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  :باشديك غلط ميتعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدامم  1

  .نفي و تعطيل بودند در حدود نقل و روايت احاديث بود ومات معتزله كه از پيشروان جبههلمع) الف
  .شوندتحليل مي »ماهيت«و » وجود« جزء اشياي واقعي در جهان، در ذهن ما به دو همه )ب  
  .اصل عليت است ، نتيجهتخلف ناپذيري نظام هستي) ج   
  .شودي همراه ميبا سير و سلوك قلب استداللي محض  شيوه ،در روش اشراقي )د   

  .رسداشراق، شناخت عقلي و استداللي نسبت به آفريدگار جهان به اوج مي طبق اصول فلسفه )هـ
  .اعتقاد به عليت، در علم حضوري و معلوم بالذات است از نظر عالمه طباطبائي ريشه )و  

5/1  

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد  2
  .معروف  است ......................... ،  به نظريهتنيازمندي معلول به علمالك نظر متكلمان اسالمي در زمينه  ) الف

  .خود الهام گرفته است ....................... از مبانيِ ،فاضله فارابي ديدگاه خود را درباره مدينه )ب  
  .كندتعبير مي .......................... الهام از قرآن كريم، از خداوند بهبا سهروردي ) ج  
  .نام دارد ............................ ين بنيان گذاشت،لهاي كه صدرالمتأفلسفه) د   
  .دانندانتزاع ذهن مي را نتيجه..................... ..........پيروان اصالت ماهيت، ) هـ 
  .است .............................. و نهايه الحكمه از آثار ارزنده هاي بدايه الحكمهكتاب) و   

5/1  

  :را مشخص كنيد هاي زيركتاب يك از نويسنده هر  3
  

  فصوص الحكم) الف
  نجات) ب 
  مشاعر )ج  

75/0  

  :زير، پاسخ كوتاه بدهيدهاي به سؤال      
  5/0   ثير كدام انديشمند مسلمان بود؟، تحت تأراجر بيكن از نظر فلسفي و علمي به ترتيب  4

  5/0   كردند؟ميبه چه دليل معتزله كرامات اوليا را انكار   5

  5/0   ست؟نام ديگر نظرية تشكيك وجود چي  6

  :سهروردي، اصطالحات زير را تعريف كنيد با توجه به فلسفه     
  5/0  انوار قاهر )الف  7

  5/0  معلوم بالذات) ب

  5/0  رغمشرق اص )ج

 ادامه سواالت در صفحه دوم  
  

 مالصدرا - 1
 ابن سينا - 2
 فارابي - 3
 سهروردي - 4
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  :هاي زير، پاسخ كامل بدهيدبه سؤال       
  75/0  ؟مابعدالطبيعه چيست و چه تفاوتي با روش علوم گوناگون داردروش   8

  75/0  :واجب الوجود را با ذكر مثالي تعريف كنيد  9

  75/0  :علت تامه را با ذكر مثال تعريف كنيد  10

  75/0  چه نام دارد و وظايف موجودات آن عالم چيست؟ است، واسطة ميان واجب الوجود بالذات و طبيعت ي كهدر فلسفه مشاء، عالم  11

  75/0  :به اختصار توضيح دهيدداند؟ معجزات ميو كرامات  أرا منش ابن سينا چه چيز  12

  1  :از منابع حكمت اشراق، حكمت مشاء را شرح دهيد  13

  5/1  :مشاء را توضيح دهيد تفاوت روش كالمي و فلسفه  14

  5/1  به چه معناست و با كدام مبحث اسفار مطابقت دارد؟ »الحقمن الخلق الي سفر «  15

  5/1  :اعتقاد به اصالت وجود را شرح دهيد ةنتيج  16

  5/1  :فقر وجودي را شرح دهيد ةريظن  17

  5/1  :شرح دهيد را عليتمنشأ اعتقاد به نظر فالسفه جديد غرب دربارة   18

  1  :توضيح دهيد هاي سنت فلسفي اسالمي، وسعت نظر رااز ويژگي  19
  

  نمرهجمع 
  

  

20  

  .و پيروزباشيدبلندسر
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    93صحيح       ص )د                     47غلط          ص) ج           29صحيح     ص )ب            13غلط      ص) الف    1
  25/0هر مورد                                                                                                                       142صحيح       ص )و                 133غلط          ص )هـ

5/1  

  100نور االنوار                ص )ج                    64ما بعدالطبيعي       ص )ب                         41حدوث                     ص) الف  2
   25/0هر مورد            138عالمه طباطبايي     ص) و                      129ص  وجود          ) هـ                    123حكمت متعاليه      ص) د  

5/1  

3    

  25/0هر مورد                              122مالصدرا         صيا   1)ج           75ص   ابن سينا    يا   2 ) ب            62ص    فارابي    يا   3 )الف
75/0  

  5/0   25ص                                                                                                        يثمابن ه  - ابن سينا  4

  5/0   85ص      .  انبيا اشتباه مي شود خارق العاده انجام دهد با معجزه اگر كسي جز پيامبر كار   5
  5/0   131ص.                                                           وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت  6
  102ص            .دارنده يكديگر حالت عليت و وجود بخشي سلسله ي طولي از فرشتگان كه هم رتبه و هم درجه اند و نسبت ب)الف  7

  106ص             .است يا بي واسطه معلومي كه ذات و حقيقت آن در نزد ذهن عالم حضور دارد و به علم حضوري درك مي شود) ب
  5/0هر مورد                                                                   109ص.                 ضعيفي از علم حضوري انسان نسبت به نفس خود مرتبه  )ج

5/1  

مطالعه در چهره هاي ظاهري اشياء وظيفه علوم گوناگون است، اما فلسفه به مطالعه در عمق واقعيت اشيا مي   - 25/0روش تعقلي   8
  75/0  5ص                                    25/0. چنين تعمقي در اشيا به روش تجربي كه روش علوم گوناگون است مقدور نيست25/0. پردازد

  75/0  33ص                                                                            25/0مثال خدا     5/0. موضوعي كه ضرورتا و وجوبا وجود دارد  9
       5/0. يعني شرط الزم و كافي است .مجموعه عواملي كه با بودن آنها معلول به وجود مي آيد و با نبود آنها به وجود نمي آيد  10

  75/0  41ص                                                                                                                                               25/0هر مثال صحيح  

و هم واسطه تكامل    25/0اين مجردات هم فيض هستي را از واجب الوجود به عالم طبيعت منتقل مي كنند     25/0عقول   11
  75/0  54و  53ص                                                                                                                                       25/0موجودات هستند 

به نظر او نفس آدمي از طريق اطاعت از احكام شريعت و انجام عبادات    25/0 ابن سينا قوت نفس انسان را منشاء كرامات و معجزات ميداند  12
  75/0   79ص                                                    25/0كه طبق قوانين جهان ميتواند در آن تصرف كند       25/0به مرتبه اي مي رسد

  25/0  . او از كتب عرفاني و رمزي ابن سينا بهره برده بود  25/0.  سهروردي با حكمت مشاء و به ويژه افكار ابن سينا آشنايي داشت  13
  1  96ص             25/0.  نا را در دسترس داشتاف ابن سيصكتاب االنز و قطعاتي ا      25/0  اجزايي از حكمت مشرقي 

البا استدالل خود را بر اساس حسن و قبح عقلي استوار غمتكلمان       5/0. مباني و مقدمات متكلمان با فالسفه مشاء متفاوت است  14
جهان هستي با اين معيار ها قضاوت اما حكما حسن و قبح را مربوط به زندگي انسان ميدانند و درباره خداوند و      5/0.  مي كنند

  114ص                                                                                                                                                                5/0   .نمي كنند
5/1  

با مباحث كلي درباره      5/0الم ماوراي طبيعي عبور كرده و به ذات حق واصل ميشوددر اين مرحله سالك از طبيعت و برخي عو  15
  5/1  125ص                                                                   5/0.   يد است مطابقت داردحكه مقدمه ي بحث تو      5/0احوال وجود
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يعني مفهوم وجود مشترك      5/0د ي كه به كار رود معنايي يكسان دارهر چيز چون مفهوم وجود امري واحد است و درباره  16
  5/1  130ص                   5/0   پس با اين ديدگاه تمام زواياي جهان را حقيقتي مشترك يعني وجود پر ميكند     5/0معنوي است 

اگر موجودي ضعف و نقص و فقر      5/0  وجودي آنها ميدانستمالصدرا  معلوليت و وابستگي موجودات را ناشي از ضعف مرتبه ي   17
    5/0. و صمد باشد مثل خدا نياز به علت ندارد ناي ذاتي داشته باشدوجودي غولي اگر      5/0وجودي داشته باشد به علت نياز دارد

  132ص
5/1  

تكرار يك حادثه به      5/0ناشي از عادت ذهني استبه نظر فالسفه جديد غرب عليت يك رابطه عقالني و خارجي نيست بلكه   18
بنابرابن عليت رابطه اي جعلي و قراردادي است كه ذهن در اثر عادت،      5/0دنبال حادثه ديگر باعث اعتقاد ما به عليت ميشود

  139ص                                           5/0 ميان حوادث برقرار ميكند
5/1  

حكماي اسالمي همواره عناصر مثبت را از        5/0فلسفه اسالمي هيچگاه قومي و محلي نبوده و ديدگاهي به وسعت بشريت دارد  19
فرهنگ هاي ديگر گرفته و در نطام فكري خود جذب كرده اند و همواره امكان گفتگو ميان فيلسوفان اسالمي و ديگر متفكران 

  154ص                                                         5/0وجود داشته است
1  

  

  نمرهجمع 
  

  

20  

  .و پيروزباشيدبلندسر

  
  

هاي درست به زبان ساده و يا با عباراتي غير از الفاظ كتاب درسي نيز بيان جوابب :توجه    
  با تشكر                                                                            .باشدقابل قبول مي

 خدا قوت                                                                                   
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