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  ١

 الزامی بخش  )الف

  25/1  25/0هر مورد                          41ص  غلط ) هـ       40درست   ص) د       33درست   ص )ج   12ص  درست   )ب     3ص غلط  )الف  1
  25/1  25/0هرمورد            50ص     شهود) د        42العلل  ص   عله - واجب الوجود) ج      26ص    ناقصه )ب      21ص    ممکن الوجود) الف  2

  26 ص             نفی ضرورت  )2       ) ب                      6ص                    مغایرت وجود و ماهیت ) 1 )  الف  3
  25/0هرمورد                                   53ص               ارسطو   ) 1      ) د                     35ص        داشتن تصور از خالقی نامتناهی) 1  ) ج

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                                            38   کرکگور       ص )1 )ب                          34ص        افالطون  )3 )الف  4

  5/0  25/0هرمورد                                                                                                                                                  37اوگوست کنت  ص  - هیوم  5
  44ص          .انسان را موجودي هدفمند بشناسد و این هدف را مشخص کند- 2.   جهان را غایتمند بیابد و آن را توضیح دهد - 1  6

                                                                                                                             25/0هرمورد                                                                                                  )ذکر شده است 44موردي را که در صفحه  5دو مورد از  ( 

5/0  

  5/0  25/0هرمورد                                                                                                                                         52ص      عقل جهانی  –عقل کلی   7
  5/0. حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل ضروري است و به دلیل نیاز ندارد ،"انسان حیوان ناطق است "در عبارت  8

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

   وي این  وابستگی را امکان فقري  ،و نیازندات نگاه کنیم، می بینیم که این واقعیات عین وابستگی یاگر به واقع    25/0مالصدرا    9
ـان        5/0 .یا فقروجودي نامید این فقر و نیاز باید به منبعی متصل باشد که از غناي ذاتی برخوردار است و آن غنـی بالـذات  هم

  13ص               5/0. خداوند است

25/1  

و این همان  اجتماع نقیضین  25/0. به معناي آن است که چیزي که نیست، باشد ،که چیزي خودش به خودش وجود بدهدزیرا این  10
  19ص                      25/0.  که محال است 25/0است 

75/0  

در ذهن ما چنین تداعی می شود که خورشید   5/0اثر تکرار مشاهدة خورشید و روشن شدن زمین،   برمثالً گوید دیوید هیوم می  11
  18ص                 5/0. و این تداعی چیزي جز یک امر روانی ناشی از توالی پدیده ها نیست 5/0دن زمین است  علت روشن ش

5/1  

طبیعی هدف خاصی را تعقیب می کند و  می گویند هر فرایند  25/0 دسته از فالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت به عله العلل  معتقدند  آن  12
  27ص                  25/0 .  اگر چه انسان ها به دلیل محدودیت هاي علمی نتوانند این اهداف را کشف کنند  5/0 سرمنزلی تعیین شده دارد 

1  

  1  36ص              5/0 .   الوجود رسیدتوان به یک خالق نامتناهی واجباما نمی  5/0 زیرا براساس نظم موجود جهان، حداکثر می توان یک ناظم و مدبر را اثبات کرد   13
کلمه و سخن در نزد او ظهور و پرتو عقل    25/0 .طقهم نُ و  25/0لوگوس در نزد او هم به معناي عقل است     25/0هراکلیتوس   14

و به نظر او اشیاء عالم   25/0 هم کلمات و سخن و عقل  همان حقیقتی است که هم جهان و اشیاء ظهور او هستند 25/0. است
      51ص                    25/0.همان کلمات عقل و بیان علم و حکمت او هستند

5/1  
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  ٢

به عقل و تبیین ن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان،  ابن سینا و اب در این دوره، حکماي مسیحی تحت تاثیر  مطالعۀ کتاب هاي  15
اما از آنجا که  این توجه با مبانی اولیۀ کلیساي کاتولیک سازگاري نداشت، منجر به   5/0.  عقالنی مسائل دینی روي آوردند
  54ص            5/0 . حاکمیت عقل در مقابل دین شد

1  

16  
  

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

5/1  

  انتخابی بخش  )ب
عدد هشت فرد « مثال  5/0رابطه آنها امتناعی است  ،اگر در قضیه اي برقراري ارتباط میان موضوع و محمول غیرممکن باشد  17

   10ص      )یا هر مثال درست دیگر(   5/0» است
1  

بلکه هر  ،کند که هر حادثه علتی دارد، درك می کند که هر معلولی از هر علتی پدید نمی آیدانسان عالوه بر این که درك  می  18
  20ص )       یا هر مثال درست دیگر( 25/0. مثال براي باسواد شدن باید درس خواند 75/0. معلولی از علت خاصی صادر می شود

1  

معتقد بود که مادة اولیۀ تشکیل دهندة جهان، اتم ها و ذرات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیمی هستند که در فضاي غیر متناهی او   19
  23  ص       5/0. و  برخورد اتفاقی این ذرات سرگردان سبب پیدایش عناصر و اشیاء فعلی  در جهان شده است 5/0  نده بودپراکند

1  

 ها گریزانهر یک از ممکنات به واسطۀ حقیقت وجودش، همیشه مشتاق کماالت و خیرات است و بر حسب فطرت خود از بدي  20
  45ص         5/0. همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطري را که سبب بقاي ممکنات و مخلوقات است، عشق می نامیم    5/0.است

1  

باید توجه    5/0 ،گویند جدا از اینکه بسیاري از آراء فیلسوفان یونان با آموزه هاي اسالمی سازگاري داردفالسفه می ایراد،در پاسخ به این   21
  58ص          5/0 .تواند وارد این شاخه از دانش بشودمعرفت است که هر فردي از هر ملت و نژاد می اي ازکنیم که فلسفه شاخه

1  

تفاوت آن با مدینۀ    75/0. اند که مدینه را به سوي سعادت می برداي که مردم آن به اموري مشغول و به فضایلی آراستهمدینه  22
  71ص       25/0. جاهله در هدف آن است

1  

                 5/0.نور محض یا محل فرشتگان مقرب است: مشرق جهان) الف  23
  80ص           5/0. در میان مشرق محض و مغرب کامل قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند: مغرب وسطی) ب 

1  

شدت و ضعف وجود مانند شدت و    5/0.اما این حقیقت واحد، مراتب و درجاتی عالی دارد ،یعنی اینکه وجود حقیقتی واحد است  24
  87ص                                      5/0. ضعف در نور است

1  

  

  جمع نمره
  

  

24  
  

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

  با تشکر  ، خدا قُوت                                                             
  




