خرداد  ،49الف
کتاب :فلسفه پ 4
محدوده :نهاية الحكمة ،از اول المرحلة السادسة تا پايان المرحلة السابعة تستي
 .1هقَلة «أى ٗفعل» ٍ «أى ٌٗفعل» بز چِ هقَالتی عارض هیشًَد؟
أ .فقط بز کیف ٍ حزکت 

ج .فقط بز هقَالت ًسبیِّ 

ب .بز ّوة هقَالت 

د .فقط بز هقَلة جَّز 

 .2عُشّف الجَّش ثأًِّ هبّّ٘ٔ إرا ٍُجذت فٖ الخبسج ٍُجذت ال فٖ هَظَع هستغيٍ عٌْب ٍ ّزا التعشٗف عٌذ الوصٌف تعشٗفٌ . .....
أ .حذّٕ جبهع هبًع 

ج .حذّٕ غ٘ش جبهع 

ة .ثَصف الصم للَجَد جبهع هبًع 

د .ثَصف الصم للَجَد غ٘ش هبًع 

 .3التعبدّ ث٘ي «الوستم٘ن» ٍ «الوستذٗش»  .....ث٘ي «الخطّ» ٍ «السطح».
أ .هَجَد لتعبلجْوب علٖ هَظَع ٍاحذ ٍ وزا 

ة .غ٘ش هَجَد لعذم غبٗٔ الخالف ثٌْ٘وب ٍ وزا 

ج .هَجَد لتعبلجْوب علٖ هَظَع ٍاحذ ٍلىي غ٘ش هَجَد 

د .غ٘ش هَجَد لعذم غبٗٔ الخالف ثٌْ٘وب ٍلىي هَجَد 

 .4هي ألسبم الَاحذ هب ٗ ٍ .....سوّٖ ٍحذتِ ٍحذًٓ حمًّٔ.
أ .ال ٌٗمسن هي ح٘ث طج٘عتِ الوعشٍظٔ للَحذٓ 

ة .وبى راتبً هتّصفبً ثبلَحذٓ 

ج .اتّصف ثبلَحذٓ هي غ٘ش ٍاسطٔ فٖ العشٍض 

د .وبى راتبً ّٖ ع٘ي الَحذٓ 

تشریحی
* إىّ الومَالت ثسبئط غ٘ش هشوجٔ هي جٌس ٍ فصل ٍ إلّب وبى ٌّبن جٌس أعلٖ هٌْبّ .زا خلف.
 .1هدعا ٍ دلیل را تَضیح دّید.
* ل٘ل :إى الجسن هشوت هي جَّش ٍ عشض ٍ ّوب الوبدٓ ٍ الجسن التعل٘وٖ الزٕ َّ هي أًَاع الىنّ الوتصل ٍ .فِ٘ :أى الىن عشض هحتبج إلٖ هَظَع فْزا
االهتذاد الومذسا ٕ الزٕ ٗتع٘ي ثِ طَل الجسن ٍ عشظِ ٍ عومِ ون هحتبج إلٖ هَظَع ٗحل فِ٘ ٍ لَال أى فٖ هَظَعِ إتصبالً هب ٗمجل أى َٗصف ثبلتعّ٘ي
لن ٗعشظِ ٍ لن ٗحلّ فِ٘.
 .2دٍ ًظزیة هذکَر در هَرد جسن را تَضیح دّید.
* التمبثل َّ إهتٌبع إجتوبع ش٘ئ٘ي فٖ هحل ٍاحذ هي جْٔ ٍاحذٓ فٖ صهبى ٍاحذ ٍ ًسجٔ اإلهتٌبع إلٖ ش٘ئ٘ي للذاللٔ علٖ وًَِ لزاتْوب ٍ ال ٌٗتمط ثبلولل٘ي
الووتٌع اجتوبعْوب عمالً ألىّ أحذ الولل٘ي ال ٗذفع اٙخش ثزاتِ التٖ ّٖ الوبّ٘ٔ الٌَع٘ٔ الوشتشؤ ثٌْ٘وب ٍإًّوب ٗوتٌع اجتوبعْوب الستحبلٔ تىشاس الَجَد الَاحذ.
 .3آیا تعزیف تقابل ،شاهل هثلیي ّست؟ چزا؟
* إىّ الوبدّٓ لوّب وبًت هتمَّهٔ الَجَد ثَجَد الصَسٓ فللصَسٓ جْٔ الفبعلّ٘ٔ ثبلٌسجٔ إلْ٘ب ،غ٘ش أًّْب ل٘ست تبهّٔ الفبعلّ٘ٔ لتجذّل الصَس علْ٘ب ٍ ،الوعلَل الَاحدذ
ال تىَى لْب إلّ ب علّٔ ٍاحذٓ فللوبدّٓ فبعل أعلى ٍجَداً هي الوبدّٓ ٍ الوبدّٗبت ٗفعل الوبدّٓ ٍ ٗحفظ ٍجَدّب ثبتّحبد صَسٍٓ علْ٘ب ثعدذ صدَسٓ ،فبلصدَسٓ شدشٗىٔ
العلّٔ للوبدّٓ.
 .4أ .چزا ٍجَد هادُّ ،هتقَّم بِ ٍجَد صَرت است؟ ب .دلیل ایٌکِ صَرت ،فاعل تامّ بزای هادُّ ًیست را بیاى کٌید.
* الى٘ف عشض الٗمجل المسؤ ٍ ال الٌسجٔ لزاتِ.
ّ .5ز یک اس قیَد هذکَر در تعزیف ،احتزاس اس چیست؟
* هي أحىبم اإلظبفٔ أىّ الوعبف٘ي هتىبفئبى ٍجَداً ٍ عذهبً ٍ ،لَّٓ ٍ فعالً  ٍ ...اعتشض علِ٘ ثأًِّ هٌمَض ثعلوٌب ثجعط االُهَس الوستمجلٔ ،فبلعلن هَجدَد فدى
الحبل ٍ الوعلَم هعذٍم لن َٗجذ ثعذُ هع أىّ العلن ٍ الوعلَم هي الوعبف٘ي.
 .6اعتزاض ٍ پاسخ آى را تَضیح دّید.
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* ًُست إلٖ ش٘خ اإلششاق وَى الجسن هشوّجبً هي جَّش ٍ عشض ٍ ّوب الوبدّٓ ٍ الجسن التعل٘وّٖ الزٕ َّ هي أًَاع الىنّ الوتصل ٍ فِ٘ أًدِ ال هعٌدٖ لتمدَٗن
العشض للجَّش هع هب فِ٘ هي تألّف هبّّ٘ٔ حم٘مّ٘ٔ هي همَلت٘ي ٍ ّوب الجَّش ٍ الىن ٍ الومَالت هتجبٌٗٔ ثتوبم الزات.
 .7هدّعا ٍ اشکال آى را تَضیح دّید.
* إىّ سجعبً هي الومَالت أعشاض ًسجّ٘ٔ ٍ هعٌٖ ًسجّ٘تْب أًّْب ّ٘ئبت لبئؤ ثوَظَعبتْب هدي ًسدت هَجدَد فْ٘دب ال أىّ ّدزُ الومدَالت عد٘ي تلده الٌسدت
الَجَدّٗٔ.
 .8أ .هقَالت ًسبیِّ کداهٌد؟ ب .عبارت «ال أىّ ّزُ  »...در صدد دفع چیست؟ تَضیح دّید.
* لذ اٍُسد علٖ وَى التعبٗف أحذ ألسبم التمبثل األسثعٔ ثأىّ هطلك التمبثل هي ألسبم التعبٗف إر الوتمبثالى ثوب ّوب هتمبثالى هتعبٗفبى ف٘ىَى عذ التعدبٗف
هي ألسبم التمبثل هي لج٘ل جعل الشٖء لس٘وبً لمسوِ ٍ الجَاة أىّ هفَْم التمبثل هي هصبدٗك التعبٗف ٍ هصذاق التعدبٗف هدي ألسدبم التمبثدل ٍ هصدبدٗمِ
فبلمسن هي التعبٗف َّ هفَْم التمبثل ٍ المس٘ن لِ َّ هصذالِ.
 .9ایزاد ٍ دفع آى را تَضیح دّید.
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