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باشد: یك غلط مي تعیین كنید كدام عبارت صحیح و كدام  1

   ست.  ا هر شيء ، بیان كننده ی  ذاتیات آن    وجود الف(  

 است. امتناعي  ،    « سیاه و سفید »   بر «  وجود » حمل  ب(  

   ، وجوبي است.   « مثلث چهارضلعي » بر    « ممتنع الوجود » حمل  ج(  

.    است « عقل بالمستفاد  » مربوط به      «  كند راحتي حل مي ی ریاضي را جلوی او بگذارند ، به هر مسئله  »  ه یك استاد ریاضي  ك   این د(  

ـ ( در اندیشه ی        شود . مي ، تركیب نور قوی با تاریکي ، سبب ایجاد نور ضعیف    « مالصدرا »  ه

 . رساند    استدالل عقلي نیست كه ما را به حقیقت مي ازنظر فالسفه ی مسلمان فقط    و( 

 5 /1

خالي را با كلمات مناسب كامل كنید: جاهای   2

  آن بي خبر است. ...............  پي برده است اما از  شيء  ..آن  ........ وقتي كسي  مي پرسد آن چیست؟ یعني به .......   ( الف   

 .  مانند ترازویي است كه دو كفه ی آن در حالِت تعادل قرار دارند ................    حالِت  ب( 

 مي دانند. ...............    را همانند نقش آب در ................   فالسفه ی مسلمان اعتقاد به  وجود خدا و نقش آن در    ج( 

 است.     ............... تحوالت و تطورات دوره ی جدید اروپا در مورد عقل ،  به طور عمده مربوط به .   د(  

 د . ن مي رسان ................   فیض خداوند را به  ،  از نظر فیلسوفان مسلمان ، عقول    هـ( 

مي باشد. ................     و ................  دو جلد كتاب تحت عنوان  تالیف  ،  «  عالمه طباطبایي   » با «  ن  رب  ُكپروفسور »  حاصل مذاكرات  و(  

25 /2

  : انتخاب كنید   گزینۀ مناسب را  3

نه عین آن ؟    محمول در كدام یك از قضایای زیر ، جزء مفهوم موضوع است   الف( 

است.   مثلث شکل سه ضلعي     -2                                               است.    مثلث شکل      -1

چیست ؟ «  است     الوجود ممکن   اسب بالدار  قضیۀ » در    ، محمول با موضوع میان  رابطۀ    ب(     

وجوبي    -2   امکاني    -1

؟ روش تجربي را بهترین روش برای پیشرفت زندگي بشر مي دانست كدام فیلسوف    ج( 

اگوست كنت   -2                                                       فرانسیس بیکن    -1

؟ كند پیدا مي   آمادگي دریافت علم را    حله عقل در كدام مر   ، مسلمان   فیلسوفاِناز نظر  د(    

  عقِل بالُقّوه     -2    لملکه عقِل با    -1

؟ یك معنا و هویت مي یابند  «  مفهوم وجود و مفهوم نور »  در كدام مکتب فلسفي  هـ(  

حکمت متعالیه   -2                                                            ق حکمت  اشرا   -1

25 /1
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 های زیر پاسخ كوتاه بدهید: ال ؤ به س                

 0/ 5 دانند؟ را یك اصل عقلي مي   «  اصل سنخیت »  گروه از فیلسوفان  كدام  4

 0/ 5 توصیف كدام فیلسوف در مورد خداست ؟    «  ک غیر متحرک ّرمح   » صطالح  ا  5

 0/ 5 ممکنات و مخلوقات چیست ؟ از نظر ابن سینا سبب بقای   6

 0/ 5 ، به كدام فعالیت عقل مربوط مي شود ؟ «  انسان باید قانون را رعایت كند  »  كه  این  7

 0/ 5 چگونه مي تواند از ماده و جسم مجرد شود و بسیاری از حقایق را شهود نماید؟   انسان وح  فیلسوفان الهي ر ا ز نظر   8

 0/ 5 های فکری در عالم اسالم با فلسفه و منطق چه بود؟ دلیل مخالفت برخي جریان  9

 0/ 5 چه كسي بود ؟   اولین فیلسوف  مشهور مسلمان   10

 0/ 5 به ترتیب مربوط به كدام دوره از تاریخ فلسفه ی اسالمي هستند؟ «  فارابي و ابن سینا  »   11

12 

 در مورد عالمه طباطبایي به دو سوال زیر پاسخ كوتاه دهید. 

 یك از آثار عالمه است؟ نگاه تطبیقي به فلسفه ویژگي  كدام الف (  

 را از چه كسي آموخته بود ؟  آیه به آیه ی قرآن  ب ( عالمه روش تفسیر 

1 

 های زیر پاسخ كامل بدهید: به سؤال                  

 1 بنویسید.   را   رابطه ی علیت درک    با تجربه گرایان درمورد منشا ء  «  هیوم  »  دیدگاه  تفاوت   13

 1 معلول آن پدید نیامده است؟ ،  كنند كه در بعضي موارد در عین وجود علت  چرا برخي مردم گاهي فکر مي  14

 1 اثبات وجود خدا را بنویسید . بحث    در «  برهان نظم  »  انتقاد دیوید هیوم به   15

 1/ 5 قایسه كنید . حاكمیت كلیسا  در اروپا  م با دوره ی دوم  را  در دوره ی اول حاكمیت كلیسا  «  عقل  »  جایگاه   16

 1/ 5                                                          دانند ؟ چه مي را      « اني داده های وحی »  و  «  یافته های عقلي  »  فیلسوفان مسلمان راه رهایي از احساس تعارض میان   17

 1 اولین مبنای فارابي برای ورود به مباحث اجتماعي و فلسفه ی سیاسي چیست ؟  18

 1 مل در رابطه ی طبیعت با ماوراء طبیعت وخدا چه تاثیری بر فرد دانشمند و محقق دارد؟  أ سینا ت از نظر ابن   19

 1                                                              چگونه است ؟ توضیح دهید . «  سهروردی  »  جغرافیای عرفاني در فلسفه ی اشراق   20

 1 وجود و ماهیت را بیان كنید . یا اعتباری بودن  در مورد بحث اصالت  «  میرداماد    » نظر  21

 جمع نمره                                                            موفق باشید .                                                                    
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1  

 ( 10)ص  صحیح     ج(                                (   11)ص     غلط ب(                           ( 5)ص       غلط   ( الف  1

 ( 0/ 25)هر مورد                                                                  ( 94)ص      صحیح   و(                             (  95) ص      غلط (  ـ ه                ( 57) ص       صحیح د(     

5/1 

 (11)ص   ممکن الوجودب(                (3)ص   )یا ماهیت(  چیستی    -هستی )یا وجود(  (الف 2

 (56)صحدود توانایی عقل    د(                           (47)ص  حیات جسمانی   –حیات معنوی  ج(  

 (           0/ 25)هر مورد                   (106)صرسالت تشیع   –شیعه  و(                                                          (63)ص   والم دیگر  عهـ(  

25/2 

 (57) ص) فرانسیس بیکن (  1  ج(                                   (11)ص   ) وجوبی (  2  ب(          (5)ص  ) مثلث شکل است(    1  الف( 3

 ( 0/ 25)هر مورد                                                    (96)ص    ) حکمت متعالیه (  2هـ(                         (64)ص) عقل بالملکه (  1د(  

25/1 

 5/0        (18)ص  گرا   جز فیلسوفان تجربههمه ی فیلسوفان به 4

 5/0 (34)صارسطو   5

 5/0 (48)ص عشق   6

 5/0 (55)ص  عقل عملی   7

 5/0 (54  )ص تهذیب نفس   8

 5/0 (62) ص   دانستند.فلسفه و منطق را دستاوردی یونانی و غیر اسالمی می 9

 5/0 (70)ص  كندی   10

 5/0 ( 0/ 25)هر مورد                                                                                                      (87)ص   ی میانی  دوره  –ی متقدم  دوره 11

 1 ( 0/ 5)هر مورد                                (103)ص    ب ( مرحوم قاضی                    (104)ص لیسم   ئاالف( اصول فلسفه و روش ر 12

گویدكه رابطه ی ضروری  ( می 0/ 5هیوم بر خالف تجربه گرایان كه معتقدند درک رابطه ی علیت از طریق حس وتجربه ممکن است )    13

 ( 16)ص  (  0/ 25ی حسی وتجربه بدست آورد.) توان از طریق مشاهده ( و آن را نمی 0/ 25میان علت و معلول یک موضوع حسی نیست ) 

1 

 ( 0/ 5تامه می پندارند. ) علت  علت ناقصه را  عبارت دیگر  به  (  0/ 5زیرا برخی از مردم از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند )   14

 

 ( 25-24)ص  

1 

هیوم می گوید مهمترین برهان فیلسوفان الهی برهان نظم است كه از تجربه گرفته شده ، اما این برهان توانایی اثبات یک وجود   15

(  0/ 25كند . ) (این برهان فقط می تواند ثابت كند كه یک ناظم وخالقی این جهان را اداره می 0/ 5وابدی و نامتناهی را ندارد .) ازلی  

 ( 35)ص  ( 0/ 25كند كه این ناظم خالق همان خداوندی است كه نیازمند علت نیست و وجودی ازلی وابدی دارد.) اما ثابت نمی 

1 
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2  

( 5/0دانستند)وچرا كردن عقل را عامل تضعیف ایمان میبزرگان كلیسا دخالت و چون، كلیساحاكمیتاولی در دوره  16

ی دوم كلیسا حکمای مسیحی تحت تاثیر ( امادردوره25/0پنداشتند. )وحتی برخی از آنها عقل را امری شیطانی می

 (56)ص  (5/0ردند.)عقالنی مسایل دینی روی آوو تبیین( به عقل25/0ی مسلمان )فالسفه

5/1 

تا بتوانیم خطای (  5/0)و ازدانش دیگران بهره ببریم  (5/0)تالش علمی خود را افزایش دهیم  باید  در این قبیل موارد   17

                                                                                                                                (66)ص    (5/0)   خود را اصالح نموده و ازگمان این تعارض رهایی یابیم .

5/1 

حسب  به ( و  0/ 5اولین مبنای فارابی برای ورود به مباحث اجتماعی و فلسفه ی سیاسی این است كه  » انسان موجودی مدنی بالطبع « است )   18

 ( 76)ص  (  0/ 5)   فطرت  و طبع خود به جامعه گرایش دارد و می خواهد با هم نوعان خویش زندگی كند. 

1 

دانشمند و محقق را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و ، از نظر ابن سینا تامل در رابطه ی طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا  19

 (81) ص  (  5/0( و آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق می رساند.)5/0به باطن آنها می رساند )

1 

دلیل تجرد از ماده كه به(25/0)نور محض یا محل فرشتگان مقرب است،  مشرق جهان    در جغرافیای عرفانی سهروردی 20

كه بهره ای از نور   مغرب كامل نیز جهان تاریکی یا عالم ماده است(  25/0)برای موجودات خاكی قابل مشاهده نیست.  

 .(در میان مشرق محض و مغرب كامل مغرب وسطی قرار داردكه درآن نور وظلمت به هم آمیخته است25/0ندارد.)

 (84) ص  (25/0)

1 

ماهیت است  ،تآنچه واقعی اس( یعنی25/0جود ،)ونه مصداق ماهیت است ، قد است آن امر واقعی و خارجیمیرداماد معت 21

( 25/0و وجود ، صرفاٌ یک مفهوم انتزاعِی ذهنی و اعتباری است . )( 25/0)(پس اصالت با ماهیت است 25/0نه وجود. )

 (93)ص  

1 

 20 جمع نمره 
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