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  5/1)                                           5/0(  غایی) ج)                            5/0( رفتارهاي غریزي ) ب                                         )  5/0(  هم ارز) الف  1
  5/1  )        5/0( درست ) ج                                        ) 5/0( نادرست  )ب)                                           5/0( درست ) الف  2
کند نه علت                                        ي انتقال را در طول زمان بیان مینحوه این نظریه، اگر هم صحیح باشد،: اشکال اول  3

  ) 75/0. (پیدایش آن را
ها در همه یده دم تاریخ بشر تاکنون همه نسلبس دیرینه و فراگیر، که از سپ اگر اعتقاد به خدا امري است: اشکال دوم

ر است اند، خود این نکته دلیل آن است که خداجویی و خداخواهی یک نیاز اصیل بشاند و داشتهجهان آن را پذیرفته
  )  75/0.(گیرد و از بشر جداشدنی نیستکه از ذات انسان سرچشمه می

5/1  

4  ها و وقایع عالم خارج از خویش را در نوردد و                       بخشد تا مرزهاي مشخص پدیدهه انسان امکان میه شناخت بقو
انند تواند مفاهیم کلی بسازد، ممثالً ذهن می) 5/0.(بیندچه در خارج میتر از آنه مفاهیمی دست پیدا کند بسی وسیعب

د مفاهیمی بیافریند که مطابقی در عالم خارج ندارند اما براي تفسیر جهان و توانذهن می. روز، کتاب، چشم و امثال آن
تواند داشته باشد، که در عالم هستی مطابقی نمی» ستی نی« گیرد، مانند مفهوم شناخت آن، از همان مفاهیم کمک می

  )      1. ( اما ذهن آدمی آن را ساخته و به کار گرفته است

5/1  

ي دست بشر و چه موجودات طبیعی ، از آن جهت که هر دو، یک مجموعه                   م چه ساختهظهاي منهمه مجموعه  5
سازد نظم قابل قبول میپیدایش تصادفی یک مجموعه را، غیرو آن چه  ) 5/0( د هیچ فرقی با هم ندارند منظم هستن

  ) 5/0. ( ین امر هیچ تأثیري نداردي بشر باشد و دیگري نباشد در اداشتن است و این فرق که یکی ساخته

1  

)                          5/0. (کننده این همه هماهنگی و نظم و سازندگی در جهان باشدتواند توجیهصرف قبول خاصیت اشیاء نمی  6
نقص عمده تفسیر جهان بر اساس خاصیت مادي اشیاء همین است که اگر جهان هر وضعی به جز وضع موجود را    

نظم و ناهماهنگ بود              اگر جهان بی. یاء اقتضا کرده استتوانستیم بگوییم که خاصیت اشداشت، باز هم مینیز می
  )    1. ( باز هم خاصیت اشیاء همان بود که اینک هست

5/1  

جهان اگر در این . قابل اطالق استشماري در عالم خارج هاي متعدد و بیاراي مفاهیم کلی است که بر مصداقذهن ما د  7
هاي خارجی ما مفهومی پیدا شده که بر مصداق اي خواص خود را دارد، چگونه در ذهنهمه چیز مادي است و هر ماده

ها را تقسیم کرد و یا زیاد توان آني مفاهیم کلی ذهن این است که نمیهااز جمله نشانه) 75/0. (طالق استمتعدد قابل ا
  )    75/0.(خصوص مفاهیم کلی ویژگی مادي ندارندفاهیم و بهمیعنی . کرد

5/1  

ها از او     هاي جهان است و همه خوبیخدایی که منشأ و مبدأ همه واقعیتبا اعتقاد به خدا،  )25/0(  بلی  8
شود، به در انسان دیده می» خالقا «گیرد، وجود احساس اخالقی و واقعیت مؤثر و نیرومندي که به نام سرچشمه می

در ختلف رفتار یکسان نیست و او ست و در نظر او انواع م» گراارزش«انسان موجودي ) 5/0.(شودخوبی قابل فهم می
اعمال معین دیگري نفرت دارد و کند و از مفاهیم و عمال معینی احساس گرایش و کشش میخود نسبت به مفاهیم و ا

گذار هستی و ارزیاب رفتار آدمی است            ت که با اعتقاد به خدایی که ارزشحقایقی اسها همه این .گریزدمی
  )  75/0(.یابدتفسیر می

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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٢

کامل بودن و نقص نداشتن یک نظریه به این معنی نیست که مخالف و منکري در برابر آن                        )25/0( خیر،  9
اي مخالف ها نیز عدهترین نظریهترین و مسلمتوان فرض کرد که براي بدیهیهمیشه می)  25/0. (د نداشته باشدوجو

اي                      براي هیچ نظریه) 5/0. (ظریه نیستانی یک نصرف وجود مخالفت دلیل بر نقص و ناتو. وجود داشته باشد
  ) 5/0.( وجود کسانی که منکر آن باشند دلیل بر نقص نیست و انگیزه مخالفت مهم است نه خود مخالفت

5/1  

جمله                از . یکی از واقعیات این جهان، وجود حوادث و وقایعی است که با جریان عادي طبیعت مادي سازگار نیست  10
اي است که در طول تاریخ از اشخاص معینی                                  العادهمادي و خارقحوادث معجزات انبیاء و امور غیر این

وقوع حوادثی برخالف سیر عادي طبیعت مادي،                        »اعتقاد به خدا « بر حسب نظریه )  1. ( سر زده است
زیرا خدایی که جهان را آفریده و در آن نظام جاري و عادي طبیعی را مستقر ساخته است بر این نظام . کامالً مقبول است

تواند در مواردي، نیروهایی غیر نیروهاي معمولی مادي را در وقوع حوادث                     کل جهان احاطه و اشراف دارد و میو بر 
  ) 1(  .و وقایع دخالت دهد 

2  

هر وقت سخن از چند چیز به میان آوریم الزم است آن چیزها در یک جهت اشتراك و از یک لحاظ                            11
)                           5/0(یعنی وجودي مرکب از دو جنبه پیدا کنند. اختالف داشته باشند، پس تعدد مستلزم هم اشتراك و هم افتراق است

ودي باشد، زیرا وجود مرکب، وجقابل تجزیه به اجزا میجودي مرکب باشد، زیرا بسیط و غیرتواند والوجود نمیو واجب
از آن جهت                   الوجودپس واجب) 75/0.(فات و تناقض داردالوجود بودن منامشروط است و مشروطیت با واجب

توان               بودن با وجوب مغایرت دارد و نمی منطقاً مستلزم مرکب بودن است و مرکبتواند متعدد باشد که تعدد، نمی
  )  75/0( .الوجود باشندها واجبي آنبه چند خدا معتقد بود که همه

2  

  )5/0.) (چیزي که نبودنش محال است( وجود از او مطلقاً جدا شدنی نیست : الوجودواجب  12
  )5/0.) (چیزي که بودنش محال است( قاً با او همراه شدنی نیست وجود مطل: الوجودممتنع
چیزي که بودنش و (تواند وجود نداشته باشد تواند وجود داشته باشد و هم میچنان است که هم می:الوجودممکن

  )   5/0.) (نبودنش هیچ کدام محال نیست

5/1  

الوجود، امري است که هستی از آن       زیرا واجب) 5/0.(کرده باشد تواند ابتدا نبوده و سپس هستی پیدایعنی نمی  13
الوجود، پس از نیستی، هستی پیدا کرده باشد با اصل                ناشدنی است و تصور این که واجبجدا

  )   1. ( الوجود ناسازگار استتعریف واجب

5/1  
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