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  ١

1  
  ) 55ص (صحیح )ج                                              )   16ص (  غلط) ب                                                ) 3ص(غلط  ) الف

  )25/0هر مورد (                                                       )                              72ص ( صحیح) ـه)                                         55ص ( صحیح) د   
25/1  

  1)          25/0هر مورد (                      )73ص ( متکلِّم) د               ) 65ص(  وحی )ج         )25ص (علّت العلل) ب          )14ص ( وجودي )الف  2

3  
  )10ص(امکانی -1)ب                               )7ص ( ارسطو -2)الف

  )25/0هر مورد (                                                                                             )80ص (شفا   - 1) د                                                ) 24ص (ناقصه -2)ج
1  

  75/0  )25/0هر مورد (    )                                   11ص (      کانیام) ج                      وجوبی) ب                            امتناعی) الف  4

  5/0  )25/0هر مورد (                                              )32ص (کانت         : 1) ب                                       ویلیام جیمز : 3) الف  5

  )  104ص (استاد مطهري ) ب                          )100ص ( )قدس سره(امام خمینی ) الف  6

  )25/0هر مورد (                                                                                                                )105ص (عالمه طباطبائی ) ج 
75/0  

  5/0)          25/0هر مورد (                                                                                                                                )3ص( ماهیت - وجود  7

  5/0  )23ص(            هاهاي مختلف پدیدهمعین میان دسته نظم و قانونمندي  8

  1  )53ص (       5/0 یک موجود متعالی و برتر از مادهعقل به عنوان       5/0  دستگاه تفکر و استدالل عقل به عنوان  9

  5/0                                                          )   62ص(               ها فیض رسانی به عقل انسان  10

  5/0)        25/0هر مورد (                                                                                                             )75 ص(     معلّم ثانی -فارابی   11

     .اندصور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته ی که هم درانکس) الف  12

                                                                                            )5/0هرمورد (                                                        )85ص (.      اي از نور نداردبهرهماده که عالم جهان تاریکی یا ) ب  

1  

  5/0)        25/0هر مورد (                                                                                                  )91ص ()               مورد دیگر  و یا دو(   حکمت اشراق   –مشاء  حکمت  13

خودش را زیرا این که چیزي خودش به خودش وجود بدهد، به معناي آن است که چیزي که نیست، قبالً باشد تا بتواند  14

  )                                  17ص (  .به وجود بیاورد و این، همان اجتماع نقیضین است که محال بودن آن بدیهی است

  1  

حرکت نداشته باشد؛ زیرا اگر آن نیز حرکت داشته باشد،  ،وجود حرکت در عالم نیازمند یک محرِّکی است که خود آن  15

)                                                                                                           34ص ( .شود که عقالً محال استو آن نیز نیازمند محرِّك دیگر و این منجر به تسلسل مینیازمند محرِّك دیگر است 

1  
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هر موجودي، وجودش عین وابستگی و نیاز است؛ موجود وابسته و نیازمند باید به وجودي که در ذات خود بی نیاز   16
  )  46ص (.     پس؛ موجودات این جهان به وجودي بی نیاز وابسته هستند. است، متصل باشد

  

1  

  1  )56ص (   .کهکشان، عقل نظري نام دارد و مانند بحث دربارة خداکند، عقل از آن جهت که دربارة اشیاء و موجودات و چگونگی آنها  بحث می  17
جهان اسالم شده و دربردارندة عقاید کسانی مانند سقراط، افالطون و گفتند که دانش فلسفه از یونان وارد آنها می  18

)                                                                                                                            61ص (    .ارسطو است و این عقاید با عقاید اسالمی ناسازگار است
75/0  

در . تواند هم باشد و هم نباشدداند که یک چیز نمیکند، مثالً میدر این مرحله، عقل درکی از قضایاي ضروري پیدا می  19
  )64ص (    . ها را کسب کندتواند دانشمرحله انسان میاین 

1  

ها دست برند که اگر به این لذتآنها گمان می 5/0ها است هدف مردم مدینۀ جاهله فقط سالمت جسم و فراوانی لذت  20
  )76ص .   (اندبه سعادت رسیده و گرنه به بدبختی افتاده یافتند، 

1  

ها، دانشمند را از رابطۀ طبیعت با ماوراءطبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیدهمل در أاز نظر ابن سینا، ت  21
  )81ص (  .داردرساند و آنها را به خشوع و خشیت در برابر حق وامیدهد و به باطن آنها میها عبور میظاهر پدیده

75/0  

امر واقعی خارجی، مصداق ماهیت است؛ یعنی آنچه واقعی است، ماهیت است نه وجود و وجود صرفاً : اصالت ماهیت  22
  )93ص (      25/0میرداماد   -    75/0. یک مفهوم انتزاعی ذهنی است

1  

واصل شود و  کوشد از طبیعت و عوالم ماوراي طبیعت عبور کند و به حقدر این سفر سالک می: سفر از خلق به حق  23
  )90ص (  .میان او و خدا حجابی نباشد

1  

گیري آنها تصمیم .ورزي هستند و اصوالً یک نظام فکري مشخص شده براي خود ندارندکسانی که کمتر اهل اندیشه  24
  )108ص (     .تابع جو حاکم بر جامعه است

75/0  

  20  جمع نمره  
  

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

  .باشدقبول می
  با تشکر 
 خدا قُوت




