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 نهایة الحکمة

 اند. این استدالل را شرح داده و ردّ آن را بنویسید.به صورت زیر استدالل کرده« جواز اعاده معدوم»برخی برای اثبات  -1
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 «فارق فیزول االمتناع بزواله.انّه لو امتنعت اعادۀ المعدوم بعینه لکان ذلک اما لماهیته او المر الزم لماهیته و لوکان کذلک لم یوجد ابتداءً، او، المر م»... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 یشان را بیان کنید.را تبیین کرده، نظر ا« تقابل بین واحد و کثیر از سنخ تقابل اصطالحی) تقابل های چهارگانه( نیست»استدالل عالمه )ره( بر اینکه  -2
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 شود؟یق، حرکت جوهری اثبات میاز نظر مرحوم عالمه )ره( اعراض از مراتب وجود جواهرند. ضمن بیان دلیل آن، توضیح دهید که چگونه از این طر -3

 منطق

  .را توضیح دهید و جواب آن را بنویسید «؟ةالسبب فکیف جعلتم المشهورات من المبادی االولیاذا کانت الشهره ال تستغنی عن»عبارت -4

 کشف المراد

 نمره لحاظ نمی گردد(   تشریحی)برای ترجمه متن در سواالت 
دو اعتراض و « وال یستدعی العلم صوراً مغایرة للمعلومات عنده، النّ نسبة الحصول الیه اشدّ من الصور المعقولة لنا وتغیّر االضافات ممکن» با توجه به عبارت  -5

 .تبیین نماییدجواب آن دو را با دلیل 
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معانی ضاللت و هدی را بررسی « وفعل الضاللة واالهالک و الهدی مقابل و االواّلن منفیّان عنه تعالی الحقواالضالل االشارة الی خالف  »با توجه به عبارت: -6
 .دینک نییبت را اونددر خصوص اسناد ضاللت به خد )ره(کرده، نظر خواجه

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .با دلیل بنویسید بعثت در هر زمان راوجوب و امامیة را در مورد عمومیت  اشاعرهرا تبیین کرده، نظر معتزله و « وجوب بعثت»دلیل  -7
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لزامه انقالب الحقائق او ستو اثبات الفناء غیر معقول النّه ان قام بذاته لم یکن ضدّا و کذا ان قام بالجوهر و النتفاء االولویة و ال:»  عبارتمحل بحث در  -8
 تبیین نمایید. آنشرح عالمه حلی )ره( بربه همراه را « التسلسل

 کالم جدید با رویکرد اسالمی

 نوآوری به شمار می آید را نوشته، تبیین نمایید. هرمنوتیکچهار ویژگی دیدگاه گادامر که در زمینه  -9
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 مراد از اخالق داروینیسم چیست؟ تعارض آن را با ارزشهای اخالقی بررسی و نقد نمایید. -10

 

 

 

 

 «باشد.اداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی می 50001717214421سامانه پیام کوتاه »

 «باشد.در صورت ارسال پیام کوتاه، اشکال به صورت دقیق با ذکر نام آزمون و شماره سوال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می»

 از نوشتن هرگونه پاسخ به سؤاالت در این برگه خودداری نموده و به سؤاالت در برگه جوابیه پاسخ دهید.  : داوطلب گرامی  

                         دقیقه به صورت همزمان جمع آوری می گردد. 120برگه سواالت به همراه پاسخنامه تشریحی در پایان 

  باشد. نمره می 4هر سؤال دارای 

 

 

 هب رحوفنمره     نمره هب عدد اولح مصح  شناهس یا انم 
   

 هب رحوفنمره     نمره هب عدد دوم حمصح  شناهس یا انم 
   

 

 

 

 

 

 دقیقه  120زمان پاسخگویی:  عصر 15ساعت برگزاری : 

 

 

 

 

 


