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  ١

  75/0  25/0هر مورد                                                             38درست   ص )ج                         34ص  درست   )ب                     4 ص غلط )الف  1
  5/0  25/0مورد  هر                                                                                     10ص    امتناعی )ب                         6 ص      فرق وجود و ماهیت) الف  2
  5/0  25/0هرمورد                                                                                       36ص    هیوم :1 )ب                                                 33ص  مزدا:  1 )الف  3

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

  5/0  37ص              یا اخالق     ایف اخالقی ظو  5
  1  5/0هر مورد                                                               50ص          برتر از عالم مادهمجرد و موجوداتی  - 2         استداللقدرت تفکر و  - 1  6

  5/0  53ص             بزرگان کلیسا  7
  5/0                                                                                                                                53ص                        .دهدبر اساس کاري که انجام می  8
اما حمل وجـود     5/0. یک حمل ضروري است و به دلیل نیاز ندارد انسان بر حیوان ناطقحمل  »است انسان حیوان ناطق«در عبارت  9

  5 ص             5/0. رابطۀ ضروري نیست و به دلیل نیاز دارد ،موجود است انسان در عبارت انسانبر

1  

از ناحیۀ واجب  شضرورتاما بعد از وجود،  25/0دارد نوجود برایش ضرورت  بالذات است که ممکن الوجود همان :غیرواجب الوجود بال  10

  12ص             25/0. بوجود آورده است که آن را 25/0است،  الوجود بالذات نشئت گرفته

75/0  

11  زیرا هر دادة تجربی، خود مبتنی بر این قاعده است  5/0آید ت یک قاعدة عقلی است و از تجربه به دست نمیبه نظر آنها اصل علی

. 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  

بر اثر  25/0او می گوید که علیت مفهومی فراتر از حس است  25/0او تجربه گرا است و درك علیت را از طریق تجربه رد کرده است   12

و ما عادت کرده ایم چیزي را علت    25/0آید که چیزي جز یک امر روانی نیست تکرار پدیده ها در ذهن ما یک تداعی بوجود می

  18ص                      25/0. چیزي دیگر بنامیم

1  

می  گویند هر فرایند طبیعی هدف خاصی را تعقیبمی  25/0یک دسته از فالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت به عله العلل  معتقدند    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  
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ود راه می نه چیز دیگري را به خ.  /   نه می زاید و نه از میان می رود./ در سویی دیگر نوعی از هستی وجود دارد که همیشه ثابت است   14

  ) 25/0هر مورد   / و یا هر یک از توصیفات دیگر افالطون در مورد خدا (                          34ص  . /  و نه خود در چیز دیگري فرو می شود/ دهد

1  

معلول است یعنی وجود علت مقدم بر  5/0. در جهان اطراف ما موجودات تماماً معلول هستند یعنی وجودشان وابسته به علت است  15

نهایت خواهد بود که غیر مشروطی نباشد، تسلسل بی علت ،اگر در میان تمام موجودات جهان  5/0. معلول مشروط به علت است

  41ص         5/0. محال است

5/1  

16  
  

در رنسانس سبب شد  5/0 .منجر به حاکمیت عقل در مقابل دین شد  5/0، یه کلیساي کاتولیک سازگاري نداشتاین توجه با مبانی اول

  54ص   5/0. تا عقل جاي دین را بگیرد و دین را در حاشیه قرار داد

5/1  

ا در این ساختار عقل و ذهن، اشیاء خارجی ر5/0اند  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  )5/0هر مورد    0ذکر دو مورد کافی است(        59ص   واسطۀ فیض رسانی    - فوق عالم طبیعت - روحانی و غیر مادي - اولین مخلوق  18

  1  72 و 71ص            5/0سالمتی جسم و فراوانی لذت ها : هدف مدینه جاهله   5/0رسیدن به سعادت : هدف مدینه فاضله   19

             5/0مبدأ جهان و خالق هستی و نور محض    :  نور االنوار )الف  20

  80ص       5/0.نور محض یا محل فرشتگان مقرب است: مشرق جهان) ب 

1  

 . و موجودات در حقیقت هستی با هم وحدت دارند .وجود، وجود خارجی امري واحد استو واحد بودن بر اساس اصالت وجود،    21

  87ص

1  

  

  جمع نمره
  

  

20  

  

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

  با تشکر                                                                              
 خدا قُوت                                                                              

  

  




