص25/0.جاهله

1

جهان)الف23 است:مشرق مقرب فرشتگان محل یا محض 5/0.نور
وسطی)ب اند:مغرب آمیخته هم به ظلمت و نور آن در که دارد قرار کامل ومغرب محض مشرق میان 80ص5/0.در

1

است24 واحد حقیقتی وجود اینکه دارد،یعنی عالی درجاتی مراتبو واحد، حقیقت این شدتو5/0.اما مانند وجود ضعف شدتو
است نور در 87ص5/0.ضعف

1

نمره 24جمع

:توجه
پاسخ کتاببیان الفاظ از غیر عباراتی با یا و ساده زبان به درست میهاي قبول قابل نیز .باشددرسی

قُوت خدا ، تشکر با
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره).پاسخ

١

کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
یک)الف عنوان به انسان است»وجود«و»ماهیت«میان برقرار ذاتی رابطۀ ،.
علی)ب اصل هیوم میدیوید تجربی اصل یک .داندترا
استرد)ج خداوند همان قدیم،مزدا ایران حکماي .اندیشۀ
ن)د استظاز برتر حقیقت که عقلهستند کلمات همان عالم اشیاي هراکلیتوس، .ر
تعقُّ)ـه شدحیات آغاز اسالمی جامعۀ تشکیل و اسالم باظهور .لیمسلمانان

 25/1

کنید2 کامل مناسب کلمات با را خالی :جاهاي
علی)الف بلکهرابطهرابطۀ نیست، دوستی .است................ايتمانندرابطۀ
غا)ب علّتقبول قبول با فقط جهان، در است................نخستینویتمندي پذیر .امکان
عالی)ج رافیلسوفانمسلمان شهود .دانندمی.................ترینمرتبۀ
با)د را دین اعتقادي موضوعات که میدانشمندانی قرار بحث مورد منطق می................دهند،استداللو .شوندنامیده

1

را3 مناسب کنیدگزینۀ :انتخاب
رشد)الف ابن و سینا ابن طریق از غربی مجدداًفیلسوفان فلسفۀ، .شدندآشنا)ارسطو:2افالطون:1(با
قضیۀ)ب در خود، موضوع با محمول است«رابطۀ رابطۀ»زمینکروي .است)وجوبی:2امکانی:1(،
آ)ج پدید عوامل از یک هر معبه یک علتورندة .ویندگمی) ناقصه:2تامه:1(لول،

مشّترینکامل)د  حکمت کتابمرجع است)انصاف:2شفا:1(اء، سینا .ابن

1

وجود4 موضوعرابطۀ از هریک وجوبیبا زیر، امتناعیهاي یا امکانی یا ؟است
:روح)ج:خداوند)ب:جامدمایعِ)الف

75/0

است؟یکهر5 خدا دربارة فیلسوف کدام نظر زیر عبارات از

خداونددلیلِ:الف تجربهعمدتاً،وجود استدر نهفته ما شخصیدرونی .هاي

خداوندضرورت:ب اخالقی،وجود وظایف و اخالق طریق استپامکاناز .ذیر

5/0

کنید6 کامل :جدولرا

سحر دعاي فلسفهوشرح رئالیسماصول الحکمهروش بدایه
پاورقی)ب..................:فمولِّ)الف ...................:فمولِّ)ج................:هانویسندة

75/0

دوم صفحۀ سواالتدر ادامۀ

کانت-1
هیوم-2
جیمز-3 ویلیام

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره).پاسخ

٢

سوال بدهیدبه کوتاه پاسخ زیر :هاي
ترتیبب7 چیست،ه موجودات اختصاصی وجه و مشترك 5/0؟وجه
اصل8ِ الزمۀ و علّسنخی«نتیجه میان معلولت و 5/0چیست؟»ت
عقل9 کاربرد فلسفهدو 1.بنویسیدرادر
10فع عقل چیستوظیفۀ 5/0؟ال
یافتلیناوموسس11 شهرت لقبی چه وبه بود کسی چه اسالم جهان در فلسفی 5/0؟مکتب
فلسفۀسهروردي12 به توجه کنید،با تعریف را زیر :مفاهیم

متالِّ:الف کامل:ب:هحکیم 1:مغرب

ببرید13 نام را متعالیه حکمت منابع از مورد 5/0.دو
سوال بدهیدبه کامل پاسخ زیر :هاي

نظر14 مسلماناز پدیده،فیلسوفان نمیچرا آیندها وجود به خود به خود 1؟توانند
15حرکت بنویسیدبرهان خداوند وجود اثبات بر مبنی را 1.ارسطو
فقريِ«نظریۀ16 المت»امکان دهیدأصدر توضیح را 1.لهین
نظري«17 کنید»عقل تعریف ارسطو نظر از 1.را
ا18َ از مخالفتیکی بود؟شکال چه مخالفان این دلیل بود، فلسفه با مخالفت اسالم، جهان عقلدر 75/0با
19»بالم کنید»لکهعقل تعریف 1.را
فارابی،20 نظر چرااز چیست؟ جاهله مدینۀ 1؟هدفمردم
سینا21 ابن نظر می،به حق برابر در دانشمند نهاد در خشیت خشوعو ایجاد باعث چیزي 75/0شود؟چه
ماهی«معناي22 ماهی»تاصالت اصالت فیلسوف کدام و بود؟چیست 1تی
عم23 سلوكمباحث و سیر از کداممرحله با مالصدرا، اسفار کتاب در فلسفه میومی تطبیق توضیحعرفانی 1.دهیدکند؟
که24 میبگویید شکل دیگران از تقلید اساس افرادبر از کدامدسته زندگی 75/0 گیرد؟سبک

20نمرهجمع

پیروزباشید .سربلندو

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

١

1
)55ص(صحیح)ج)16ص(غلط)ب)3ص(غلط)الف

مورد()72ص(صحیح)ـه)55ص(صحیح)د )25/0هر
25/1

العلل)ب)14ص(وجودي)الف2 1)25/0هرمورد()73ص(متکلِّم)د)65ص(وحی)ج)25ص(علّت

3
)10ص(امکانی-1)ب)7ص(ارسطو-2)الف

مورد( )80ص(شفا-1)د)24ص(ناقصه-2)ج )25/0هر
1

مورد()11ص(کانیام)جوجوبی)بامتناعی)الف4 75/0)25/0هر

جیمز:3)الف5 مورد()32ص(کانت:1)بویلیام 5/0)25/0هر

()الف6 خمینی سرهامام مطهري)ب)100ص()قدس )104ص(استاد

طباطبائی)ج مورد()105ص(عالمه )25/0هر
75/0

5/0)25/0هرمورد()3ص(ماهیت-وجود7

قانونمندي8 و دستهنظم میان پدیدهمعین مختلف 5/0)23ص(هاهاي

عنوان9 به استداللعقل و تفکر عنوان5/0دستگاه به مادهعقل از برتر و متعالی موجود 1)53ص(5/0یک

انسان10 عقل به رسانی 5/0 )62ص(هافیض

ثانی-فارابی11 مورد()75ص(معلّم 5/0)25/0هر

درانکس)الف12 هم که یافتهی دست عرفان و اشراق به هم و رسیده کمال به برهانی .اندصور

یا)ب تاریکی کهعالمجهان نداردبهرهماده نور از )5/0هرمورد()85ص(.اي

1

اشراق–مشاءحکمت13 مورد( )91ص()مورددیگر ویادو(حکمت 5/0)25/0هر

بتواند14 تا باشد قبالً نیست، که چیزي که است آن معناي به بدهد، وجود خودش به خودش چیزي که این رازیرا خودش

است بدیهی آن بودن محال که است نقیضین اجتماع همان این، و بیاورد وجود )17ص(.به

1

آن15 خود که است محرِّکی یک نیازمند عالم در حرکت باشد،،وجود داشته حرکت نیز آن اگر زیرا باشد؛ نداشته حرکت

است دیگر محرِّك مینیازمند تسلسل به منجر این و دیگر محرِّك نیازمند نیز آن استو محال عقالً که )34ص(.شود

1
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اسالمی معارف و علوم

شروع امتحانصبح10:ساعت دقیقه90:مدت
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تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

نیاز16 بی خود ذات در که وجودي به باید نیازمند و وابسته موجود است؛ نیاز و وابستگی عین وجودش موجودي، هر
باشد متصل هستند.است، وابسته نیاز بی وجودي به جهان این موجودات 1) 46ص(.پس؛

بحثمی17 آنها اشیاءوموجوداتوچگونگی آنجهتکهدربارة 1)56ص(.کهکشان،عقلنظرينامداردومانندبحثدربارةخداکند،عقلاز
می18 واردآنها یونان از فلسفه دانش که وگفتند افالطون سقراط، مانند کسانی عقاید دربردارندة و شده اسالم جهان

است ناسازگار اسالمی عقاید با عقاید این و است )61ص(.ارسطو
75/0

می19 پیدا ضروري قضایاي از درکی عقل مرحله، این میدر مثالً نمیکند، چیز یک که نباشدداند هم و باشد هم در.تواند
میاین انسان دانشمرحله کندتواند کسب را )64ص(.ها

1

لذت20 فراوانی و جسم سالمت فقط جاهله مدینۀ مردم استهدف می5/0ها گمان لذتآنها این به اگر که دستبرند ها
افتادهیافتند، بدبختی به گرنه و رسیده سعادت (اندبه )76ص.

1

ت21 سینا، ابن نظر درأاز پدیدهمل میان روابط در تحقیق کنار در خدا و ماوراءطبیعت با طبیعت ازرابطۀ را دانشمند ها،
پدیده میظاهر عبور میها آنها باطن به و وامیدهد حق برابر در خشیت و خشوع به را آنها و )81ص(.داردرساند

75/0

ماهیت22 صرفاً:اصالت وجود و وجود نه است ماهیت است، واقعی آنچه یعنی است؛ ماهیت مصداق خارجی، واقعی امر
است ذهنی انتزاعی مفهوم )93ص(25/0میرداماد-75/0.یک

1

حق23 به خلق از می:سفر سالک سفر این حقدر به و کند عبور طبیعت ماوراي عوالم و طبیعت از وکوشد شود واصل
نباشد حجابی خدا و او )90ص(.میان

1

اندیشه24 اهل کمتر که ندارندکسانی خود براي شده مشخص فکري نظام یک اصوالً و هستند آنهاتصمیم.ورزي گیري
است جامعه بر حاکم جو )108ص(.تابع

75/0

نمره 20جمع

:توجه
پاسخ وبیان ساده زبان به درست قابلهاي نیز درسی کتاب الفاظ از غیر عباراتی با یا

می .باشدقبول
تشکر با
قُوت خدا
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره.)پاسخ

کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید مییتعیین غلط :باشدک
از)الف فالسفه اول«مقصود زندگی» فطرت روزِ هر مسائلِ با دربرخورد ما عادي حالت .استهمان
خالفت)ب زمان شددر اسالمی خالفت مرکز ایران عباس، .بنی

وجود،)ج  مفهومِ بوداگر ماهیت مفهومِ ماهیدیگرت،عینِ هر کافیصورِ آن وجود اثبات براي .بودتی
که» ثدحا«)د چیزي از است هستی«عبارت بر مقدم نمی» نیستی فرض او .شودبراي
وجود)هـ حیث از عالم موجودات ، متعالیه حکمت اصول به توجه می،خودبا نمایان حقرا .سازندذات
استدال)و شیوه اشراق، میحکمت قلبیهمراه سلوك سیرو با را محض .سازدلی

قاعدة)ز  از آفرینش نظام تبیین براي اشرف«سهروردي است» امکان کرده .استفاده
جامع)ح به را خود استو محلی و قومی اسالمی، میۀفلسفه متعلّق .داندخاصی

2

را2 خالی مناسبجاهاي کلمات :کنیدکاملبا
درباره)الف قلمروِب»وجود«بحث به شود، مطرح که زبان دارد....................دانشِههر .تعلّق
اصالت)ب فلسفه، ِمورخان می.............. اسالمی فلسفه از متأثّر زیادي حد تا را .داننداروپائیان
اصلِ)ج ِ..«قبولِ است»................. سفسطه از فلسفه جدایی مرز آدمی، دراكا از .مستقل
کتاب)د .است...............»شفا«نویسنده
سینا)هـ عالَمِانسانابن .داندمی..................را
کالمیِ)و بو....................مکتبِ عقلی ضد .دنهضتی
مفهومِ)ز مالصدرا نظر مفهومِ............طبق و است می...................اصیل .باشداعتباري

2

تو3 بهبا علت«جه به معلول نیازمندي از»مالك راستمواردهریک ازگزینهکدامباسمت چهایک سمت ؟استمرتبطپدر
اسالمی)الف متکلمان نظریه
متعالیه)ب حکمت نظریه

   

5/0

سؤال کوتاه،زیرهايبه :بدهیدپاسخ
چهالطبیعهبمابعد4 از اشیاء تواقعی عمقِ مطالعۀ 5/0کند؟استفادهمیروشیراي

5
به توجه معلولسنخی«با و علت سؤال»ت دهیدبه پاسخ زیر :هاي

سنخی)الف باصل چهمعناست؟ به معلول و علت نتیجه)ت چه اصل این میاز گرفته 1شود؟اي

6فلسفمؤس فلسفۀسِ یا است؟چنَبويۀاسالمی کسی 5/0ه
مییک7 انکار معتزله که را مواردي از 25/0:بنویسید،کردندمورد

ببرید8 نام را مورد دو اشراق، حکمت منابع 5/0:از

درچرا9 فالسفه یا ازاستداللحکما خود قُبح« هاي و نمی» حسن 5/0؟کردنداستفاده

فالسفتفاوتو تشابه10 روشِ و متکلمان چیست؟ۀروشِ 1مشائی
دوم صفحۀ در سؤاالت ادامۀ

وجودي-1 فقر
ذاتی-2 امکان
حدوث-3

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج
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کتاب11 الربوبیشَ«نویسندة 5/0کیست؟»هواهد

سفر12ِ یعنی چهارم سفر الخَف«در بالحی می» قّلق انجام کاري چه عارف یا 5/0دهد؟سالک

نظری13 دیگر 5/0چیست؟»وجودتشکیک«ۀنام

مالصدرا14 نظر مرتب،طبق در موجودي شدۀاگر چنان از خود قابلتصورتوجودي وضعفیدرآن نقص هیچ که باشد برخوردار ی
نامدارد؟ چه قرآن بهتعبیر 5/0نباشد،

از یک کنیداصطالحاتهر تعریف سطر یک در را :زیر
الوجود)الف15   :واجب

تامعلّ)ب :هت
قاهر)ج  :انوار
بالذات)د  :معلوم

5/0
5/0
1
1

سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي
مورد16 در سینا ابن بدي«نظر و چیست؟» شرّ طبیعت 5/0در
متکل17ّ موردنظر در دینۀرابط«مان و 1چیست؟»عقل
ما18 با اصالت فرض، به باشدهیاگر بود؟،ت خواهد چگونه جهان 1سیماي
نظری19 کمک با متعالیه حکمت می» وجودتشکیک«ۀدر تفسیر چگونه موجودات 1شود؟اختالف
از20 برانتقاداتیکی که را علیفانِلمخانظرِ«ی کنید»تاصل بیان است، 1:وارد
اهمیهعالم21 از استفاده با علمحضوريطباطبائی وجودت چگونه اثباتکرد؟علیاصلِ، را 1ت
ویژگی22 فلسفیِاز سنّت اخالقتفکّ«اسالمیۀسففالهاي و دهید» ر توضیح 75/0:را

نمره 20جمع
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)49ص(غلط)د )31ص(صحیح)ج  )20ص(غلط)ب  )7ص(صحیح)الف1
)154ص(غلط)ح)100ص(صحیح)ز)93ص(صحیح)و )133ص(صحیح)هـ

مورد )25/0(هر

2

سیناا)د)28ص(وجود/واقعیت)ج   )25ص(عقل)ب )10ص(فلسفه)الف2 )75ص(بن
مورد )129ص(ماهیت-وجود)ز  )84ص(اشعري/اشاعره)و  )78ص(صغیر)هـ )25/0(هر

2

وجودي-1)ب)38ص(حدوث-3)الف3 مورد)122ص(فقر 5/0)25/0(هر

عقلی4 عقلی/روش 5/0)5ص(استدالل

کند)الف5 می ایجاد خاصیرا معلول علتی صاد/هر خاص علتی از معلولی شودهر می (ر  )41ص()5/0.
1)47ص( )5/0(نظاممعینهستی)ب

5/0)67ص(فارابی6
الکاتبین7 ام اولیا/کر استیکذکر(میزان/صراط/معراج/کرامات کافی 25/0 )85ص(.)مورد
یونان8 مش/حکمت ایران/احکمت است(یاسالمتعالیم/حکمت کافی مورد دو مورد)7و96ص(.)ذکر 5/0)25/0(هر
قفالسفه9 و میدانندبححسن انسان زندگی به مربوط نمی/را قضاوت قبح معیارحسنو با خداوند 5/0)115ص(.کننددرباره
صرفاً:تشابه10 دو استدالهر میبر تکیه عقلی آنها:تفاوت )5/0(.کنندل مبادي و 1)114ص( )5/0(اصول
5/0)122ص(صدرالمتالهین/مالصدرا11
می12 حق به رسیدن براي نها آ به کمک و مردم هدایت 5/0)125ص(.پردازدبه
کثرت13 عین در وحدتوحدت عین کثرتدر 5/0)131ص(و
5/0)132ص(صمد14
دارد)الف15 ضرورت برایش وجود است/آنچه ضروري وجوبییا وجود، با موضوع )34و33ص()5/0(.رابطه

معلول/وجوددهنده)ب به بخش )41ص()5/0(هستی
الهیهستند)ج نور اند/تجلی کرده پر را قلمروهستی است/سراسر دیگري از باالتر هریک فرشتگانرا/مرتبه از طولی زنجیره

اند داده است()1(.تشکیل کافی مورد دو مورد.)ذکر )102ص()5/0(هر
واقعی)د که آشکارچیزي ما آنبراي حاضر/استت ما بیواسطهدرنزد آن معلوم/باشدمیخود ما حضوريبراي علم )1(استبه
است( کافی مورد دو مورد.)ذکر )106ص()5/0(هر

3

است16 کمال از بعد نقص یا بدي و شرّ ما نظر به استآنچه الزم طبیعت تعادل حفظ است)25/0(.براي باالتر کمال و خیر ساز .زمینه
)25/0) 5/0)76ص)

شریعت17 خدمت در را )5/0.(دانندمیعقل
است دین حقانیت از دفاع در تنها عقل توانایی و وظیفه (یعنی .5/0) )123ص)

1

خانه18 با جدول بییک خانه)5/0(شمارهاي هر اندازهکه و داردشکل متفاوت (اي .5/0) 1)130ص)
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است19 واحد حقیقتی دارد)5/0(وجود، ضعف و شدت است/اما مختلف درجات (داراي :یا)5/0.
از ناشی موجودات وجودياختالف مرتبه ضعف و در)5/0(آنهاستشدت موجودات همه وجودولی وحدتاصل هم با

(دارند )131ص()5/0.
1

می20 تکرار یکدیگر پی در که حوادثی همه میان باید باشد، حادثه دو تعاقب علیت، به اعتقاد ریشه علیتاگر رابطه شوند،
باشد می-2.برقرار منتقل علیت به را ما متوالی حوادث تکرار برقراراگر علیت رابطه علیت، و تکرار بین باید پس کند،

(باشد استذکر. کافی مورد (یک  )141و140ص)
1

ها21 خواسته با را نفس رابطه حضوري علم با انسان می/حاالت/اراده/نفس رخ وجودش دایره در که دركکارهایی دهد،
می مشاهده حضوري علم به وجودو نفس، که آنکند تمام به (هاستدهنده 1)142ص.

نیست22 آموختن تنها ر.فلسفه یک پیمودن استبلکه درون در تکامل و.اه معنوي تعالی و کمال با شدن فیلسوف
تو استأاخالقی 75/0)152ص(.م

نمره 20جمع

:توجه
پاسخ ازبیان غیر عباراتی با یا و ساده زبان به درست میهاي قبول قابل نیز درسی کتاب .باشدالفاظ

تشکر  با
قُوت خدا
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره).پاسخ

١

الزامی)الف بخش
عزیز آموز س،دانش کسب، 17تا1االتؤبه دهید16جهت پاسخ .نمره

کدام1 و صحیح عبارت کدام کنید میتعیین غلط :باشدیک
موجودات،)الف اختصاصی وجه میوجود آنها مشترك وجه ماهیت .باشدو
می)ب نمیدکارت قدیر و علیم و نامتناهی حقیقتی از من تصور متناهیهستمگوید موجودي من زیرا باشد، خودم از .تواند
ا)ج کانت، نظر نمیاز اراده و باشدختیار مادي ویژگیبدن .تواند

75/0

کامل2 مناسب کلمات با را خالی :کنیدجاهاي
فالسفنام)الف از فلسفۀیکی کهبا اروپا بود،بزرگ آشنا سینا ابن ماهیت«نظریۀو ۀ وجودو خداشناسی»فرق خوددر راپایۀبرهان

است.....................، قرارداد .بوده
قضیۀ)ب است«در فرد م»عددپنج موضوعرابطۀ با رابطهحمول .باشدمی....................اي،

5/0

کنیدۀگزین3 انتخاب را :درست
 

خدا)الف مخلوق و نخستینپرتو باستان، ایران نامیدهوندحکماي چه بهمن)2مزدا)1اند؟را
صرفاً)ب که خداوند وجود اثبات دالیل اروپایی فیلسوف کدام نظر باشندبه عقل بر دکارت)2 هیوم)1مردودهستند؟،متکی

5/0

سؤال بدهیدهايبه کوتاه پاسخ :زیر،
کنید4 متعیین از باهریک وجود ؟»امتناعی«ای»مکانیا«یااست»وجوبی«،زیرواردکهرابطۀ

خدا)بدیو)الف شریک
5/0

ک5 را اروپایی فیلسوف تجربهدو از استفادهه خدا وجود اثبات وعرفانبراي عشق درونیو ببریداند،کردههاي 5/0.نام
عقلدو6 فلسفهکاربرد در 1.بنویسیدرا
شود7 متصل آن به باید امور فهم انسانبراي که را عقلی یاد،افالطون، عنوان بنویسیدمیبادو را آنها 5/0.کند،
می8 تقسیم دسته دو به دانشرا علمو عقل، تقسیم اساس بر ببریدارسطو نام را آنها 5/0.کند،

سؤال بدهیدبه کامل پاسخ زیر، :هاي
حمل9 ضلعی«تفاوت سه حملِ»مثلث«بر»شکل بدهید»مثلث«بر»موجود«با توضیح 1.چیست؟
بالذات«10 الوجود کنید»واجب تعریف 75/0.را
فالسف11 موردمسلمانۀنظر در دركرا علیت«نحوة 5/1.بنویسید»اصل
معلول«12 و علت کنید»سنخیت مثالتعریف ذکر با 1.را
که13 سوال این به پاسخ یا:در است بوده انسان پیدایش سمت به ابتدا همان از زمین روي تحوالت دستهآیا دو فالسفهبه نه؟

م ب.شوندیتقسیم اختصار به را دودسته هر .نویسیدنظر
5/1

دوم صفحه سؤاالتدر ادامۀ
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره).پاسخ

٢

برهان14 از بیکی را ارسطو اهاي نخستینر مبدأ و خدا وجود 1.بنویسیدثبات
دهید15 راشرح سینا ابن امکان و وجوب 5/1.برهان
اول16ِ دورة اروپاحاکمیتدر در عقلکلیسا توضیح، جایگاهیداشت؟ 5/1.دهیدچه
موردنظر17 در را عقل«کانت 5/1.دهیدشرح»کارکرد

انتخابی)ب بخش
عزیز آموز از4کسبجهتدانش دهیدسؤال4فقط، 25تا18سؤاالتنمره پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به .را

فقري«نظریۀ18 کنید»وجوديفقر«یا»امکان تعریف 1.را
بنویسید19 روابط سایر با را آن تفاوت و کنید تعریف را علیت 1.رابطۀ
از20 کدام هر بهمعلول«نتیجۀ علت بخشی وجوب معلول«و»اصل و علت میان سنخیت ترتیبرا»اصل 1.بنویسیدبه
بنویسید21 را معنادار زندگی معیارهايیک از مورد 1.دو
اسالمیوظیفۀ22 فلسفۀ چیست؟»فعالعقل«در مانند انسان به آننسبت مقام 1چیستو
ویژگی23 از مورد کنیددو بیان و نوشته فارابی نظر از را فاضله مدینۀ رئیس ویژگیکههاي وجوددارد؟این چهکسانی 1هادر
مفاهیم24 فلسفۀسهروردي به توجه کنیدمقابلبا تعریف متألّه)الف :را جهان)بحکیم 1مشرق
از25 مورد رادو متعالیه حکمت 1.بنویسیدمنابع

نمره 24جمع

پیروزباشیدسربلند .و
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١

الزامیبخش)الف

ص)ج35صدرست)ب3صغلط)الف1 مورد37درست 25/075/0هر
آکوئیناس)الف2 25/05/0 موردهر10صوجوبی)ب6صتوماس
25/05/0موردهر36صهیوم)1)ب33ص بهمن)2)الف3

25/05/0 موردهر11صامتناعی)بامکانی)الف4

جیمز5 نامبرده( برگسون- ویلیام کتاب در که دیگري فیلسوفان 25/05/0مورد هر38ص.)نداشدهیا
و-61 تفکر وموجوداتی-2 استداللقدرت مادهمجرد عالم از مورد50ص برتر 5/01هر

جهانی-کلیعقل7 25/05/0موردهر52صعقل
نظري-عملیعلم8 مورد 53صعلم 25/05/0 هر
عبارت9 است«در ضلعی سه شکل ضلعیحمل»مثلث سه نداردمثلثبرشکل نیاز دلیل به و است ضروري حمل حمل5/0.یک اما

بر عبارتمثلثوجود استمثلثدر دارد،موجود نیاز دلیل به و نیست ضروري 5ص5/0.رابطۀ
1

بالذات10 الوجود دارد:واجب ضرورت برایش وجود که است ذاتی است،25/0همان ذات آن خود ناحیۀ از ضرورت این ناحیۀ25/0و از نه
بیرونی امر 12ص25/0.یک

75/0

دستنمی11 به تجربه از و است عقلی قاعدة یک علیت اصل آنها نظر است5/0آیدبه قاعده این بر مبتنی خود تجربی، دادة هر زیرا
می25/0 متوجهآنان انسان ذهن همینکه میگویند در شد، اجتماعنقیضین امتناع پدیدهاصل که نمییابد بوجود بخود خود .آیندها

باشد5/0 نیست، که چیزي که است آن معناي به بدهد وجود خودش به خودش چیزي که 19ص25/0.این

5/1

می12 درك که این بر عالوه دارد،انسان علتی حادثه کههر نمیدركمیکند پدید علتی ازهر معلولی کههر از،آیدکند معلولی هر بلکه
می صادر خاصی خواند5/0.شودعلت بایددرس شدن باسواد براي دیگر(5/0.مثال مثالدرست 20ص )یاهر

1

معتقدند13 العلل عله به علیت اصل لوازم عالوهبر که فالسفه از دسته تعقیبمی25/0یک خاصیرا هدف طبیعی فرایند هر میگویند
دار شده تعیین سرمنزلی و 5/0.دکند

نیستند، معتقد العلل عله به علیت اصل لوازم بر عالوه که فالسفه از دسته می25/0یک انکار حوادثرا زنجیرة وغایتمندي کنند
بهحسابمی 27ص5/0.آورندکهازپیشتعیینوپیشبینینشدهاستوجودبرخیازفرایندهايتکاملیرادرجهانامرياتفاقی

5/1

انتظامبرجهانحاکمباشدبدوناینکهموجوديجاویدانوبر14 341ص)ارسطویابرهاندیگر(.ترازمادهدرکارباشدنمیشودکهیکنظمو
می15 نگاه جهان موجودات به میوقتی موجوداتکنیم این که مساويهستندبینیم عدم و وجود به خودنسبت ذات ذاتا،در یعنی

می الوجود خروج5/0.باشندممکن براي بالذات الوجود استممکن بالذات الوجود واجب نیازمند تساوي حالت پس5/0.از
بالذاتوابسته الوجودي واجب به جهان این استموجودات آورده پدید را آنها که 43ص5/0.اند

5/1

می16 ایمان عاملتضعیف را عقل دخالت کلیسا بزرگان دوره این می5/0دانستند،در شیطانی امري عقلرا برخی 5/0.پنداشتندحتی
می کسی آنِ از قويرا شبههایمان دربرابر که بایستددانستند عقل 53ص5/0.هاي

5/1
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http://aee.medu.ir

تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

کانت17 نظر انسانبه ذهن ساختار علیت، امکانو ضرورت، وجود، مانند ر5/0اندمفاهیمی خارجی اشیاء ذهن، ساختارعقلو این در ا
کند می می5/0درك شناسائی را مفاهیمذهنی که کرد امريبدل به را عقل 54ص5/0.کنداو

5/1

انتخابیبخش)ب
از بیش به آموز دانش اگر گرامی، فقط4مصحح باشد، داده پاسخ انتخابی نمایید4سؤال تصحیح را اول .سؤال

واقع18 به مییاگر کنیم، نگاه اات که ونیازندینبینیم وابستگی عین فقريمالصدرا.واقعیات امکان وابستگیرا نامیداین فقروجودي .یا
است5/0 خداوند همان بالذات غنی آن و است برخوردار ذاتی غناي از که باشد متصل منبعی به باید نیاز و فقر 13ص5/0.این

1

وابرابطه19 وجودش یکی یعنی است، وجودي استاي دیگري وجود فرد5/0.ستهبه دو وجود ابتدا آن در نیستکه دوستی رابطۀ مانند
می میفرض دوستیبرقرار رابطۀ سپس و 16ص5/0.گرددشود

1

هستی20 نظام در حتمیت و ناپذیري ها -5/0تخلف پدیده میان قانونمندي 1 25ص5/0نظمو
بیابدو21 غایتمند را دهدآنجهان توضیح کند-5/0.را رامشخص هدف آن و بشناسد هدفمند موجودي 5/0.انسانرا

دیگر( موارد از 44ص)یاهریک
1

انسان22 عقل به فیضرسانی عامل عقل استاین بهچشم5/0.ها است آفتاب مانند آن 591ص5/0.نسبت
باشد23 داشته عالی وسرشتی بزرگ عالی25/0روحی باشدبه رسیده وتعقل تفکر 25/0.تریندرجات

پیامبر امامان25/0در 72ص25/0و
1

متاله)الف24 یافته:حکیم دست عرفان اشراقو همبه و رسیده کمال به برهانی صور در هم که 79ص5/0.کسی
جهان)ب است:مشرق مقرب فرشتگان محل یا محض 80ص5/0.نور

1

مشاء-251 اندیشه،فلسفه سینابخصوص ابن مستدل اندیشه-5/02هاي اشراق، سهرورديحکمت 85ص  5/0هاي
ییا( دیگرهر مورد دو از )ک

1

نمره 24جمع

ماست آرزوي آخرت و دردنیا شما .سربلندي
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