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  :باشديك غلط ميتعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام  1
  .داردك حمل ضروري است و به دليل نياز ي» انسان« بر  » حيوان ناطق«حمل  )الف

  .ارسطو معتقد بود كه بدون موجودي جاودان و برتر از ماده، وجود نظم و انتظام در جهان محال است )ب  
  .دانندتوانايي بشر در ساختن مفاهيم كلي را پرتوي از عقل مجرّد مي ،فالسفة الهي) ج   
  .باشدهراكليتوس معتقد به حقيقتي به نام لوگوس بود كه به معناي عقل و نطق مي) د   
   

1  

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد  2
  .مي باشد...................  با هم اشتراك دارند و اختالف آنها از جهت » وجود«همة موجودات از نظر ) الف

  .كندرا رد مي....................... و بدون ..................  ديويد هيوم كه اساساً تجربه گرا است، امكان معرفت از طريق  )ب  
    .اثبات كرده است..................... كانت ضرورت وجود خدا را از طريق  )ج  
  .زندگي كنيمبا او  .. ...........و منطق وجودش را پذيرفته باشيم و در ارتباط .... ..........اعتقاد به خدايي مي تواند به زندگي معنا بدهد كه به كمك ) د   
  .خود، جهانيان را آفريده است...............ِ دا است و با همان خ.  ..............حكماي ايران باستان معتقد بودند كه ) هـ 
   

2   

  :مي باشددرباره عقل ها عقيدة كدام شخصيت هر يك از گزينه  3
  

    .باشدجهاني و كلي مي انسان برخوردار از مراتبي از عقلِ )الف
  .باشدطق ميذاتي انسان است و همان نُ ،عقل) ب 
  .باشدعقل عامل تضعيف ايمان مي )ج  
  .عامل شناسايي مفاهيم ذهني است عقل بعنوان) د   
   

2  

  :زير، پاسخ كوتاه بدهيدهاي به سؤال 
  5/0   :هاي ابن سينا را ترويج كردند، نام ببريدميالدي، ديدگاه 15تا  13دو فيلسوفي را كه در اروپا در بين قرن هاي    4

  )واجب، ممكن، ممتنع: (رابطة هر يك از مفاهيم زير را با محمول وجود تعيين نماييد   5
  1   خداوند متعال) انسان           د  )كوه الماس           ج ) شريك خدا                         ب) الف

  هر يك از اصول زير چه نتيجه اي در پي دارد؟   6
  1   :اصل سنخيت )ب                             :            اصل عليت )الف

  هر يك از موارد زير عقيدة چه شخص يا اشخاصي بوده است؟   7
  )دو نفر( .كنيمتوانيم او را اثبات يا خدايي نيست يا نمي )الف

  .هاي شخصي دروني ما نهفته استدليل وجود خداوند عمدتاً در تجربه )ب 
  .باشداي الهي ميايمان هديه )ج  

1  

  ادامه سؤاالت در صفحه دوم

 ارسطو - 1
 افالطون - 2
هيوم- 3
 كانت - 4
 م 9تا  3بزرگان كليسا از قرن  - 5
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  5/0  :شوند؛ يك مورد را بنويسيدميان معيارهاي يك زندگي معنادار كه بعد از پذيرش وجود خداوند مطرح مي از    8

  1  :باشد، دو مورد ديگر را نام ببريدنظر فالسفه مسلمان سه راه براي رسيدن به حقيقت وجود دارد كه يكي از آنها وحي مي از   9

  1  :دو مصداق عقل نزد فالسفه مسلمان را بنويسيد   10

1معلم اول و معلم ثاني به ترتيب لقب كدام فالسفه بوده است؟11

12  

  :دو سوال زير پاسخ دهيد در مورد كتب ابن سينا به

  باشد؟                   كدام كتاب او مختصر كتاب شفا مي) الف

  باشد؟هاي او در حكمت ميكدام كتابش شامل آخرين ديدگاه) ب

1  

  5/1  :سه اصل از اصول فلسفي مالصدرا را نام ببريد  13

  5/0  كدام است؟كه با الهام از مراحل عرفاني نگاشته شده، ترين كتاب فلسفي مالصدرا مهم  14

  1  باشد؟كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم مشتمل بر چه موضوعاتي مي  15

  :هاي زير، پاسخ كامل بدهيدبه سؤال             

  1  آيند؟ها خود بخودي بوجود نميتوان از اصل امتناع اجتماع نقيضين، نتيجه گرفت كه پديده از نظر فالسفه مسلمان چگونه مي  16

  1  فارابي عقل فعال را به چه چيزي تشبيه كرده است و چرا؟  17

  1  :از نظر فارابي دو وجه تشابه مدينه فاضله را با بدن سالم انسان بنويسيد  18

  1                                                                                                                    ابن سينا وجود شرّ و بدي را در طبيعت چگونه توضيح داده است؟  19
  

  جمع نمره
  

  

20  

  .و پيروزباشيدبلندسر
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1  
  )    51ص(صحيح   )د                            )   50ص( صحيح )ج                 )  34ص (  صحيح) ب           )   5ص(غلط  ) الف

  )25/0هر مورد ( 
1  

               ) 37 ص(  اخالق )ج                              )18ص(تجربه  –استدالل عقلي ) ب                                  )3ص( ماهيت) الف  2

      ) 51ص( خرد  –مزدا ) هـ                        )      44ص(  روحي يا معنوي –عقل ) د  

)  25/0هر مورد (                                                                                                  

2  

         )53ص( ارسطو -1) ب                                    )52ص(    افالطون -2) الف  3

  )  5/0 هر مورد ( )                                                     54ص (كانت  - 4) د                            ) 53ص (  9تا  3بزرگان كليسا در قرن  - 5) ج

2  

  5/0   ) 7ص(    راجر بيكن  -آلبرت كبير     4

  1   )25/0هر مورد ()                            11ص (                             واجب )د                             ممكن) ج ممكن                ) ب             ممتنع) الف  5

  1   )5/0 هر مورد ()                        25ص (   در جهان                          معين   نظام ) ب                 ارتباط و پيوستگي موجودات جهان)الف  6

  1  )25/0هر مورد (            )38ص(      كركگور   ) ج       )برگسون هم درست است(ويليام جيمز ) ب اگوست كنت            –هيوم ) الف  7

  5/0  )44ص (      )يا هر يك از مواردپنج گانه اي كه در كتاب آمده(جهان را غايتمند بيابد و آن را توضيح دهد       8

  1  )5/0 هر مورد (        )   62ص (                                                                                                        شهود    -عقل            9

  1   )5/0 هر مورد (           ) 59ص( عقل به عنوان قوه استدالل و شناخت    - 2عقل به عنوان وجودي برتر و متعالي در هستي      -1  10

  1  )5/0 هر مورد (           ) 71ص( فارابي                                                                                                            - ارسطو    11

  1  )5/0 هر مورد (           ) 75ص ( اشارات و تنبيهات                                                                                             )ب            نجات) الف  12

  5/1  )5/0 هر مورد (      )87و  86ص(تشكيك وجود                                                                   - وحدت حقيقت وجود    - اصالت وجود     13

  5/0  )84ص(                                     اسفار اربعه                                                                                                                      14

  1   )5/0 هر مورد (   )   89ص ( بيان يك دوره فلسفه اسالمي                    –) يا فلسفه هاي جديد(نقد اركان ماترياليسم   15

  )5/0( ،زيرا اينكه چيزي خودش به خودش وجود بدهد  16
                                                    )59ص ( )           5/0(  .باشد و اين محال استبه معناي آن است كه چيزي كه نيست،  

1  
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زيرا عقل فعال براي انسان درست مانند آفتاب است نسبت به چشم كه عامل بينايي مي ) 5/0( به آفتاب تشبيه كرده  17
  )25/0. ( عقلي  و ادراك حقايق مي شوديعني عقل فعال با افاضه ي خود در قوه عقل آدمي، سبب فعاليت )25/0 ( شود

 )  59ص( 
1  

     )5/0(  .خود وظيفه اي دارد و آن را به نحو احسن انجام مي دهد ژگيزيرا هر عضو آن متناسب با وي   18
  ) 72ص(     )  5/0( .اعضاي جامعه نيز بر برخي تقدم دارند ها بر برخي تقدم دارند، برخي ازو همانطور كه در بدن انسان، برخي از اندام 

1  

 براياو مي گويد در يك نگاه كلي به طبيعت متوجه مي شويم كه تمام اموري كه به ظاهر بي نظمي هستند، در واقع    19
  )76ص ( ) 5/0(  .الزم مي باشند نظم كليو در يك   كمال نهايي آنو ) 5/0(  اعتدال طبيعت

1  

  20  نمرهجمع   

  
  : توجه  

هاي درست به زبان ساده و يا با عباراتي غير از الفاظ كتاب درسي نيز قابل بيان پاسخ
  .باشدقبول مي

  با تشكر                                                                     
 خدا قُوت                                                                    
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