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  ١

  :باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام  1
  .باشدو ماهیت وجه مشترك آنها می وجود وجه اختصاصی موجودات،) الف

  .خودم باشد، زیرا من موجودي متناهی هستم تواند ازگوید تصور من از حقیقتی نامتناهی و علیم و قدیر نمیدکارت می )ب   
  .تواند ویژگی بدن مادي باشدختیار و اراده نمیاز نظر کانت، ا) ج    

75/0  

  :جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  2
راپایۀ برهان خود در خداشناسی  »فرق وجود و ماهیت«نظریۀ و  ۀ ابن سینا آشنا بود،بزرگ اروپا که با فلسف ۀیکی از فالسفنام  )الف

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

5/0  

  :درست را انتخاب کنید ۀگزین  3
  

  بهمن) 2                         مزدا  ) 1          اند؟ را چه نامیده وندخدا حکماي ایران باستان، نخستین پرتو و مخلوق)الف
  دکارت) 2  هیوم   ) 1  مردود هستند؟  ،متکی بر عقل باشند به نظر کدام فیلسوف اروپایی دالیل اثبات وجود خداوند که صرفاً )ب 

5/0  

  :زیر، پاسخ کوتاه بدهیدهاي به سؤال            
  ؟ »امتناعی«ا ی »مکانیا« یااست » وجوبی«،زیر واردکه رابطۀ وجود با هر یک از م تعیین کنید  4

  شریک خدا) ب                                  دیو                                ) الف
5/0  

  5/0  .نام ببریداند، کردههاي درونی و عشق و عرفان براي اثبات وجود خدا استفاده ه از تجربهدو فیلسوف اروپایی را ک  5
  1  .بنویسیدرا در فلسفه  کاربرد عقلدو    6
  5/0  .کند، آنها را بنویسیدبا دو عنوان یاد می، افالطون، عقلی را که انسان براي فهم امور باید به آن متصل شود  7
  5/0  .کند، آنها را نام ببریدعلم و دانش را به دو دسته تقسیم میارسطو بر اساس تقسیم عقل،   8

  :هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال          
  1  .چیست؟ توضیح بدهید» مثلث«بر » موجود«با حملِ » مثلث«بر » شکل سه ضلعی«تفاوت حمل   9
  75/0  .را تعریف کنید »واجب الوجود بالذات«   10
  5/1  .بنویسید»  اصل علیت« نحوة درك را در موردمسلمان  ۀنظر فالسف   11
  1  .را با ذکر مثال تعریف کنید » سنخیت علت و معلول«  12
آیا تحوالت روي زمین از همان ابتدا به سمت پیدایش انسان بوده است یا نه؟ فالسفه به دو دسته : در پاسخ به این سوال که   13

  .نویسیدرا به اختصار بنظر هر دو دسته . شوندیتقسیم م
5/1  

  1  .بنویسیدثبات وجود خدا و مبدأ نخستین ر اهاي ارسطو را بیکی از برهان   14
  5/1  .برهان وجوب و امکان ابن سینا را شرح دهید   15
  5/1  .دهیدچه جایگاهی داشت؟ توضیح  ، عقلحاکمیت کلیسا در اروپا در دورة اولِ  16
    ادامۀ سؤاالت در صفحه دوم  
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  ٢

  5/1  .دهیدشرح   »کارکرد عقل«کانت را در مورد نظر   17
  1  چیست و مقام آن نسبت به انسان مانند چیست؟ »فعال عقل«در فلسفۀ اسالمی وظیفۀ   18
  1  ها در چه کسانی وجود دارد؟این ویژگی که هاي رئیس مدینۀ فاضله را از نظر فارابی نوشته و بیان کنیددو مورد از ویژگی  19
  1  مشرق جهان) ب                   حکیم متألّه    ) الف      :  را تعریف کنید مقابلبا توجه به فلسفۀ سهروردي مفاهیم   20
  1  .بنویسیدمنابع حکمت متعالیه را دو مورد از   21

  

  جمع نمره
  

  

20  

  .و پیروزباشید سربلند
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  ١

  75/0  25/0هر مورد                                                            37درست   ص )ج                       35ص  درست   )ب                         3ص   غلط  )الف  1
  5/0  25/0  مورد هر                                                                         10ص  وجوبی )ب                                                6 ص        آکوئیناستوماس ) الف  2
  5/0  25/0مورد   هر                                                                                                      36ص          هیوم ) 1  )ب                   33  ص     بهمن) 2 )الف  3

  5/0  25/0  مورد هر                                                                                                           11ص        امتناعی) ب                      امکانی                )الف  4

  5/0  25/0مورد    هر                                            38ص              .)ندا شده یا فیلسوفان دیگري که در کتاب نام برده(  برگسون  -  ویلیام جیمز  5
  1  5/0 هر مورد                                               50ص                               برتر از عالم مادهمجرد و موجوداتی  - 2    استداللقدرت تفکر و  - 1  6

  5/0  25/0مورد   هر                                                                                                                                            52ص        عقل جهانی  - کلی عقل   7
  5/0  25/0  هر مورد                                                                                                                                             53ص    علم نظري      - عملی علم   8
اما حمل    5/0. یک حمل ضروري است و به دلیل نیاز ندارد مثلث بر شکل سه ضلعیحمل  »مثلث شکل سه ضلعی است «در عبارت  9

  5 ص                          5/0. رابطۀ ضروري نیست و به دلیل نیاز دارد ،موجود است مثلث در عبارت مثلث وجود بر
1  

نه از ناحیۀ  25/0و این ضرورت از ناحیۀ خود آن ذات است،  25/0همان ذاتی است که وجود برایش ضرورت دارد  :واجب الوجود بالذات  10
  12ص             25/0. یک امر بیرونی

75/0  

زیرا هر دادة تجربی، خود مبتنی بر این قاعده است  5/0آید به نظر آنها اصل علیت یک قاعدة عقلی است و از تجربه به دست نمی  11
. آیندها خود بخود بوجود نمییابد که پدیدهگویند همینکه ذهن انسان متوجه اصل امتناع اجتماع نقیضین شد، در می آنان می 25/0

  19ص                      25/0. این که چیزي خودش به خودش وجود بدهد به معناي آن است که چیزي که نیست، باشد   5/0

5/1  

بلکه هر معلولی از  ،آیدکند که هر معلولی از هر علتی پدید نمیکند که هر حادثه علتی دارد، درك میانسان عالوه بر این که درك  می  12
  20ص           )  یا هر مثال درست دیگر(     5/0. مثال براي باسواد شدن باید درس خواند  5/0. شودعلت خاصی صادر می

1  

می  گویند هر فرایند طبیعی هدف خاصی را تعقیبمی  25/0به عله العلل  معتقدند   یک دسته از فالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت  13
        5/0  .دکند و سرمنزلی تعیین شده دار

کنند و غایتمندي زنجیرة حوادث را انکار می  25/0یک دسته از فالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت به عله العلل  معتقد نیستند، 
  27ص            5/0. آورند که از پیش تعیین و پیش بینی نشده استوجود برخی از فرایندهاي تکاملی را در جهان امري اتفاقی  به حساب می 

5/1  

  1  34ص            )ارسطویا برهان دیگر (   .تر از ماده در کار باشدنمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد بدون اینکه موجودي جاویدان و بر   14
یعنی ذاتا  ،در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوي هستند بینیم که این موجوداتکنیم میوقتی به موجودات جهان نگاه می  15

پس   5/0. از حالت تساوي نیازمند واجب الوجود بالذات است ممکن الوجود بالذات براي خروج   5/0. باشندممکن الوجود می
  43ص              5/0. اند که آنها را پدید آورده استموجودات این جهان به واجب الوجودي بالذات وابسته

5/1  

16  
  

  5/0. پنداشتندحتی برخی عقل را امري شیطانی می  5/0دانستند، در این دوره بزرگان کلیسا دخالت عقل را عامل تضعیف ایمان می
  53ص                        5/0. هاي عقل بایستددانستند که در برابر شبههایمان قوي را از آنِ کسی می

5/1  
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  ٢

ا در این ساختار عقل و ذهن، اشیاء خارجی ر 5/0اند  مفاهیمی مانند وجود، ضرورت، امکان و علیت، ساختار ذهن انسان به نظر کانت  17
  54ص                   5/0. کنداو عقل را به امري بدل کرد که مفاهیم ذهنی را شناسائی می  5/0درك می کند 

5/1  

  1  59ص                     5/0 . نسبت آن مانند آفتاب است به چشم   5/0. ها استاین عقل عامل فیض رسانی به عقل انسان  18
   25/0. ترین درجات تفکر و تعقل رسیده باشدبه عالی    25/0روحی بزرگ و سرشتی عالی داشته باشد    19

  72ص                                 25/0  و    امامان   25/0در پیامبر 
1  

    79ص      5/0.   کسی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته: حکیم متاله )الف  20
  80ص                       5/0  .محل فرشتگان مقرب است نور محض یا: مشرق جهان) ب

1  

   85ص            5/0هاي  سهروردي حکمت اشراق، اندیشه - 2         5/0هاي مستدل ابن سینا بخصوص اندیشه ،فلسفه مشاء - 1  21
  )یا هر یک از دو مورد دیگر(

1  

  

  جمع نمره

  

  

20  

  

  .سربلندي شما دردنیا و آخرت آرزوي ماست
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