خرداد  ،49الف
کتاب :فلسفه پ 7
محدوده :بدايه الحكمه ،از اول مرحله هشتم تا پايان كتاب
تستي
 .1الَاحذ الحق٘قى إهّا رات هتّصفٔ تالَحذٓ ٍ إهّا رات ّى ًفس الَحذٓ ٍ الثاًى ّى الَحذٓ . .....
أ .تالؼوَم 

ج .الحقّٔ 

ب .تالخصَص 

د .تالؼذد 

 .2تِ ًظس هصٌف ،تقاتل تيي حسكت ٍ سكَى اش ًَع  .....است.
أ .تعادّ 

ج .هلكِ ٍ عدم 

ب .تٌاقط 

د .تعايف 

 .3ها كاى هي الوفاّ٘ن هحوَالً ػلى الَاجة ٍ الووكي هؼاً كالَجَد فَْ . .....
أ .اػتثاسىّ ال حذّ لِ 

ج .اػتثاسّٕ لِ حذّ 

ب .حق٘قىّ ال حذّ لِ 

د .حق٘قّٖ لِ حذٌّ 

 .4الك٘فّ٘ات الوختصّٔ تالكوّ٘ات  .....هقَلتٖ الفؼل ٍ االًفؼال.
أ .تقغ فْ٘ا الحشكٔ ًظ٘ش 

ج .التقغ فْ٘ا الحشكٔ ًظ٘ش 

ب .تقغ فْ٘ا الحشكٔ تخالف 

د .ال تقغ فْ٘ا الحشكٔ تخالف 

تشريحي
 .1فسق تيي تقاتل «عدم ٍ هلكِ» ٍ تقاتل «تٌاقط» زا تياى كٌيد.
* ػشّفْا الوؼلّن األٍّل تأًّْا" :كوالٌ أٍّل لوا تالقَّٓ هي ح٘ث إًِّ تالقَّٓ".
 .2عثازت فَق تعسيف چيست؟ تَظيح دّيد.
* إىّ راتِ الوتؼال٘ٔ صشف الَجَد ،الّزى ال ٗحذُّ حذّ ٍ ال ٗشزّ ػٌِ ٍجَد ٍ ال كوالٌ ٍجَدىٌّ ،فوا فى تفاص٘ل الخلقٔ هي ٍجَد أٍ كوال ٍجَدىّ تٌظاهْا
الَجَدىّ فَْ هَجَد ػٌذُ تٌحَ أػلى ٍ أششف ،غ٘ش هتوّ٘ز تؼعْا هي تؼط ،فَْ هؼلَم ػٌذُ ػلواً إجوالّ٘اً فى ػ٘ي الكشف التفص٘لىّ.
 .3هٌظَز اش «علن اجوالى دز عيي كشف تفصيلى» چيست؟
 .4علن اًساى تِ ذات خَد حصَلی است يا حعَزی؟ چسا؟
* إى اُخز هَظَع الولكٔ َّ الطث٘ؼٔ الشخصّ٘ٔ أٍ الٌَػّ٘ٔ أٍ الجٌسّ٘ٔ التٖ هي شأًْا أى تتّصف تالولكٔ فٖ الجولٔ هي غ٘ش تق٘٘ذ تَقت خاصّ سُوِّ٘ا هلكًٔ ٍ
ػذهاً حق٘ق٘٘ي ٍ إى اُخز الوَظَع َّ الطث٘ؼٔ الشخصّ٘ٔ ٍ قّ٘ذ تَقت االتصاف سُوّ٘ا ػذهاً ٍ هلكًٔ هشَْسّٗ٘ي.
 .5أ .هقصَد اش «فٖ الجولٔ» دز فسض اٍل چيست؟ ب .تسای عدم هلكۀ حقيقی ٍ هشَْزی هثال تصًيد.
* دل٘ل الحشكٔ فٖ الجَّش أىّ ٍجَد الؼشض هي هشاتة ٍجَد الجَّش هي ح٘ث كَى ٍجَدُ فٖ ًفسِ ػ٘ي ٍجَدُ للجَّش فتغّ٘شُ ٍ تجذّدُ تغّ٘ش للجَّش ٍ
تجذّد لِ.
 .6تسّاى هركَز زا تقسيس كٌيد.
ٍ .7حداًيت خداًٍد زا اش زاُ ًفی تسكية اثثات كٌيد.
* ها ٍقغ هي الفؼل هتؼلّق لؼلوِ تؼالٖ فَقَػِ ظشٍسّٕ ٍ إلّا ػاد ػلوِ جْالً تؼالٖ ػي رلک فالفؼل جثشّٕ ال اخت٘اسّٕ.
 .8عثازت ،دز هقام تياى چِ شثِْای است؟ پاسخ شثِْ زا تياى كٌيد.
* أثثت اإلششاقَ٘ى فٖ الَجَد ػقَالً ػشظ٘ٔ ال ػل٘ٔ ٍ ال هؼلَل٘ٔ تٌْ٘ا ّٖ تحزاء األًَاع الوادٗٔ التٖ فٖ ّزا الؼالن الوادّٕ ٍ تسوّٖ الوث ل األفالنًَّ٘ ٍٔ .
حق٘قتْا أى لكلّ ًَع هي ّزُ األًَاع الوادّٗٔ فشداً هجشداً فٖ أٍّل الَجَد ٍاجذاً تالفؼل جو٘غ الكواالت الووكٌٔ لزلک الٌَعٗ ،ؼتٌٖ ت أفشادُ الوادّٗ ٔ ،ف٘ ذتّشّا
تَاسطٔ صَستِ الٌَػّ٘ٔ.
 .9هثل افالطًَيِ زا تعسيف كٌيد.
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