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 مابعدالطبيعه: 

  .پايان هستي است ي بي قلمرو اصلي فلسفه، پهنهـ 1
  .شود ناميده مي» مابعدالطبيعه«شناسي است و به اين اعتبار،  فلسفه، علم هستيـ 2
  .پردازد مي) از آن جهت كه هستند و هستي دارند( مابعدالطبيعه به شناخت اشياـ 3
  .هاي مابعدالطبيعه است ي بحث همهمدار  ترين مفهوم و ، اساسي»وجود«ـ 4
 .گويد سخن مي) ماهو وجود يعني وجود به(» مطلق وجود«ي  مابعدالطبيعه دربارهـ 5

 الطبيعه ماوراء«با » مابعدالطبيعه«فاوت ت: نكته«: 

  .علم به وجود و احوال آن است و يك دانش است :مابعدالطبيعهـ 
  .م هستي است كه وراي جهان مادي استاي از عال مرتبه): ترانس فيزيك( الطبيعه ماوراء ـ

 احكام مطلق وجودشناخت =  متافيزيك=  ي اولي فلسفه=  شناسي هستي=  مابعدالطبيعه

  وجود مطلق«با » مطلق وجود«تفاوت« : 

  وجود وماه  يعني فقط و فقط وجود يعني وجود به. استوجود بدون هيچ قيد و شرط =  مطلق وجودـ 
 خداوند=  وجود مطلقـ 

 مابعدالطبيعه روش: 

  .است نه بخشي از آن »مجموع هستي«قلمرو مابعدالطبيعه، ـ 1
  .كند كه به وجود محض برسد يابي مي جا ريشه تا آن فلسفه در شناخت هستي اشياـ 2
 .شناسد را به كمك تبيين عقالني يعني به روش تعقلي مي مابعدالطبيعه، وجود اشياـ 3

 زبان مابعدالطبيعه: 

  .هاست و موجودات در حكم حروف و كلمات و جمالت هستند و هستي و وجودشان در حكم معناي آن فيلسوف، اشيااز نظر يك ـ 1
  .كند ها به زبان خاصي بيان مي فيلسوف فهم خود را از معاني و حقايق اشياء با احكام و عوارض وجود آنـ 2
  .كند تبيين مي …علت و معلول، وجود و ماهيت و  و امكان، بمابعدالطبيعه مباحث خود را در قالب مفاهيمي چون وجوـ 3
 الطبيعههدف مابعد: 

  .دست آورد خواهد تصويري جامع و صحيح از جهان هستي به فيلسوف ميـ 1
  .ديد كلي هستي را بشناسد يك ي موجودات به كل هستي نظر كند و با خواهد از وراي همه فلسفه ميـ 2
  .تي كه جهاني شود عقالني، درست مشابه و نظير جهان عيني و خارجيصور سير و حركت انسان است به= فلسفه ـ 3
  .الحكمةُ هي صيرورةُ االنسانِ عالماً عقلياً مضاهياً للعالَمِ العيني= فلسفه ـ 4

  اي در گوشه هجهاني است بنشست  اي  ز دانش برد توشه هر آن كو
  .ت در برابر زندگيشود، حيرت در برابر هستي و وجود، حير آغاز مي حيرتفلسفه با ـ 5
  ».شود فلسفه منحصراً با حيرت در برابر هستي آغاز مي«: افالطونـ 6
 ل و ثانيرفطت او: 

طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثاني اسـت و بـدون آن، فلسـفه    «گويد كه  به نقل از ارسطو مي »مبدأ و معاد«در كتاب  مالصدرا ـ  1
  ».رسد ميفايده به نظر  معنا و بي بي
  .ي زندگي است حالت عادي ما در برخورد با مسائل هر روزه :فطرت اولـ  2

  كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد  روي بيرون نمي تو كز سراي طبيعت
  غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد  جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي
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  .است »فطرت ثاني«همان  تفكرو شروع به تفكر كند و اين معاش فارغ شود   قيد عقل زآدمي بايد براي لحظاتي اـ  3
حالت عامه بود مطلق مگو  ت عموعجز از ادراك ماهي  

  پيش چشم كامالن باشد عيان  شانسرّ زان كه ماهيات و سرِّ
 دين و فلسفه: 

  .شود مربوط ميتوان يافت كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به حقيقت و احوال وجود  در معارف وحي مطالب فراواني مي
ي احوال وجود در هر جا و به هر زباني كه مطرح شود، به قلمرو فلسفه تعلق دارد و اختالف در تعابير به قلمـرو فلسـفه    بحث درباره: ماهيت فلسفيـ 1

  .كند اي وارد نمي خدشه
  ي اوهام افتاد اين همه نقش در آيينه  حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد

  يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد  و نقش نگارين كه نمود  ياين همه عكس م
 مطلب است انهاي مختلف هم بيان شود، باز هم اگر يك مطلب به زبان«: فرمايند ي اختالف در تعابير مي درباره )ره( خميني ماما.« 

  :عنوان مثال بههم به اين مفاهيم اشاره شده است؛  در آيات قرآنـ  
  .ايد مشرق و مغرب از آن خداست؛ به هر سمت روي آوريد، به او روي آورده: ه اهللاِوجو المغرب فَاينما تُولّوا فَثَم  وهللا المشرقُـ  
  .ان، اوست آشكار و اوست پنهان و او به هر چيز آگاه استياوست آغاز و اوست پا: هو األول و االخرُ و الظاهرُ و الباطنُ و هو بكلِّ شيء عليمـ  
  :خوانيم ي معرفت به خدا مي درباره البالغه ي اول نهج خطبهر دـ  
در  توحيـد در توحيـد اوسـت و كمـال     ايمـان كمال  ،، ايمان به ذات آفريدگار استمعرفتآغاز دين، معرفت و شناخت كردگار است و كمال  …«ـ  

  »…در نفي صفات زايد بر ذات اوست  اخالصاخالص به ساحت مقدس اوست و كمال 
  : فرمايد اند مي ي بين خدا و عالم طبيعت كه واسطه) فرشتگان و مالئك( موجودات برتر از عالم طبيعتي  درباره) ع(ت علي حضرـ  
  .موجودات كاملي هستند عاري از ماده و قوهـ  1
  .دارند فعليت تمامجملگي مجردند و ـ  2
  .اند در نهايت كمال ممكنـ  3
  .اند ده و نوراني شدهها تجلي كر ذات باري تعالي بر آنـ  4
  .اند آفرينش ي فيض واسطهـ  5
  هـا چـوني و چگـونگي او را     گان او را ديدن نتواننـد و گمـان  دخدايي كه دي …«: فرمايند ي دوم بالغات النساء مي در خطبه) س(فاطمه زهرا حضرت

 .اي انشاء كرد نمونه چيز را از هيچ پديد آورده و بي ندانند، همه

 :دعوت به تفكر -2

  :دو جبهه پديد آمدند ،درصدر اسالمـ  1
و هرگونه بحث و تجزيـه و تحليـل در   ـ   3معلوماتشان در حدود نقل و روايت احاديث بودـ   2ي نفي و تعطيل بودند كه  جبههـ   1: اهل حديثـ   1-1
  .شمردند ئل دين را ناروا ميامس
  .تر بودند به شيعه نزديكـ  2. تندسدان يز ميي دين را جا بحث عقلي در مباحث مابعدالطبيعهـ  1: معتزلهـ  2-1
 را  ي اسالمي محتواي فلسفههاي ديگر و  وجو كرد نه در برخورد تاريخي اسالم با فلسفه جست» متن و بطن اسالم«را بايد در  ي اسالمي خاستگاه فلسفه
ي فالسـفه   ونگي تبيين و اسـتدالل در آن بـه شـيوه   دهد و شكل و صورت و چگ تشكيل مي» جهان هستي«نسبت به  »هاي ژرف كتاب و سنت ديدگاه«

 .است
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  )92  -  سراسري( ؟نيستكدام عبارت در مورد فطرت ثاني درست  . 1

    .دارد ها وامي گسلد و به تأمل در مورد آن آدمي را از مناسبات زندگي هر روزه مي) 1
   .ت استكند، كه در نظر بسياري از مردم فاقد اهمي مسايلي براي انسان ايجاد مي) 2

   .توان به آن رسيد ي زندگي، نمي ل روزمرهئبدون كنار گذاشتن امور و مسا) 3

 .ريزد هاي عادي را در هم مي و زيان بيدار شدن آن در آدمي، حساب سود) 4

  )93  -  سراسري( …ي  منزله در نظر فيلسوف، موجودات نسبت به هستي به . 2
  .هاست اند و هستي، معناي آن كلمات) 2  .اند و هستي در حكم كلمات است حروف) 1
 .اند جمالت و معاني يك كتاب به كل كتاب) 4  .اند خوانندگان يك كتاب به خود كتاب) 3

وجوب و امكان، علـت و معلـول، حـادث و قـديم،     : چون مابعدالطبيعه است و طرح مفاهيمي هم. . . » وجود محض«يابي به  دست . 3
از سير و حركت انسان، تبديل او را به جهاني عقالني، مشابه جهان عيني، بخـواهيم  جا كه  مابعدالطبيعه است و آن …جوهر و عرض،

 )90 - خارج از كشور (   .ايم بعدالطبيعه شده ما …دست به دامان 

  روش ـ روش ـ موضوع) 4  زبان ـ روش ـ موضوع) 3  روش ـ زبان ـ هدف) 2  زبان ـ زبان ـ هدف) 1
 …كنـد، مفهـوم    مـي  …است و استفهامي كه ذهن را متوجه  …اندازد،  ر ميترين عاملي كه انسان را در مسير تفك مهم . 4

  )91 - خارج از كشور (  .باشد مي
  ادراك قانون علت و معلول ـ علت ـ چرا )2    ي عليت ـ علت ـ چيستي مسئله )1
  ـ چرا ي عليت ـ ادراك قانون علت و معلول مسئله )4  ي عليت ـ چرا ادراك قانون علت و معلول ـ مسئله )3

  )92  -  خارج از كشور( كدام عبارت در مورد ماهيت معارف ديني درست است؟ . 5
 .ي جهان هستي، محتوايي فلسفي دارد مواضع نظري دين درباره) 1

 .بسياري از مسائل ديني وجود دارد كه به زبان فلسفي بيان شده است) 2

  .اند ن متفاوتي بيا معارف ديني همگي ماهيتي فلسفي دارند، هر چند در نحوه) 3
  .ي فلسفي بررسي كرد توان معارف ديني را، كه ماهيتي فلسفي دارند، به شيوه نمي) 4

عبارت است » گذر به كوي طريقت«، »كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد/ روي بيرون  تو كز سراي طبيعت نمي«در بيت  . 6
     )93 -  خارج از كشور(    :از

  تبيين عقالني مسائل اساسي حيات) 2    عبور از فطرت اول به فطرت ثاني) 1
  حركت از فطرت ثاني و رسيدن به اصل حقيقت) 4  اعتنايي به امور طبيعي و تأمل در اهداف مهم بي) 3

  )85 -  سراسري( گردد؟ كدام مفهوم، مستفاد مي» غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد/ جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي «: از دقت در بيت . 7

  .طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثاني است) 2  .ي صيانت از فطرت اول، تقيد به تعقل و عقل معاش است الزمه) 1
  . فطرت ثاني، خروج از حد و مرز فطرت اول و زير پا نهادن است) 4  .وجوگري در انسان است فطرت اول، بيدار نگه داشتن حالت جست) 3

  )94 -  خارج از كشور(  ي كدام مورد است؟ دهنده انطرح مباحث هستي در معارف الهي نش . 8
  .دين در حقيقت و ذات خود چيزي جز فلسفه نيست) 2  .ل زيربنايي دين، ماهيت فلسفي دارنداصول و مسائ) 1
  .زبان دين و فلسفه، اختالف اساسي و ماهوي ندارد) 4  .كند فلسفه چيزي غير از معارف الهي را بيان نمي) 3

وجو كرد و حرمت بحث و تعمق و تجزيه و تحليل در مسائل عقلي از سـوي چـه    اسالمي را بايد در كجا جستي  خاستگاه فلسفه . 9
    )86 -  خارج از كشور(  ؟كساني از مسلمانان مطرح شد

  اهل حديث  در متن و بطن خود اسالم ـ )2  در متن و بطن خود اسالم ـ معتزله و اشاعره )1
  هاي ديگر ـ معتزله و اشاعره در برخورد تاريخي اسالم با فلسفه) 4  هاي ديگر ـ اهل حديث فهدر برخورد تاريخي اسالم با فلس )3

 كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور
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10 .  رَد توشه«بيت88 -  سراسري(  .كند را دنبال مي …است كه  … بيانگر» اي جهاني است بنشسته در گوشه/ اي هر آن كو ز دانش ب(    
    زدودن ابرهاي حيرت از برابر ديدگان فطرت  زبان فلسفه ـ) 1
 للعالَم العيني  مضاهياً  عقلياً  األنسان عالًماً  ةزبان فلسفه ـ صيرور) 2

  زدودن ابرهاي حيرت از برابر ديدگان فطرت  روش مابعدالطبيعه ـ) 3
  مضاهياً للعالَم العيني  عقلياً  األنسان عالَماً ةهدف مابعدالطّبيعه ـ صيرور) 4

  …هايي كه ابتالي انسان به حيرت و شگفتي را به دنبال دارد، در گرو گويي به پرسش فراغ از قيد عقل معاش و پرداختن به پاسخ . 11
   )87 -  راسريس(  .باشد مي،  …است و طرح سؤاالت، برخاسته از 

 ت انسان كه رو به سوي پرستش داردعبور از فطرت اول به فطرت ثاني ـ فطر) 1

  پرستش دارد و به سويخروج از فطرت ثاني به فطرت اول ـ فطرت انسان كه ر) 2
  اي ذات بشر كه موجودي متفكّر استخروج از فطرت ثاني به فطرت اول ـ اقتض) 3
  اي ذات بشر كه موجودي متفكّر استعبور از فطرت اول به فطرت ثاني ـ اقتض) 4

   )89 -  سراسري(  . …ان است كه انس …باشد و هدفش  است، مي …زبان مابعدالطبيعه، استفاده از حروف و كلمات و جمالت كه همان . 12

 اشياء و موجودات ـ به دست دادن تصويري جامع و صحيح از جهان هستي ـ جهاني شود عقالني مشابه با جهان عيني) 1

  ي وجود ـ قادر به فهم جايگاه خود در آفرينش شود اشياء و موجودات ـ تفسير و تعيين جايگاه هر موجود در زنجيره) 2
  ي وجود ـ جهاني شود عقالني مشابه با جهان عيني تفسير و تعيين جايگاه هر موجود در زنجيره اوصاف ظاهري موجودات ـ) 3
  اوصاف ظاهري موجودات ـ به دست دادن تصويري جامع و صحيح از جهان هستي ـ قادر به فهم جايگاه خود در آفرينش شود) 4

انـد،   رسـيده  مـا    دست به  بشر  تفكّر   از  طريقي غير دارند و از   انيآسم ي  سرچشمه  معارفش  كه  موقعيت وحي  جايگاه و  توجه به  با . 13
 )87 -  سراسري(  ؟رسد نمينظر  صحيح به  كدام عبارت، 

 .معارف ديني به ذات خود مهياي تبيين عقالني و فلسفي هستند) 1

 .جو كرد و تجس  هاي ديگر، ي اسالمي را بايد در برخورد تاريخي اسالم با فلسفه خاستگاه فلسفه) 2

  .دهد اي است كه محتواي اصلي و ستون فقرات آن را كتاب و سنّت تشكيل مي ي اسالمي فلسفه فلسفه) 3
  .هاي اسالمي پس از ارتباط تاريخي و فرهنگي با حكماي يونان، فراهم شد امكان استفاده از بيان فالسفه در تفسير ديدگاه) 4

 شناختي از جهان است و معارف ديني در اسالم، از چه ويژگي برخوردار است؟ شناسي عرضه شده از سوي اسالم، چگونه جهان . 14

 )86 -  سراسري(    

  .بيني مبتني بر وحي و آگاهي برتر ـ ذاتاً مهياي تبيين عقالني است يك جهان) 1
  .بيني مبتني بر وحي و آگاهي برتر ـ مبتني بر تعبد و پذيرش دروني مكلف است يك جهان) 2
  .ي هم افق و سازگار با معرفت فلسفي ـ ذاتاً مهياي تبيين عقالني استشناس يك جهان) 3
  . شناسي هم افق و سازگار با معرفت فلسفي ـ مبتني بر تعبد و پذيرش دروني مكلف است يك جهان) 4

 )89 - خارج از كشور (  :و بيت …شود جز با  است و اين گام هرگز محقق نمي …ي تفكر فلسفي  نخستين گام ورود به آستانه . 15

 .مابعدالطبيعه است …مبين » اي جهاني است بنشسته در گوشه/ اي  هر آن كو ز دانش برَد توشه«

  گرفتار آمدن به حيرت در برابر هستي ـ گذر از فطرت اول به فطرت ثاني ـ هدف) 1
  احساس نياز به معرفت و شناخت ـ گذر از فطرت اول به فطرت ثاني ـ هدف) 2
  ي معرفت ـ موضوع جوگرِ تشنه و ت در برابر هستي ـ توجه به ذات جستگرفتار آمدن به حير) 3
  ي معرفت ـ موضوع جوگرِ تشنه و احساس نياز به معرفت و شناخت ـ توجه به ذات جست) 4

چـون   دادند و بحث و تعمق و تجزيه و تحليل در موضـوعاتي هـم   ي نفي و تعطيل را تشكيل مي آن دسته از مسلمانان كه جبهه . 16
 )87 -  خارج از كشور(  .بودند …شمردند،  را جايز نمي» علي العرش استوي الرحمن«

  اهل سنت و اهل حديث) 4  اهل سنت و معتزله) 3  اهل حديث و معتزله) 2  اشاعره و معتزله) 1



  )1(كليات  /اولفصل 

  
13 

 .باشد مي …است كه آغازگر آن به بيان افالطون  …بيانگر » االنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالمِ العيني ةصيرور«عبارت  . 17

 )85 -  خارج از كشور(  

  نهايت علوم ـ حيرت در برابر هستي و گرفتار آمدن به بهت) 1
  هاي منقش بر ديوار غار وجود پوشي از سايه نهايت علوم ـ چشم) 2
  هاي منقش بر ديوار غار وجود پوشي از سايه هدف مابعدالطبيعه ـ چشم) 3
  ار آمدن به بهتهدف مابعدالطبيعه ـ حيرت در برابر هستي و گرفت) 4

 )90 -  سراسري(  .است …و طلب فلسفه به بيان صدرالمتألّهين در گرو  …گيرد كه  ي تفكر فلسفي قرار مي انسان، زماني در آستانه . 18

  عبور از فطرت اول به فطرت ثاني دچار حيرت شود ـ) 1
  »وجود«دچار حيرت شود ـ گذر از ماهيات و وصول به ) 2
  بگذارد ـ عبور از فطرت اول به فطرت ثانيقدم » وجود«ي  به صحنه) 3
  »وجود«قدم بگذارد ـ گذر از ماهيات وصول به » وجود«ي  به صحنه) 4

  
  

اسـت و مابعدالطبيعـه از يـك     …شود، تفاوت در بيـنش   هاي مختلف در علوم انساني مي عاملي كه باعث ايجاد مكاتب و روش . 19
 ) 90 - آزمون كانون (  .است …ن گويد و قلمرو آ سخن مي …ي  سلسله مسائل درباره

 تجربي نسبت به انسان ـ وجود مطلق ـ قسمتي از هستي) 2  فلسفي نسبت به جهان مادي ـ مطلق وجود ـ مجموع هستي) 1

  فلسفي نسبت به انسان ـ وجود مطلق ـ قسمتي از هستي) 4  فلسفي نسبت به انسان ـ مطلق وجود ـ مجموع هستي) 3
البالغه، كمال  ي اول نهج و در خطبه …، جايگاه انسان در عالم هستي و غيره، در معارف الهي بحث در مراتب و درجات هستي . 20

  ) 90 - آزمون كانون     .اوست …و كمال ايمان در  …توحيد در 
 ي فيلسوفان است ـ ايمان به ذات آفريدگار ـ توحيد حاصل انديشه) 1

  به ساحت مقدس ـ نفي صفات زايد بر ذات حقسازد ـ اخالص  ماهيت فلسفي اين مباحث را دگرگون مي) 2
  كند ـ اخالص به ساحت مقدس ـ توحيد  ي جهان هستي بيان مي مواضع نظري دين را درباره) 3
  به زبان فيلسوفان است اما به قلمرو فلسفه تعلّق ندارد ـ ايمان به ذات آفريدگار ـ نفي صفات زايد بر ذات حق  ) 4

  است؟ نادرستي موجودات برتر از عالم طبيعت، يعني فرشتگان و مالئك، كدام گزينه  رباره، د)ع(با توجه به فرمايش علي  . 21
 )91 - آزمون كانون (      .در خود ندارند» اي استعداد و قوه«ها موجوداتي هستند كه هيچ  آن) 1

  .هستندسوي كمال   ها موجودات كاملي هستند عاري از ماده و قوه، فعليت تمام دارند و در حركت به آن) 2
  .اند ي كماالت ممكن بوده، داراي فعليت كامل ها موجوداتي برتر از عالم ماده، واجد همه آن) 3
  .باشند ي فيض آفرينش، بين عالم طبيعت و خداوند مي ها موجوداتي هستند كه واسطه آن) 4

  گفتند؟ر پاسخ چه كساني ميتوسط چه گروهي مطرح شد و آن را د» الكيفيةُ مجهولةٌ و السؤال عنه بدعةٌ«ي  جمله . 22

 )90 -  آزمون كانون(      .دانستندي دين جايز مي كنندگاني كه بحث عقلي را در مباحث مابعدالطبيعهاهل حديث ـ پرسش) 1

  . دانستندكنندگاني كه مباحث عقلي را در دين جايز نمياهل حديث ـ پرسش) 2
  . دانستندئل عقلي را جايز ميكنندگاني كه تجزيه و تحليل در مسامعتزله ـ پرسش) 3
  .دانستندي دين جايز نمي كنندگاني كه هرگونه بحث و تعمق را در مباحث مابعدالطبيعهمعتزله ـ پرسش) 4

نه بـه آفـرينش   . اي انشاء كرد خدايي كه همه چيز را از هيچ پديد آورد و بي نمونه«: فرمودند …ي در خطبه) س(ي زهرا فاطمه . 23
  )92  - آزمون كانون     ».را آشكار سازد …و نه از آن خلقت سودي برداشت، جز آن كه خواست تا ها نيازي داشت آن

 بالغات النساء ـ قدرتش) 4  بالغات النساء ـ عظمتش) 3  البالغه ـ عظمتش اول نهج) 2  البالغه ـ قدرتش اول نهج) 1

 هاي كانون و سايرآزمون
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  )90 - آزمون كانون     است؟ چگونه بوده» استوي العرشالرحمن علي«ي به هنگام پرسش از آيه) ع(ي اطهار برخورد ائمه . 24
 .نمودند كننده، بيان ميهايي در حد توان فكري پرسشپاسخ) 2     .كردند به تعطيل تفكر امر مي) 1

  .شمردندگونه مسائل ناروا ميبحث عقلي را در اين) 4   .شمردندكردند و بدعت مي گونه سؤاالت را محكوم مياين) 3
  )92  - آزمون كانون (  است؟ نشدهه هدف مابعدالطبيعه اشاره دركدام عبارت ب . 25

 .مقصود فلسفه شناخت كل جهان هستي است) 1

  .دست آورد خواهد تصويري جامع و صحيح از جهان هستي بهفيلسوف مي) 2
  .كه جهاني شود عقالني، درست مشابه جهان عيني و خارجي صورتي فلسفه سير و حركت انسان است، به) 3
  .  شود خواهد اثبات كند جهان هستي به ماده و طبيعت منحصر مي ه ميفلسف) 4

ي ديـن را   بحث و تعمق در مسائل مابعدالطبيعـه  …مدد گرفت و  …و زبان  …توان از مفاهيم معارف ديني مي براي توضيح و تفسير . 26
  )90 -  آزمون كانون(  .شمردند ناروا مي

 دالطبيعه ـ اهل حديثفلسفي ـ مابع) 2    عرفاني ـ فلسفي ـ معتزله) 1

  عرفاني ـ مابعدالطبيعه ـ معتزله) 4  فلسفي ـ علوم طبيعي ـ اهل حديث) 3
كند كه طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطـرت   نقل مي …از قول  …المتألهين، فيلسوف بزرگ اسالمي در كتاب  صدر . 27

 )92  -  آزمون كانون(  .است …به  …ثاني است كه منظور لزوم عبور از 

  اصول كافي ـ افالطون ـ عقل معاش ـ تفكر و تعقل) 2  اصول كافي ـ ارسطو ـ فطرت اول ـ عقل معاش) 1
  مبدأ و معاد ـ افالطون ـ عقل معاش ـ تفكر و تعقل) 4  مبدأ و معاد ـ ارسطو ـ عقل معاش ـ تفكر و تعقل) 3

البالغه  ي نهج اند و اين عبارات در كدام خطبه ترتيب كدام ، به»كمال اخالص«و » كمال ايمان«، »آغاز دين«، )ع(از ديدگاه حضرت علي  . 28
 )92  -  آزمون كانون(  آمده است؟

 ي دوم معرفت كردگار ـ توحيد ـ ايمان به ذات آفريدگار ـ خطبه) 1

  ي دوم  توحيد ـ معرفت و شناخت كردگار ـ نفي صفات زايد بر ذات احديت ـ خطبه) 2
  ي اول صفات زايد بر ذات احديت ـ خطبه شناخت كردگار ـ توحيد ـ نفي) 3
  ي اول  توحيد ـ نفي صفات زايد بر ذات احديت ـ ايمان به ذات آفريدگار ـ خطبه) 4

شناسد و  مي …است و مابعدالطبيعه، وجود اشياء را به كمك روش  …هاي مابعدالطبيعه، ي بحثترين مفهوم و مدار همهاساسي . 29
 )92  -  آزمون كانون(  .است …اخت مباحث وجود در فلسفه به قصد شن

 مطلق وجود ـ استداللي ـ جايگاه انسان در عالم هستي) 2  گونه قيد و شرط ـ تعقلي ـ كل جهان هستي وجود بدون هيچ) 1

  وجود مطلق ـ استداللي ـ جايگاه انسان در عالم هستي) 4  وجود با قيد و شرط ـ تعقلي ـ كل جهان هستي) 3
ايمان «ترتيب كمال چه اموري در  البالغه در باب معرفت خداوند و مبدأ هستي، به ي اول نهج در خطبه) ع(از ديدگاه حضرت علي . 30

 )92  -  آزمون كانون(  چه نظري داشتند؟» فرشتگان و مالئك«ي  است و ايشان درباره» اخالص به ساحت مقدس او«و » به ذات آفريدگار

 .اند اخالص ـ توحيد ـ موجودات كاملي هستند كه عاري از ماده و قوه) 2  .مام دارنداخالص ـ معرفت ـ موجوداتي مجردند كه فعليت ت) 1

  .اند معرفت ـ توحيد ـ موجودات كاملي هستند كه عاري از ماده و قوه) 4  . توحيد ـ ايمان ـ موجوداتي مجردند كه فعليت تمام دارند) 3
 )92  -  آزمون كانون (  مال چه چيزي است و اين بحث بيانگر چيست؟، اخالص، ك)ع(البالغه از نظر امام علي  ي اول نهج در خطبه . 31

    ايمان ـ ماهيت و محتواي فلسفي برخي متون ديني) 1
 ايمان ـ تضاد و تعارض ميان دين و فلسفه از نظر پيشوايان دين اسالم) 2

  توحيد ـ ماهيت و محتواي فلسفي در متون ديني ) 3
  فلسفه از نظر پيشوايان دين اسالمتوحيد ـ تضاد و تعارض ميان دين و ) 4
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 )93 -  آزمون كانون(  اي دارند؟ اند و به ذات خود چه ويژگي معارف ديني از چه طريقي به ما رسيده . 32

 .از طريقي غير از تفكر بشر و به ذات خود مهياي تبيين عقالني و فلسفي هستند) 1

  .ي هستندهاي ماوراءالطبيع از طريق تفكر بشر و به ذات خود مهياي بحث) 2
  .هاي تجربي هستند از طريق وحي و به ذات خود مهياي تفسير و تعبير بحث) 3
  . فلسفي هستند از طريق تفكر بشر و به ذات خود مهياي تبيين عقالني و غير) 4

 )93 -  آزمون كانون(  است؟ نادرستكدام گزينه  . 33

 .شمردند ي دين را ناروا مي بيعهاهل حديث، هرگونه بحث و تعمق و تجزيه و تحليل در مسائل مابعدالط) 1

  .مند بودند تر و كم و بيش از عقل فلسفي و استداللي بهره معتزله، به شيعه نزديك) 2
  .دانستند ي دين جايز مي معتزله، بحث عقلي را در مباحث مابعدالطبيعه) 3
  . رض شدنداهل حديث، نتوانستند در برابر موج مخالف، ايستادگي كنند و سرانجام تقريباً منق) 4

  )93  -  آزمون كانون(  دهد كدام است؟ مقصود فالسفه از فطرت اول چيست و حالتي كه در آن به انسان دست مي . 34
  هاي مادي ـ دچار شدن به حيرت و شگفتي حالت فرو ريختن سود و زيان) 1
  مشغول بودن با مسائل اساسي خلقت ـ نزديك شدن به گوهر وجود خويش) 2
  رخورد با امور روزمره ـ مشغول بودن به زندگي معموليحالت عادي ما در ب) 3
  سؤال از حقيقت هستي ـ درك حقيقت اشيا و دريافت راز هستي ) 4

الحكمة هي صيرورةُ االنسانِ عالَماً عقلياً «دانند و عبارت  چيزي مي  را كمال چه» اخالص«) ع(علي البالغه، امام ي اول نهج در خطبه . 35
 )90 -  آزمون كانون(  چيزي دارد؟ اشاره به چه » مضاهياً للعالَمِ العيني

 ايمان ـ هدف مابعدالطبيعه) 2    ايمان ـ موضوع مابعدالطبيعه) 1

  توحيد ـ موضوع مابعدالطبيعه) 4    توحيد ـ هدف مابعدالطبيعه) 3
 )93 -  آزمون كانون(  است؟ نادرستكدام عبارت  . 36

 .كند باني علوم را تحكيم ميكند و م فلسفه حدود توانايي روش تجربي را تعيين مي) 1

 .پردازد ي مباني خاص علوم تجربي و مباني كلي علوم انساني مي فلسفه به تحقيق درباره) 2

  .روست، تبيين عقالني كند ها روبه ترين اموري را كه انسان با آن كوشد تا كلي فلسفه مي) 3
  .گويد ميي اعتبار و ارزش روش تجربي در شناخت طبيعت سخن  فلسفه درباره) 4

 )93 -  آزمون كانون(  ؟باشد نميگزينه در تفاوت مابعدالطبيعه و ماوراءالطبيعه درست  كدام . 37

 .اي از عالم هستي است الطبيعه مرتبه آيد اما ماوراء حساب مي مابعدالطبيعه يك دانش به) 1

  .الطبيعه، ترانس فيزيك است مابعدالطبيعه، متافيزيك و ماوراء) 2
  .وجود و احوال آن است ولي مابعدالطبيعه، وراي طبيعت و جهان مادي است علم به الطبيعه، ماوراء) 3
  .اي از عالم هستي است الطبيعه مرتبه مابعدالطبيعه نام ديگر فلسفه است و ماوراء) 4

  …اشتند كه قرار د …ها  نام داشتند و در مقابل آن …شمردند،  نمي …گروهي كه صدر اسالم، تجزيه و تحليل در مباحث ديني را  . 38
  )93 -  آزمون كانون(      .ناروا ـ اهل حديث ـ معتزله ـ معلوماتشان در حد نقل احاديث بود) 1
  .تر بودند روا ـ اهل حديث ـ معتزله ـ به شيعه نزديك) 2
  .تر بودند ناروا ـ معتزله ـ اهل حديث ـ به شيعه نزديك) 3
  .احاديث بودروا ـ معتزله ـ اهل حديث ـ معلوماتشان در حدود نقل ) 4

  )93 -  آزمون كانون(  كدام بيت اشاره به ارتباط دين و فلسفه دارد؟ . 39
  مگو  حالت عامه بود مطلق/ عجز از ادراك ماهيت عمو ) 1
  اي جهاني است بنشسته در گوشه/ اي  هر آن كو ز دانش برَد توشه) 2
  پيش چشم كامالن باشد عيان/ زان كه ماهيات و سرِّ سرّشان ) 3
  هستي از ذرات عالم در زمان برخاستي/ گردد اگر فيضش دمي از كائنات  منقطع) 4
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  )93 -  آزمون كانون(  تر است؟ ي اسالمي مناسب كدام گزينه در مورد فلسفه . 40
  . كند كه با معرفت فلسفي، هم افق و سازگار نيست متون اسالمي جهان شناسي به خصوصي را عرضه مي) 1
  . شمارد ورزد و آن را از مستحبات شرعي مي در مباحث جهان شناسي اصرار ميمتون اسالمي بر تفكر و انديشه ) 2
  . ي آسماني دارند اما به ذات خود مهياي تبيين عقالني و فلسفي هستند معارف ديني اگر چه سرچشمه) 3
  . ي اسالمي را بايد در ارتباط تاريخي مسلمانان با حكماي يوناني جست و جو كرد خاستگاه فلسفه) 4

اول الدين معرفتُه و كمالُ معرفته التصديق به و كمالُ التصديق به توحيده و كمال توحيده االخالص له ) ع(ي امام علي  خطبه در . 41
   )92  -  آزمون كانون(  ؟به ترتيب بر چه چيز داللت دارند و بيانگر كدام مورد است» تصديقٌ به و االخالص لَه» «…

  ار است ـ كمال ايمان به ذات آفريدگار در اخالص است ـ ماهيت فلسفي برخي از متون اسالميآغاز دين، معرفت و شناخت كردگ) 1
كمال معرفت و شناخت كردگار، ايمان به ذات آفريدگار است ـ كمال توحيد در اخالص به ساحت مقدس پروردگار اسـت ـ ماهيـت فلسـفي      ) 2

  برخي متون اسالمي
  ـ كمال ايمان به ذات آفريدگار در اخالص به ساحت مقدس اوست ـ ماهيت فلسفي تمامي متون اسالمي، معرفت و شناخت كردگار است دينآغاز ) 3
  معرفت و شناخت كردگار، ايمان به ذات آفريدگار است ـ كمال اخالص به ساحت مقدس توحيد است ـ ماهيت فلسفي تمامي متون اسالمي كمال) 4

 …، برمبنـاي  »صورتي كه جهاني عقالني، درست مشـابه جهـان عينـي شـود     مابعدالطبيعه به سير و حركت انسان، به«تعريف  . 42
 )92  - آزمون كانون (  .باشد از جهان هستي مي …و رسيدن فيلسوف به  …با يك  …مابعدالطبيعه است كه منظور از آن شناخت 

 كل هستيروش ـ مطلق وجود ـ دقت كامل ـ معرفت ) 2  روش ـ كل هستي ـ ديد كلي ـ تصويري جامع و صحيح) 1

  هدف ـ كل هستي ـ ديد كلي ـ تصويري جامع و صحيح) 4  هدف ـ مطلق وجود ـ دقت كامل ـ معرفت كل هستي) 3
 )92 - آزمون كانون (  ؟نيستكدام عبارت بيانگر هدف وحي از طرح مباحث وجودشناسي  . 43

 .رساند خصوصي كه تدبر در آن فرهنگ اسالمي را به رشد و بالندگي مي شناسي به ي جهان عرضه) 1

  .ي جهان هستي است خصوصي كه بيانگر مواضع عملي دين درباره شناسي به ي جهان عرضه) 2
  .افق و سازگار است خصوصي كه با معرفت فلسفي هم شناسي به ي جهان عرضه) 3
  .خصوصي كه بر تفكر و انديشه در معارف وجودشناسي اصرار دارد شناسي به ي جهان عرضه) 4

مطالبي را با اين مضمون يادآور شده است كه طلب فلسـفه در گـرو    …از  …بزرگ اسالمي، در كتاب  صدرالمتألهين، فيلسوف . 44
 )92 - آزمون كانون (  رسد نظر مي فايده به  معنا و بي باشد و بدون آن فلسفه بي مي …به  …عبور از 

 ت اول ـ فطرت ثانياسفار اربعه ـ افالطون ـ فطر) 2  اسفار اربعه ـ ارسطو ـ فطرت اول ـ فطرت ثاني) 1

 جويي مبدأ و معاد ـ افالطون ـ عقل معاش ـ تفكر و حقيقت) 4  جويي مبدأ و معاد ـ ارسطو ـ عقل معاش ـ تفكر و حقيقت) 3

  .جو كرد و جست …ي اسالمي را بايد در  هستند و خاستگاه فلسفه …دارند و  …مباحث وجودشناسي در معارف الهي  . 45
 )90 -  آزمون كانون(    هاي ديگر ي تبيين عقالني ـ برخورد تاريخي با فلسفهمنشأ آسماني ـ ذاتاً مهيا) 1

  منشأ آسماني ـ ذاتاً مخالف با معرفت فلسفي ـ متن و بطن خود اسالم) 2
 محتواي فلسفي ـ ذاتاً مهياي تبيين عقالني ـ متن و بطن خود اسالم) 3

  هاي ديگر با فلسفهافق با معرفت فلسفي ـ برخورد تاريخي  محتواي فلسفي ـ هم) 4
باشد و بيان سير و حركت انسان تا جهاني عقالنـي مشـابه جهـان     مي …چه در نظر فيلسوف در حكم حروف و كلمات است،  آن . 46

 )90 -  آزمون كانون(  .مطرح گرديد …آن است و حرمت تعمق و تحليل در مسائل ديني از سوي  …براساس  …خارجي شود، تعريف 

  هستي موجودات ـ مابعدالطبيعه ـ روش ـ اهل حديث) 2  يزيك ـ روش ـ معتزلههستي موجودات ـ متاف) 1
  اشيا و موجودات ـ مابعدالطبيعه ـ هدف ـ اهل حديث) 4  اشيا و موجودات ـ متافيزيك ـ هدف ـ معتزله) 3
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 )92  -  سنجشآزمايشي (  .است …شوند و هدف آن  مربوط مي …است؛ مسائل آن به … ي ورود به مابعدالطبيعه،  الزمه . 47

  زدن حجاب عادت ـ مطلق وجود ـ شناخت كل هستي ركنا) 1
  تبيين عقالني اشيا ـ مطلق وجود ـ شناخت كل هستي) 2
  هاي طبيعت از بين رفتن عقل معاش ـ مطلق وجود ـ درك قانون) 3
  تبيين عقالني اشيا ـ وجود مطلق ـ كسب تصويري جامع از جهان هستي) 4

 )91 -  سنجشآزمايشي (  ءالطبيعه درست است؟ بيعه و ماوراكدام عبارت در مورد مابعدالط . 48

  .مابعدالطبيعه و ماوراءالطبيعه هر دو، علم به هستي است در حالت كلي) 1
  .اي از هستي و دانش به آن هستند دو، نام مرتبه الطبيعه هر مابعدالطبيعه و ماورء) 2
  .ت و ماوراءالطبيعه، علم به آن استاي از هستي است كه فراتر از ماده اس مابعدالطبيعه مرتبه) 3
  .گيرد مابعدالطبيعه، دانشي است كه نه تنها ماوراءالطبيعه، بلكه طبيعت را نيز در برمي) 4

ي ديگـري كـه بحـث عقلـي را جـايز       و دسـته  …شمردند،  گروهي از مسلمانان اهل سنت كه تعمق در مباني ديني را ناروا مي . 49
 )91 -  سنجشآزمايشي (  .مند بودند بهره …تر و از  به شيعه نزديك …گروه . نام داشتند  …دانستند،  مي

  اهل حديث ـ معتزله ـ اول ـ عقل شهودي) 2  اهل حديث ـ معتزله ـ دوم ـ عقل استداللي) 1
  اهل حديث ـ دوم ـ عقل شهودي  معتزله ـ) 4  اهل حديث ـ اول ـ عقل استداللي  معتزله ـ) 3

 )91 -  سنجشآزمايشي (  مي صحيح است؟ي اسال كدام گزينه در مورد فلسفه . 50

  .ي اسالمي آراي حكماي يونان، به خصوص افالطون و ارسطو بود كه رنگ ديني به خود گرفته بود فلسفه) 1
  .گرفت به دليل معارف توحيدي عميق و عالي مسلمانان، در حقيقت فقط از قرآن و معارف ديني نشأت مي) 2
  .ريشه داشتن در معارف ديني، از آراي فيلسوفان يونان نيز برخوردار بودنظام فلسفي نويني بود كه در ضمن ) 3
  .ي اسالمي خوانده شود نشين باعث شد كه آن افكار، به نام فلسفه لمانمسهاي  ي افكار حكيمان يوناني در سرزمين ترجمه) 4

  




