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                             ) 49ص (غلط ) د                         ) 31ص (صحیح ) ج                             )20ص (غلط ) ب       )    7ص (صحیح  ) الف  1

  ) 154ص ( غلط )ح                   )100ص ( صحیح) ز                         )93ص (صحیح ) و             )133ص (صحیح  )هـ
        )25/0(هر مورد                                                                                                                                                    

  
  
  
  

 2  

  )75ص ( بن سیناا) د                  )28ص (وجود /واقعیت) ج                       )25ص (عقل) ب                     )10ص (فلسفه   )الف   2
  )25/0(هر مورد                                 )129ص (  ماهیت  - وجود  )ز     )84ص (اشعري  /اشاعره) و                        )78ص (صغیر  ) هـ

2  

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

  5/0   ) 5ص (  استدالل عقلی/ روش عقلی   4

       )41ص (   )5/0. (ر می شودهر معلولی از علتی خاص صاد/ هر علتی معلول خاصی را ایجاد می کند) الف  5
  1        )47ص (     )5/0( نظام معین هستی) ب 

  5/0   )67ص (  فارابی  6
  25/0                                              )85ص (.) مورد کافی است یکذکر (   میزان / صراط / معراج / کرامات اولیا /کر ام الکاتبین  7
  5/0    )25/0(هر مورد                 )7و  96ص (   .)ذکر دو مورد کافی است(    یاسالمتعالیم  / حکمت ایران / احکمت مش/ حکمت یونان  8
  5/0  )115ص (   .کننددرباره خداوند با معیار حسن و قبح قضاوت نمی /را مربوط به زندگی انسان می دانند بححسن و ق فالسفه  9
   1  )114ص (          )5/0(اصول و مبادي آنها : تفاوت     )5/0( .کنندل عقلی تکیه میبر استدال هر دو صرفاً: تشابه  10
  5/0  )122ص ( صدرالمتالهین / مالصدرا  11
  5/0  )125ص ( .پردازدبه هدایت مردم و کمک به آ نها براي رسیدن به حق می  12
  5/0  )131ص (  و کثرت در عین وحدت وحدت در عین کثرت   13
  5/0  )132ص ( صمد  14
                  )34و  33ص (   )5/0( .رابطه موضوع با وجود، وجوبی یا ضروري است /آنچه وجود برایش ضرورت دارد) الف  15

                  )41ص (   )5/0(    هستی بخش به معلول / وجود دهنده) ب  
زنجیره طولی از فرشتگان را  /مرتبه هریک باالتر از دیگري است/ سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند/ تجلی نور الهی هستند) ج   

    )102ص (     )5/0( هر مورد    .)ذکر دو مورد کافی است( ) 1(       .تشکیل داده اند
 ) 1(  استبه علم حضوري براي ما معلوم / باشدمی خود آن بی واسطه در نزد ما حاضر/ است ت آن براي ما آشکارچیزي که واقعی) د 
                                 )106ص ( )5/0( هر مورد    .)ذکر دو مورد کافی است(

3  

  .زمینه ساز خیر و کمال باالتر است) 25/0(.براي حفظ تعادل طبیعت الزم است آنچه به نظر ما شرّ و بدي یا نقص بعد از کمال است   16
  5/0  )76ص)    (25/0( 

  ) 5/0.(دانندمیعقل را در خدمت شریعت   17
)                                                                                                           123ص )           (5/0. (یعنی وظیفه و توانایی عقل تنها در دفاع از حقانیت دین است

 1  

  1  )130ص )         ( 5/0. (اي متفاوت داردشکل و اندازهکه هر خانه ) 5/0(شمار هاي بییک جدول با خانه  18
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  :یا)  5/0. ( داراي درجات مختلف است/ اما شدت و ضعف دارد) 5/0( وجود، حقیقتی واحد است   19

با هم وحدت  اصل وجودولی همه موجودات در ) 5/0(آنهاست  شدت و ضعف مرتبه وجودياختالف موجودات ناشی از 
  ) 131ص(         )    5/0. (دارند

1  

شوند، رابطه علیت اگر ریشه اعتقاد به علیت، تعاقب دو حادثه باشد، باید میان همه حوادثی که در پی یکدیگر تکرار می  20
کند، پس باید بین تکرار و علیت، رابطه علیت برقرار اگر تکرار حوادث متوالی ما را به علیت منتقل می -2.برقرار باشد

   )                                                                    141و  140ص)    (یک مورد کافی استذکر . (باشد
1  

دهد، درك کارهایی که در دایره وجودش رخ می/ حاالت/ اراده/ نفس انسان با علم حضوري رابطه نفس را با خواسته ها  21
  1  )142ص. (هاستدهنده به تمام آنکند که نفس، وجود و به علم حضوري مشاهده می

فیلسوف شدن با کمال و تعالی معنوي و  .اه تکامل در درون استبلکه پیمودن یک ر .فلسفه تنها آموختن نیست  22
  75/0  )152ص ( .م استأاخالقی تو

  20  جمع نمره
  
  
  
  
  
  

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

   با تشکر                                                       
  خدا قُوت                                                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




