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 علم النفس

تست طبقه بندی شده با  829شامل  
 حل تشریحی جامع

 یف:تال

 فاطمه صفرزاده مقدم
 

، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند آموزشی مقدمگروه 
آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، و همچنين فرصت كم براي جمع و دكتري، است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد

باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه
 هدفمند، راه حم مناس ی براي اين ملهله جويی در وقت و يادگيري كامالًكنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه

 باشد. آرزومنديم توانلته باشيم در اين اثر ،نياز شما را جهت كلب رت ه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.
تلت با تلت هاي ط قه بندي شده  0111نكته  0111تلت زدن براي فهم نكات كليدي هر م حث بليار كمک كننده است و كتب 

تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و تلتی هر م حث، همراه با حم 
 گزينه بليار مناس ی است.
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 علم النفستست  0111نکته  0111منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب 

اسالمی و تط يق آن با روانشناسی جديد، تهران، انتشارات دانشگاه  النفس از ديدگاه دانشمنداناحدي، حلن، بنی جمالی، شكوه اللادات، علم -0

 عالمه ط اط ائی

 اصغر، روانشناسی شخصيت از ديدگاه اسالمی، تهران، انتشارات اميرك يراحمدي، علی -2

 انتشارات رشدنجاتی، محمد عثمان، روانشناسی از ديدگاه دانشمندان مللمان، ترجمه بهشتی، سعيد، تهران،  -3

 النفس و روانشناسی در ديدگاه دانشمندان اسالمی تهران، انتشارات پيام نورهاشميان، كيانوش، علم -4

 تهران، نشر روان كج اف، محمدباقر، علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسالمی)روانشناسی اسالمی(،-5

 

 علم النفستست  0111نکته  0111فهرست مطالب کتاب 

  

 مفهوم نفس از ديدگاه قرآنفصم اول: 

 ي كندفصم دوم: 
 یفارابفصم سوم: 

 نايابن سفصم چهارم: 
 یغزالفصم پنجم: 
 ابن رشدفصم ششم: 
 مالصدرافصم هفتم: 

 فصم هشتم: ساير فالسفه
 شناسی جديدفصم نهم: نظريه معرفت در روان

 فرايندهاي روانی از ديدگاه فالسفه و دانشمندانفصم دهم: 
 فصم يازدهم:  نكات مهم
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 فارابی

 
 چه کسی قائل به وجود نفس فلکی است؟ .0

 ( غزالی4 ( كندي3 ( فارابی2 رشد( ابن0

 به اعتقاد فارابی حقیقت نفس فلکی با کدام نفس تا حدودی تجانس دارد؟ .2
 2و  0( 4 ( ناطقه3 ( ن اتی2 ( حيوانی0

 اعتقاد فارابی حرکت دورانی فلك سماوی ناشی از وجود کدام نفس است؟به  .3
 ( فلكی4 ( حيوانی3 ( ناطقه2 ( قدسی0

 داند؟حیات میچه کسی نفس را نخستین استکمال جسم طبیعی آلی بالقوه ذی .4

 ( فارابی4 ( ارسطو3 سينا( ابن2 ( غزالی0

 کدام عبارت صحیح است؟ .5
 صورت جلم ناميده است. ( فارابی مانند افالطون نفس را0

 ( فارابی در بيان چگونگی نفلانيات گرايش به آراء مالصدرا دارد.2

 ( به اعتقاد فارابی نفس جوهري است بليط، روحانی و م اين با جلم.3

 كند.( به اعتقاد فارابی نفس درك معقوالت نمی4

 قوای نفس نباتی از دیدگاه فارابی عبارتند از: .6
 ( غاذيه، منميه، مولده2  يه( غاذيه، منميه، شهو0

 ( واهمه، غاذيه، مولده4  ( غاذيه، ناميه، غض يه3

 از دیدگاه فارابی قوای نفس حیوانی عبارتند از: .7
 ( شهويه و غض يه2 ( حواس ظاهري و حواس باطنی0

 ( غاذيه، ناميه، مولده4 ( متخيله، واهمه، حافظه، متفكره3

 فیلسوف است؟ کتاب اهل المدنیه الفاضله متعلق به کدام .9
 سينا( ابن4 ( غزالی3 ( فارابی2 ( كندي0

 بر اساس نظر فارابی کدام قوه ماده برای قوه متخیله است؟ .8
 ( ناطقه4 ( منميه3 ( واهمه2 ( حلاسه0

 قوه متخیله صورت کدام قوه است؟ .01
 ( واهمه4 ( منميه3 ( حلاسه2 ( ناطقه0

 ماده قوه ناطقه کدام است؟ .00
 ( مصوره4 متخيله( 3 ( منميه2 ( حلاسه0

 صورت همه قوا کدام است؟ .02
 ( باعثه4 ( غاذيه3 ( ناطقه2 ( واهمه0

 شبیه به شهری است که باالترین درجه حکمرانی آن از آن:جسم از دیدگاه فارابی  .03

 ( روح است.4 ( نفس است.3 ( قلب است.2 ( عقم است.0

 معلم دوم لقب کدام فیلسوف است؟ .04

 ( فارابی4 ( فلوطين3 ( افالطون2 ( ارسطو0
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 چه کسی ملقب به منطقی و معلم ثانی است؟ .05
 ( غزالی4 سينا( ابن3 ( فارابی2 ( كندي0

 نخستین کسی که فلسفه اسالمی را در قالب کامل آن ریخت و اصول و مبانی آن را تدوین کرد، کدام فیلسوف است؟ .06
 ( غزالی4 سينا( ابن3 ( فارابی2 ( كندي0

ضله، ت .07 سعاده، فیکتب آرا اهل المدینه الفا صیل ال سعاده، التنبیه علی تح صیل ال سات ح سیا سائل، ال العقل، عیون الم

 المدینه، خصوص العلم و الدعاوی القلبیه متعلق به کدام فیلسوف است؟
 ( مالصدرا4 ( رازي3 ( ابن سينا2 ( فارابی0

 چه کسی بین دیدگاه ارسطو و افالطون در باب نفس آشتی برقرار کرد؟ .09
 3و  2( 4 سينا( ابن3 بی( فارا2 ( كندي0

 کدام عبارت نادرست است؟ .08

 قواي نفس را به محركه و مدركه تقليم كرده است.« جواب عن ملائم سهم عنها»( فارابی در كتاب 0

 ( در اين كتاب قواي محركه شامم قوه غاذيه، منميه و نازعه است.2

 ناطقه است.( در اين كتاب قواي مدركه شامم قوه حس، قواي حس باطنی و قوه 3

 ( در اين كتاب قوه حس شامم قوه ظاهري و باطنی، قواي حس باطنی شامم حس مشترك، متخيله و ناطقه است.4

 داند؟قوای حس باطنی را شامل کدام قوا می ،الحکمفصوصفارابی در رساله  .21

 ( حس مشترك ـ قوه متخيله2 ( مصوره، وهم، حافظه، متخيله، مفكره0

 ( متخيله، وهميه، ذاكره و مفكره4 و مفكره ( متخيله، وهم، ذاكره3

 داند؟قوای باطنی را شامل کدام قوا می« آراء اهل المدینه الفاضله»فارابی در کتاب  .20

 ( مفكره ـ متخيله4 ( وهميه ـ ذاكره3 ( ذاكره ـ مفكره2 ( حس مشترك ـ متخيله0

 ؟داندقوای حس باطنی را شامل کدام قوا می« عیون المسایل»فارابی در  .22
 ( متخيله، وهميه، حس مشترك2  ( متخيله، وهم، ذاكره، مفكره0

 ( مصوره، حافظه، مفكره، حس مشترك4  ( مصوره، وهم، حافظه3

 داند؟قوای مدرکه نفس را شامل بر کدام قوه می« الدعاوی القلبیه»فارابی در رساله  .23
 ( حواس ظاهري و باطنی، متخيله، وهميه ـ ذاكره، مفكره0

 ي، حس مشترك، مصوره، مفكره، ذاكره( حواس ظاهر2

 ( حس مشترك، واهمه، مصوره، متصرفه، متخيله3

 ( حلاسه، وهميه، ذاكره، متصرفه، متفكره4

 قوای نفس نباتیه از دیدگاه فارابی عبارتند از: .24

 يه( غاذيه ـ مولده ـ وهم4 ( مربيه ـ منميه ـ مولده3 ( غاذيه ـ مربيه ـ مولده2 ( مربيه ـ منميه ـ غاذيه0

ستین در دهان و دومین و برین که در قلب کدام .25 ست که نخ سه ا شامل دو قوه رئی یك از قوای نفس از دیدگاه فارابی 

 واقع شده است؟

 ( مولده4 ( منميه3 ( مربيه2 ( غاذيه0

 دانست؟ ینفس حیوانیه را فارابی شامل کدام قوا .26
 غل يه و نزوعيه( 4 ( م اشره و مدركه3 ( مدركه و فاعله2 ( مدركه و محركه0

 شود؟یك از موارد زیر جز قوای مدرکه خارجی محسوب نمیکدام .27
 ( باطنه4 ( شامه3 ( باصره2 ( سامعه0
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 شوند؟گانه خارج وارد میهای محسوساتی است که از راه حواس پنجیك از حواس باطنی مرکز اجتماع صورتکدام .29
 ( مصوره4 ( متخيله3 ( حلاسه2 ( حس مشترك0

 فارابی مرکز قوه حاسه رئیسه در کجا واقع شده است؟به اعتقاد  .28
 ( گودي جلو مغز2  ( انتهاي تجويف وسط دماغ0

 3و  2( 4  ( قلب3

 شود؟های محسوسات حاصل از متخیله در کجا جمع میصورت .31
 ( حس مشترك4 ( وهم3 ( ذاكره2 ( مصوره0

 کدام عبارت نادرست است؟ .30

د كه قوه مصوره مخزنی است كه صورت محلوسات پس از پنهان شدن از حواس خارجی در كنالحكم خاطرنشان می( فارابی در فصوص0

 شود.آنها نگهداري می

 داند.( فارابی مركز قوه مصوره را در قلمت عقب مغز می2

 دهد.هاي محلوسات را به قوه متخيله نل ت می( فارابی در كتاب آراء اهم المدينه الفاضله وظيفه حفظ صورت3

 كند.تأثير ارسطو، قلب معرفی میی مركز قوه متخيله را تحت( فاراب4

های محسوسات به بعضی دیگر یا گسستن بعضی از آنها از بعضی دیگر، کار کدام از نظر فارابی پیوستن بعضی از صورت .32

 قوه است؟
 ( واهمه4 ( ذاكره3 ( متصرفه2 ( متخيله0

 نامد؟فارابی قوه حاسه باطنی را چه می .33
 ( مصوره4 ( ذاكره3 حافظه( 2 ( وهميه0

 کند؟یك از حواس باطنی معانی ادراك شده به وسیله وهم را نگهداری میکدام .34

 ( مصوره4 ( حافظه3 ( مفكره2 ( متخيله0

 داند؟فارابی کدام قوه را منشأ تفکر، تدبر و استنباط می .35

 ( فكريه4 ( متخيله3 ( ذاكره2 ( مصوره0

 کجاست؟مرکز اعمال ارادی از دیدگاه فارابی  .36
 ( ابتداي دماغ4 ( قلب3 ( انتهاي دماغ2 ( تجويف وسط دماغ0

 از نظر فارابی کدام قوه برای رساندن به سعادت خلق شده است؟ .37
 ( قوه مفكره4 ( قوه فكريه3 ( قوه عمليه2 ( قوه نظريه0

 داند که عبارتند از:فارابی عقل انسانی را دارای سه مرتبه می .39
 ( بالفعم ـ بالملكه ـ ملتفاد2  ملتفاد( هيوالنی ـ بالملكه ـ 0

 ( هيوالنی ـ بالملكه ـ ظاهر4  ( هيوالنی ـ بالفعم ـ فعال3

 نامد؟فارابی کدام مرتبه عقل را عقل منفعل می .38
 ( ملتفاد4 ( بالملكه3 ( بالفعم2 ( هيوالنی0

 نامد؟نخستین میگیرنده از محسوسات نگهداری شده در کدام قوه را معقوالت فارابی معقوالت کمك .41
 ( نظريه4 ( عمليه3 ( فكريه2 ( متخيله0

 ماند.................... همان انسان است که پس از نابودی بدن باقی می .40
 ( عقم فعال4 ( عقم قدسی3 ( عقم ملتفاد2 ( عقم ظاهر0

 دهد که پایین آن ................... است.ای قرار میفارابی قوای نفس را روی زنجیره .42
 ( مربيه4 ( مولده3 ( غاذيه2 ناميه (0
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 کدام عبارت نادرست است؟ .43
 شود.( به نظر فارابی حواس منافذ معرفت است و معرفت كليات جز از راه معرفت جزئيات حاصم نمی0

 ( فارابی در باب نظريه معرفت تابع ارسطو و نوافالطونيان است.2

 فالطونيان، معرفت افاضی از طرف عقم فعال را ق ول كرده است.( فارابی چون ارسطو معرفت حلی را پذيرفته و چون نوا3

 ( سعادت از منظر فارابی، رسيدن آدمی به آخرين حد كمال يعنی عقم فعال است.4

 آلبرت کبیر و توماس آکوئینی متأثر از روح قدسی کدام فیلسوف است؟« عقل مقدس» .44
 سينا( ابن4 ( غزالی3 ( فارابی2 ( كندي0

 شود؟ترین مرتبه کدام قوه ایجاد میی وحی در اثر رسیدن انسان به کاملبه اعتقاد فاراب .45
 ( ناطقه4 ( ذاكره3 ( متخيله2 ( مصوره0

 بر اساس نظر فارابی هدف کدام قوه نمو دادن موجود زنده حفظ، بقاء نوع و تأمین نگهداری اوست؟ .46
 ( غاذيه4 ( منميه3 ( مولده2 ( شوقيه0

 بین نبات، حیوان و انسان مشترك است؟به اعتقاد فارابی کدام قوه  .47
 ( وهميه4 ( حلاسه3 ( محركه2 ( منميه0

 گویند؟به مجموع قوای غاذیه، مربیه و مولده چه می .49
 ( منميه4 ( غل يه3 ( شوقيه2 ( نزوعيه0

 از دید فارابی کدام قوای نفس شامل دو قوه شهویه و غضبیه است؟ .48

 ( همه موارد4 ( شوقيه3 ( نزوعيه2 ( محركه0

 شود؟به اعتقاد فارابی کدام قوا موجب انگیزش انسان به طلب شی یا گریز از آن می .51

 ( غل يه4 ( منميه3 ( مدركه2 ( محركه0

 گیرد؟از منظر فارابی حب و بغض، خشم و ترحم از کدام قوا منشأ می .50
 ( ذاكره4 ( واهمه3 ( حلاسه2 ( نزوعيه0

 گیرد؟به اعتقاد فارابی اراده از کدام قوه سرچشمه می .52
 ( منميه4 ( شوقيه3 ( ناطقه2 ( مدركه0

 پردازد؟کدام قوه به جلب چیزهای نیك و سودمند می .53
 ( منميه4 ( حلاسه3 ( غض يه2 ( شهويه0

 شود؟کدام قوه موجب دفع مضرات و خسارات می .54
 ( وهميه4 ( غض يه3 ( مربيه2 ( غاذيه0

 تشکیل شده است؟های خارجی )حواس ویژه( یك از قوای مدرکه از گیرندهکدام .55
 ( مصوره4 ( حلاسه3 ( شوقيه2 ( غاذيه0

 شوند؟به کمك کدام قوه ملموسات درك می .56

 ( ذاكره4 ( واهمه3 ( متخيله2 ( حلاسه0

 شود که حواس خارجی قادر به درك آنها نباشد؟کدام قوه نفس از دیدگاه فارابی موجب درك چیزهایی می .57

 ( باطنه4 ( ناطقه3 ( حافظه2 ( نزوعيه0

 شود؟بندی مییك از قوای نفس از دیدگاه فارابی طبقهقوه باطنه جزو کدام .59
 ( مصوره ـ مدركه4 ( حلاسه ـ محركه3 ( متخيله ـ مدركه2 ( حلاسه ـ مدركه0
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 یك از قوای مدرکه آن است که  صورت محسوسات را بعد از غیبت آنها از دامنه حس، نگاه دارد؟وظیفه کدام .58
 ( متخيله4 اطقه( ن3 ( حافظه2 ( واهمه0

 شود؟یك از قوای مدرکه در انسان تحت عنوان قوه متفکره نام برده میکدام .61
 ( متخيله4 ( ناطقه3 ( ذاكره2 ( واهمه0

 کند؟آید، ادراك میای است که از محسوس آنچه را که به حس درنمییك از قوای مدرکه قوهکدام .60

 ( ذاكره4 ( وهميه3 ( حلاسه2 ( متخيله0

 کند؟سپارد، در خود حفظ و نگهداری میرکه آنچه را که واهمه به او میکدام قوه مد .62

 3و  0( 4 ( ذاكره3 ( متخيله2 ( حافظه0

 به اعتقاد فارابی قوه ناطقه: .63
 گيرد.( آدمی به ياري آن صناعات و علوم را ياد می2 شود.( موجب ادراك معقوالت می0

 باشند.مذكور صحيح می( همه موارد 4 ( داراي دو قوه نظري و عملی است.3

 ای که فارابی در خصوص آن به بحث پرداخته است، کدام است؟ترین مسألهمهم .64
 ( روحانيت نفس4 ( عقم3 ( سعادت2 ( حدوث نفس0

 نخستین فیلسوفی که در زمینه عقل اظهارنظر کرده، چه کسی است؟ .65
 ( ارسطو4 ( فيثاغورث3 ( سقراط2 ( افالطون0

 فارابی به ترتیب عبارتند از: مراتب عقل نظری از دیدگاه .66
 ( بالقوه، بالملكه، فعال2  ( هيوالنی، بالفعم، ملتفاد0

 ( بالقوه، بالفعم، قدسی4  ( هيوالنی، مادي، ظاهر3

 نامند؟فارابی عقل هیوالنی را چه می .67
 ( عقم ظاهر4 ( عقم مادي3 ( عقم بالقوه2 ( عقم ممكن0

صور همه موجودات را ای از قوای نفس نفس یا جزیی از نفس یا قوه .69 ست که ماهیت و  ستعد این ا یا چیزی که ذات آن م

 از مواد آنها انتزاع کند، چه نام دارد؟
 ( عقم قدسی4 ( عقم ممكن3 ( عقم بالفعم2 ( عقم هيوالنی0

 اسکندر افرودیسی عقل هیوالنی را چه نامیده است؟ .68

 ( عقم ماده4 ( عقم بالقوه3 ( عقم قدسی2 ( عقم ظاهر0

 داند؟یك از مراتب عقل را عقل مادی میامکندی کد .71

 ( عقم ظاهر4 ( عقم ممكن3 ( عقم هيوالنی2 ( عقم قدسی0

 یك از مراتب عقل این است که صور ماهیت را از مواد آنها انتزاع کند تا همه در آن بالفعل موجود باشند؟وظیفه کدام .70
 ( عقم ملتفاد4 ( عقم ممكن3 ( عقم بالفعم2 ( عقم هيوالنی0

 د.شوناعتقاد فارابی چون معقوالت انتزاع شده در عقل حاصل شدند، این معقوالت تبدیل به معقوالت ................... می به .72

 ( فعال4 ( ملتفاد3 ( بالفعم2 ( بالقوه0

 های مفارقه توانا شده است.به درك صورت و ................... عقل بالفعلی است که معقوالت مجرد را تعقل کرده .73
 ( عقم ممكن4 ( عقم قدسی3 ( عقم فعال2 ( عقم ملتفاد0

 فروترین درجه عقل انسانی در نظر فارابی کدام است؟ .74
 ( عقم بالملكه4 ( عقم ممكن3 ( عقم بالفعم2 ( عقم بالقوه0
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 عقل بالفعل نسبت به کدام عقل در حکم ماده است؟ .75
 ( بالقوه4 ( ظاهر3 ( فعال2 ( ملتفاد0

 ام عقل در حکم ماده است؟عقل مستفاد نسبت به کد .76
 ( ظاهر4 ( ممكن 3 ( قدسی2 ( فعال0

 باالترین درجه عقل انسانی از دیدگاه فارابی کدام است؟ .77

 ( ظاهر4 ( ملتفاد3 ( قدسی2 ( فعال0

 گوید؟فارابی به کدام درجه عقل انسانی، عقل مکتسب نیز می .79

 ( فعال4 ( ملتفاد3 ( بالفعم2 ( هيوالنی0

 کند؟القدس تعبیر میاالمین یا روحبه روحفارابی کدام عقل را  .78
 ( ممكن4 ( ظاهر3 ( ملتفاد2 ( فعال0

 کدام است؟ ویآخرین مرتبه عقول مفارقه سما .91
 ( عقم قدسی4 ( عقم فعال3 ( فلک اعلی2 ( فلک كوك ی0

 باشد؟کدام عقل نه در ماده بوده است و نه در ماده خواهد بود و همیشه بالفعل می .90
 ( فعال4 ( ملتفاد3 بالفعم( 2 ( هيوالنی0

 داند؟الصور میفارابی کدام مرتبه عقل را واهب .92
 ( فعال4 ( ملتفاد3 ( ظاهر2 ( هيوالنی0

 کدام عبارت نادرست است؟ .93
 ( فارابی معتقد به وجود نفس ق م از جلم ن ود.0

 ( صور موجود در عقم مطابق اشيا را كه در خارج وجود دارند، نيلت.2

شيايی ر3 صم می( فارابی ا صور ا كه علم به آنها حا لمتی كه به ت شوند و ق لته  صديق دان لمتی كه به ت ليم كرده: ق شود بر دو نوع تق

 دريافته شوند.

 شوند.( مق والت، مشهورات، محلوسات و معقوالت اولی به تصديق دانلته می4

 وند، عبارتند از:شچیزهایی که چون از شخص موثق و یا از چند شخص بشنویم، مورد قبولمان واقع می .94
 ( معقوالت اولی4 ( محلوسات3 ( مشهورات2 ( مق والت0

 آرایی که در نزد همه مردم یا نزد بیشترشان بدون آنکه کسی با آنها مخالفت ورزد، مشهود است اشاره دارد به: .95
 ( معقوالت اولی4 ( محلوسات3 ( مشهورات2 ( مق والت0

 شود؟دراك میگانه اچیزهایی است که با یکی از حواس پنج .96
 ( معقوالت اولی4 ( محلوسات3 ( مشهورات2 ( مق والت0

 شود؟بندی مییك از معارف طبقهجز کدام .اینکه عدد سه فرد است و جز کوچکتر از کل است .97
 ( معقوالت اولی4 ( محلوسات3 ( مشهورات2 ( مق والت0

 ؟نسبت کدام عقل به عقل هیوالنی مثل نسبت آفتاب است به بینایی .99

 ( عقم فعال4 ( عقم بالقوه3 ( عقم ملتفاد2 عقم بالفعم( 0

 از دید فارابی معرفت فیضی است از عقل: .98

 ( ظاهر4 ( ملتفاد3 ( فعال2 ( هيوالنی0

 داند؟چه کسی معرفت اشراقی را باالترین نوع معرفت می .81

 ( كندي4 سينا( ابن3 ( فلوطين2 ( ارسطو0
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 درست است. 2گزینه  .0

صر محمدبن فارابی  ست كه همانابون لان، حيوانات و ن ات داراي نفس هلتند، افالك نيز داراي نفسمعتقد ا لكی اند كه بدان نفس فگونه كه ان

 گويند.

 درست است. 3گزینه  .2

 حقيقت نفس فلكی، با حقيقت نفس انلانی، حيوانی و ن اتی متفاوت است. هر چند كه تا حدودي با نفس ناطقه انلانی تجانس دارد.

 درست است. 4گزینه  .3

 گويد كه حركت دورانی فلک سماوي ناشی از وجود نفس فلكی است كه همواره از لحظه پيدايش تاكنون ادامه داشته است.فارابی می

 درست است. 4گزینه  .4

 «نفس، نخلتين استكمال جلم ط يعی آلی بالقوه ذي حيات است.»گويد: فارابی در تعريف نفس می

 درست است. 3گزینه  .5

ــم فارابی در  ــورت جل ــو، نفس را ص ــطو دارد، ولی تا پايان با او هماهنس نيلــت. از يكل ــانيات هر چند گرايش به آراء ارس بيان چگونگی نفل

 گويد نفس جوهري است بليط و روحانی و م اين با جلم.خواند و از سوي ديگر میمی

 درست است. 2گزینه  .6

 اي است خدمتگزار.ه و مولده، كه هريک از اينها قوهبه نظر فارابی قواي نفس ن اتی ع ارتند از: غاذيه، منمي

 درست است. 0گزینه  .7

 قواي نفس حيوانی ع ارتند از: حواس ظاهري، حواس باطنی )چون متخيله واهمه، حافظه، متفكره( و قهوه شهويه و غض يه كه محرك اعضايند.

 درست است. 2گزینه  .9

ست. فارابی در كتاب خود تحت عنوان اهم المدينه الفاضله فصم خاصی براي بحث درباره اي واحد ابا آنكه قواي نفس متعددند ولی نفس پديده

 اين موضوع اختصاص داده است.

 درست است. 0گزینه  .8

ــت و براي ط قه مافود خود، ماده. مثالً به زعم فارابی، قواي نفس به نحوي ترتيب يافته ــورت اس اند كه هريک از آنها براي ط قه مادون خود ص

 حلاسه براي قوه متخيله به مثابه ماده است.قوه 

 درست است. 2گزینه  .01

 قوه متخيله صورت قوه حلاسه است.

 درست است. 3گزینه  .00

 رود.قوه متخيله براي قوه ناطقه همچون ماده است و قوه ناطقه صورت آن به شمار می

 درست است. 2گزینه  .02

ــورت همه قوا ــت بلكه ص ــت. بدينقوه ناطقه، ماده براي قواي ديگر نيل ــته و حقيقت واحدي س ترتيب، همه قواي نفس، مظاهر مختلف و پيوس

 هلتند كه همان نفس انلانی است.
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 درست است. 2گزینه  .03

ست كه در هر بخش آن حكمرانی فرمان می شهري ا ش يه  لم در نظر فارابی بيش از هر چيز،  شهر ج راند. باالترين درجه حكمرانی و مقام در 

 جلم از آن قلب است.

 درست است. 4گزینه  .04

ابونصر محمدبن محمد بن طرخان بن اوزلغ، معروف به فارابی است. وي بعد از ارسطو، كه ملقب به معلم اول است، لقب معلم دوم گرفته است. 

 هايی بر آنها داشت.هاي ارسطو و نوشتن تعليقهاند، زيرا عنايتی بليار به مطالعه كتاباو را معلم دوم لقب داده

 درست است. 2گزینه  .05

قن بوده و اي دقيق و متها، به شيوهكنندگان اين كتابفارابی، از بهترين مفلران كتاب ارسطو، به ويژه كتب منطقی وي، و نيز از بهترين خالصه

 لقب يافته ـ گرديده است.« معلم اول»ـ بعد از ارسطو كه « معلم ثانی»و نيز « منطقی»به همين جهت، ملقب به 

 است.درست  2گزینه  .06

 «نخلتين كلی كه فللفه اسالمی را در قالب كامم آن ريخت و اصول و م انی را تدوين كرد.»فارابی 

 درست است. 0گزینه  .07

 هاي فارابی در ارت اط با نفس كه ما به آنها دست يافتيم، به اين قرار است:ترين كتاببرخی از مهم

 . كتاب آراء اهم المدينه الفاضله.0

 عاده. كتاب تحصيم الل2

 . رساله التن يه علی تحصيم اللعاده3

 العقم. رساله فی4

 . عيون الملائم5

 . كتاب اللياسات المدينه6

 . فصوص الحكم7

 . الدعاوي القل يه8

 درست است. 4گزینه  .09

شتی برقرار كنند، لذااند كه بين ديدگاهسينا اين توفيق را يافتهفارابی و بعد از وي ابن سطو و افالطون آ صورت  اند: نفس، جوهر وگفته هاي ار

 اش به بدن، صورت است.است؛ از حيث ذاتش، جوهر و از جهت عالقه

 درست است. 4گزینه  .08

واب ج»شود. براي مثال، در هاي گوناگون پيرامون قواي نفس مطرح كرده است. اختالفاتی مشاهده میها و رسالهدر سخنانی كه فارابی در كتاب

كند. قواي محركه، شــامم قوه غاذيه، قوه منميه و قوه نازعه اســت. قواي ي نفس را به محركه و مدركه تقلــيم می، قوا«عن ملــائم ســهم عنها

ـــ كه جايگاهش قلب  مدركه، شامم سه قوه است: اول، قوه حس كه شامم قوه ظاهري و باطنی است. قواي حس باطنی، شامم حس مشترك ـ

 قوه ناطقه نيز دو شاخه فرعی دارد: عملی و نظري ) يا علمی(. است ـ، قوه متخيله، و قوه ناطقه )عاقله( است.

 درست است. 0گزینه  .21

، قواي حس باطنی را شــامم مصــوره )جايگاه آن در گودي جلو مغز اســت(، و هم، حافظه، متخيله و مفكره «فصــوص الحكم»فارابی در رســاله 

 داند.می

 درست است. 0گزینه  .20

 كند.قواي حس باطنی را فقط شامم حس مشترك و قوه متخيله معرفی می «آراء اهم المدينه الفاضله»در كتاب 
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 درست است. 0گزینه  .22

 كند.قواي حس باطنی را شامم متخيله، وهم، ذاكره و مفكره بيان می« عيون الملائم»در 

 درست است. 0گزینه  .23

لدعاوي القل يه»فارابی در  باطنی، قوه متخيله، قوه وهميه، قوه ذاكره و قوه از جمله قواي مدركه آن )نفس( حواس ظاهري »می گويد: « ا و 

 «مفكره است.

 درست است. 2گزینه  .24

ست، وظيفه تغذيه را انجام می ست: قوه غاذيه، كه با ت ديم غذا به آنچه مشابه جلم ا ه دهد. قوه مربيه )يا منميه( كنفس ن اتيه داراي سه قوه ا

دهد و قوه مولده كه وظيفه توليد يا توليدمثم را براي بقاي نوع، به انجام نمو را انجام می وظيفه نمو، يعنی رساندن جلم به كمال آن در رشد و

 رساند.می

 درست است. 0گزینه  .25

شده  عقوه غاذيه از منظر فارابی، شامم دو قوه رئيله است: قوه رئيله نخلتين كه در دهان قرار دارد و قوه رئيله دومين و برين كه در قلب واق

 است.

 درست است. 0 گزینه .26

 نفس حيوانيه، داراي دو قوه است: قوه مدركه و قوه محركه.

 درست است. 4گزینه  .27

گانه خارجی و شامم سامعه، باصره، شامه، ذائقه و المله است. شود: قواي مدركه خارجی، كه همان حواس پنجقوه مدركه، به دو قوه تقليم می

 ه خود است و قواي مدركه باطنی، كه همان حواس باطنی است.هركدام از اين حواس، داراي حلی معين و مخصوص ب

 درست است. 0گزینه  .29

شوند. در حقيقت احلاس، در حس مشترك گانه خارجی وارد میهاي محلوساتی است كه از راه حواس پنجحس مشترك مركز اجتماع صورت

 آيد.به وجود می

 درست است. 4گزینه  .28

داند شود كه مركز قوه حاسه رئيله، در قلب واقع شده است. او اين ديدگاه را مشهورتر میيادآور می« الفاضلهآراء اهم المدينه »فارابی در كتاب 

ــطو پيروي كرده كه قلب را مركز احلــاس معرفی نموده اســت. با وجود اين، فارابی در جاهاي ديگر، مركز قوه مذكور ر ا و در اين زمينه، از ارس

 اين نظريه از جالينوس ت عيت نموده است. گودي جلو مغز عنوان كرده و در

 درست است. 4گزینه  .31

 شود.هاي محلوسات حاصم از متخيله نيز در حس مشترك جمع میصورت

 درست است. 2گزینه  .30

شان می«فصوص الحكم»فارابی در  ست كه صورت محلوسات، پس از پنهان شدن از حواس خارجی، در ، خاطر ن كند كه قوه مصوره، مخزنی ا

آورد و از قوه مصــوره، نامی به ميان نمی« آراء اهم المدينه الفاضــله»شــوند و مركز آن در قلــمت جلو مغز اســت. اما در كتاب هداري میآن نگ

 كند.دهد و مركز اين قوه را قلب معرفی میهاي محلوسات را به قوه متخيله، نل ت میتأثير ارسطو، وظيفه حفظ صورتتحت
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 درست است. 0گزینه  .32

ستن صورت پيو ضی از  ضی ديگر، به گونهبع ضی از آنها از بع لتن بع ل ضی ديگر، يا گ سات به بع لو ستهاي مح لاي كه پيو ل هاي تها و گ

ست و چيزي را كه اميد و انتظار تحق شده ا سپري  ست. به عالوه، متخيله چيزي را كه  ست و دروغ پديد آيد، كار متخيله ا  قگوناگون، اعم از را

 كند.نيز تخيم میرود آن در آينده می

 درست است. 0گزینه  .33

سات خارجی وجود دارد، درك می لو سی را كه در مح لو شمنی گرگ دارد. اينگونه اين قوه، معانی نامح سفند از د كند، مانند ادراكی كه گو

 ود.شادراك، نه از راه حواس پنج گانه خارجی، بلكه از طريق قوه حلاسه باطنی، يعنی وهم )يا قوه وهميه( حاصم می

 درست است. 3گزینه  .34

 كند.اي است كه معانی ادراك شده به وسيله وهم را نگهداري میذاكره يا حافظه قوه

 درست است. 4گزینه  .35

شناختن چيزي می لان به  ساير حيوانات نيز وجود دارد و هنگامی كه ان شأنيت آن را دارد كه به نزوع مرت ط با احلاس و تخيم، در  پردازد كه 

سطه آن، چنين چيزي تحقق میوسيله قوه نا آورد كه فارابی آن را يابد، قوه ديگري را در قوه ناطقه، به وجود میطقه درك شود، عملی كه به وا

 نامد، كه منشأ تفكر، تدبر و استن اط است.می« قوه فكريه»

 درست است. 3گزینه  .36

اند كه مركز آن اند و اعضاي بدن ابزارها و خدمتگزارهاي قوه نزوعيهندهشوند كه در همه اعضاي بدن پراكاعمال ارادي، به وسيله قوايی انجام می

 در قلب واقع شده است.

 درست است. 0گزینه  .37

 گذارد.فارابی در بحث از قوه ناطقه، بين قوه عمليه يا عقم عملی، و قوه نظريه يا عقم نظري )يا علمی( نيز فرد می

اي را، كه انجام آنها واجب است، ال انلانی جزئی، رفتارهاي اخالقی، و كارهاي صنعتی و حرفهالف( عقم عملی: آدمی به وسيله عقم عملی، اعم

 كند. اين قوه، در خدمت قوه نظريه، قرار داده شده است.استن اط می

باب( عقم نظري )علمی(: اين عقم، معقوالت كلی مجرد را درك می به جوهر عقلی  ـــطه آن، كامم و  به واس لفعم م دل كند و جوهر نفس، 

ست. فارابی، نفس ناطقه را به آيينه و عقم می شده ا سعادت، خلق  لان به  ساندن ان لت و براي ر گردد. عقم نظري، خدمتگزار چيز ديگري ني

 كند.نظري را به صيقم آن تش يه می

 درست است. 0گزینه  .39

ير ارسطو، افالطون، فلوطين و اسكندر افروديلی بوده است. تأثروشن است كه فارابی نيز همچون كندي، در ديدگاهی كه درباره عقم دارد، تحت

 دانند:فارابی، عقم انلانی را داراي سه مرت ه می

 . عقم هيوالنی0

 . عقم بالفعم يا عقم بالملكه2

 . عقم ملتفاد3

 درست است. 0گزینه  .38

ـــ كه فارابی، آن را عقم منفعم نيز می ـــ هنگامی كه عقم فعال در عقم هيوالنی ـ گذارد. محلوسات حفظ شده در قوه متخيله به اثر مینامد ـ

هاي محلوسات نگهداري شده در قوه متخيله )يا مصوره( دهد كه عقم فعال بر صورتگردد. اين امر زمانی رخ میمعقوالت قوه ناطقه ت ديم می

 هاست، افاضه نمايد.تللط يابد، آنها را از صفات و لواحق ماده، جدا سازد و به عقم هيوالنی كه ملتعد ق ول آن
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 درست است. 0گزینه  .41

 نامد كه ميان همه مردم، مشترك است.فارابی، معقوالت كمک گيرنده از محلوسات نگهداري شده در قوه متخيله را معقوالت نخلتين می

 درست است. 2گزینه  .40

 ماند.در حقيقت، عقم ملتفاد، همان انلان است كه پس از نابودي بدن، باقی می

 درست است. 2گزینه  .42

شــود، ترين آنها، يعنی قوه غاذيه، آغاز و به باالترين آنها، يعنی قوه ناطقه، ختم میدهد كه از پايين اي قرار میفارابی قواي نفس را روي زنجيره

ـــت. پس قوه ناطقه، رئيس قوه متخيله، و به گونه قوه متخيله رئيس قوه اي كه هركدام از اين قوا، در خدمت قوه باالتر از خود و مرئوس آن اس

سه و  ست. هركدام از اين قواي مرئوس، خدمتگزار رئيس خود هلتند. قوه حا سه، رئيس قوه غاذيه و قوه غاذيه، خدمتگزار بدن ا سه و قوه حا حا

ردد گوه ناطقه برمیاند. به عالوه، خدمت اين قواي ســه گانه غاذيه حاســه و متخيله به بدن، به خدمت ققوه متخيله، خدمتگزار بدن و قوه ناطقه

 كه فقط قائم به بدن است.

 درست است. 4گزینه  .43

ست، به لتفاد ا سيدن آدمی به آخرين حد كمال، يعنی عقم م لتگی آن را بيابد كه عقم فعال، همه سعادت از منظر فارابی، ر شاي طوري كه 

 ازد.سسان، عمم تعقم است كه آدمی را سعادتمند میمعقوالت را به او اضافه كند. بدين

 درست است. 2گزینه  .44

شه سعادت، اندي سطی را تحتنظريه فارابی در باب  ليحی قرون و لوفان م وماس ت»و « آل رت ك ير»كه « عقم مقدس»تأثير قرار داد. هاي فيل

 اي است كه فارابی، پيشتر از آن سخن گفته بود.«روح قدسی»گويند، عمدتاً متأثر از از آن سخن می« آكوئينی

 است. درست 2گزینه  .45

آنها  كننده اززمانی كه قوه متخيله آدمی به نهايت كمال خود برسد، امتناعی ندارد كه در بيداري، جزئيات حاضر و آينده، يا محلوسات حكايت

يرفته ذكنندگی از معقوالت مجرد و ديگر موجودات شــريف باشــد و به واســطه معقوالتی كه پرا بپذيرد و عالوه بر اين، پذيرنده و بيننده حكايت

ــياي الهی خ ر بدهد. اين كامم ــت، از اش ــطه قوه متخيله خود به آن ترين مرت هترين مرت ه قوه، متخيله و كامماس ــان به واس ــت كه انل اي اس

 آيند.رسد، و تنها پيام ران هلتند كه به اين مرت ه، نايم میمی

 درست است. 3گزینه  .46

 شترك است. هدف آن نمو دادن موجود زنده، حفظ، بقا نوع و تأمين و نگهداري اوست.اين قوه بين ن ات و حيوان و انلان م قوه منمیه:

 درست است. 0گزینه  .47

 اين قوه بين ن ات و حيوان و انلان مشترك است. هدف آن نمو دادن موجود زنده، حفظ، بقا نوع و تأمين و نگهداري اوست. قوه منمیه:

 درست است. 4گزینه  .49

توان قوه غاذيه )براي بقاء فرد( قوه مربيه )براي تربيت و كمال فرد( و قوه مولده مختلفی اســـت. از جمله اين قوا، میقواي منميه شـــامم قواي 

 )براي بقاء نوع( را نام برد.

 درست است. 4گزینه  .48

 شامم دو قوه شهويه و غض يه است. قوای محرکه یا نزوعیه )شوقیه(:

 درست است. 0گزینه  .51

 شود و اشتياد يا كراهت، نزديكی يا دورين دسته از قوايی است كه موجب انگيزش انلان به طلب شی يا گريز از آن میقواي نزوعيه يا شوقيه آ

 شود.از چيزها را در انلان س ب می
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 درست است. 0گزینه  .50

 گيرند.أ میي نزوعيه منشحب و بغض، دوستی و دشمنی، خوف و امن، خشم و خشنودي، شهوت و ترحم و ساير عوارض نفس، از قوه

 درست است. 3گزینه  .52

گيرد. زيرا اراده يا تمايم و اشتياد است به آنچه ادراك شده باشد يا بازگشت و نفرت از موضوع مورد ادراك اراده نيز از قوه شوقيه سرچشمه می

 است. خواه آن ادراك به حس باشد، خواه به تخيم و خواه به قوه ناطقه.

 درست است. 0گزینه  .53

 اي است كه به كمک آن جلب چيزهاي نيک و سودمند كنند.قواي نزوعيه قوه شهوانی است و آن قوهاز مصاديق 

 درست است. 3گزینه  .54

 قوه غض يه است كه به ياري آن دفع مضرات و خلارات كنند.

 درست است. 3گزینه  .55

 تشكيم شده است. گانه يا حواس ويژه باشند،هاي خارجی كه همان حواس پنجقواي حلاسه: اين قوا از گيرنده

 درست است. 0گزینه  .56

ها و همه م صرات به وسيله آن درك ها، بوها، صداها، رنسشوند، مثم حرارت و برودت. همچنين طعمبه كمک قوه حلاسه، ملموسات درك می

 شوند.می

 درست است. 4گزینه  .57

ی قادر به درك آنها ن اشد. به هر حال، ادراك از وظايف شوند كه حواس خارجحس باطنه يا قوه باطنه است كه به وسيله آن چيزهايی درك می

 نفس است. كار حواس ويژه، احلاس و گرفتن اثر محركات از محيط بيرونی است.

 درست است. 0گزینه  .59

 شود.قوه باطنه زيرمجموعه قواي حلاسه از قواي مدركه محلوب می

 درست است. 4گزینه  .58

 محلوسات را بعد از غي ت آن صور، از دامنة حس، نگاه دارد. قوة متخيله: وظيفه اين قوه آن است كه صورت

 درست است. 4گزینه  .61

 ها در آدمی به اين قوه وابلته است.قوه متخيله در انلان تحت عنوان قوه متفكره است و گويی نيروي تخيم و بازآفرينی پديده

 درست است. 3گزینه  .60

كند. چنانكه گوســـفند از ديدن گرگ، عداوت و آيد، ادراك میكه به حس درنمی اي اســـت كه از محلـــوس آنچه راقوه قوه واهمه )وهمیه(:

 گريزد.كند و از آن میهاي او را نل ت به خود ادراك میتوزيكينه

 درست است. 4گزینه  .62

 كند.سپارد، هم چون بايگانی در خود حفظ و نگهداري میاين قوه آنچه قوه واهمه به او می قوه حافظه )ذاکره(:

 درست است. 4نه گزی .63

شت فرد گذارده می شده، ميان زي ا و ز لر  سيله اين قوه، ادراك معقوالت مي صناعات و علوم را فرا قوه ناطقه: به و شود. نيز به ياري آن، آدمی 

 يله آن حائزگيرد. فارابی بعد از ارســطو، در قوه ناطقه نفس، دو قوه مختلف تشــخيد داده اســت: يكی عقم )قوه( نظري، كه انلــان به وســمی

 شود.ها میشود و ديگر عقم )قوه( عملی، كه انلان به وسيله آن حائز صناعات و حرفهمعرفت می
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 درست است. 3گزینه  .64

 اي كه فارابی در خصوص آن به بحث پرداخته است.ترين ملهلهشايد، عقم مهم

 درست است. 4گزینه  .65

 كرد.ارسطو نخلتين فيللوفی است كه در زمينه عقم اظهارنظر 

 درست است. 0گزینه  .66

 . عقم ملتفاد3. عقم بالفعم، 2. عقم هيوالنی، 0عقم نظري است كه خود داراي سه مرت ه است: 

 درست است. 2گزینه  .67

 نامند.عقم هيوالنی، را عقم بالقوه نيز می

 درست است. 0گزینه  .69

ذات آن ملتعد اين است كه ماهيت و صور همه موجودات را از اي نفس، يا چيزي كه عقم هيوالنی ع ارت است از نفس يا جزيی از نفس يا قوه

 مواد آنها انتزاع كند. تا آن صور را به عنوان صورت آن مواد در نظر بگيرد.

 درست است. 4گزینه  .68

ه در ماده است. ماده ام از آن جهت است كافزايد كه اگر اين عقم را مادي ناميدهاسكندر افروديلی عقم هيوالنی را عقم ماده ناميده است. او می

 بودن آن هم بدان معنی است كه او بالقوه هر چيزي است.

 درست است. 2گزینه  .71

 داند.كندي نيز، عقم هيوالنی را همان عقم مادي می

 درست است. 0گزینه  .70

 وظيفه عقم هيوالنی اين است كه صور ماهيات را از مواد آنها انتزاع كند، تا همه در آن بالفعم موجود باشند.

 درست است. 2گزینه  .72

شدند، اين معقوالت، معقوالت بالفعم میفارابی می صم  شده در عقم حا شوند و حال آنكه ق م از آنكه از مواد انتزاع گويد: چون معقوالت انتزاع 

 شوند، بالقوه بودند.

 درست است. 0گزینه  .73

هاي مفارقه توانا شده است. فرد بين معقوالت مجرده و صور تعقم ملتفاد، عقم بالفعلی است كه معقوالت مجرده را تعقم كرده، به درك صور

ست ولی دومی همواره مفارد از ماده بوده و ماهيتاً هيچ شده ا شته و از آن انتزاع  ست كه نخلتين ذاتاً در ماده وجود دا گاه در ماده مفارقه اين ا

 حضور نداشته است. مانند عقول سماوي.

 درست است. 0گزینه  .74

نظر فارابی ســه درجه دارد: فروترين آن، عقم مادي يا عقم هيوالنی و يا عقم بالقوه اســت. اين عقم، براي عقم بالفعم به منزله  عقم انلــانی در

 ماده است.

 درست است. 0گزینه  .75

 مرت ه دوم عقم بالفعم قرار دارد، كه نل ت به عقم هيوالنی در حكم صورت است و نل ت به عقم ملتفاد در حكم ماده است.
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 درست است. 0گزینه  .76

در باالترين درجه عقم ملتفاد جاي دارد كه آن نل ت به عقم بالفعم به منزله صورت و نل ت به عقم ديگري كه عقم فعال نام دارد، در حكم 

 ماده است.

 درست است. 3گزینه  .77

 باالترين درجه عقم انلانی از ديدگاه فارابی، عقم ملتفاد است.

 درست است. 3گزینه  .79

ست كه میبه مرت ه نامد،اد، كه فارابی آن را عقم مكتلب نيز میعقم ملتف طور ملتقيم، معقوالت را از عقم فعال بگيرد و تواند بهاي رسيده ا

 نياز باشد و به فناي آن فانی نشود.از ماده بی

 درست است. 0گزینه  .78

 كند.االمين يا روح القدس تع ير میفارابی عقم فعال را به روح

 درست است. 3گزینه  .91

 داند.فارابی عقم فعال را آخرين مرت ه عقول مفارقه سماوي می

 درست است. 4گزینه  .90

سطو اقت اس كرده ا ساً اين عقيده را از ار سا ست. فارابی، ا شه بالفعم ا ست تا عقم فعال نه در ماده بوده و نه در ماده خواهد بود. اين عقم همي

ــود، مگر تحت انتقال از قوه به فعم را توجيه كند. زيرا ــد، نتواند از جانب خود بالفعم نيز ش عم تأثير موجودي ديگر كه دائماً بالفهرچه بالقوه باش

 باشد.

 درست است. 4گزینه  .92

 داند كه معقوالت در آن موجودند، و اوست كه آنها را به عقم انلانی ارزانی داشته است.ها( میفارابی عقم فعال را واهب الصور )بخشنده صورت

 درست است. 4ه گزین .93

صم می شيايی را كه علم به آنها حا لته فارابی ا ستن اط دان صديق، يعنی به فكر و رؤيت و ا لمتی كه به ت ست: ق ليم كرده ا شود بر دو نوع تق

لی وشوند و قلمی كه به تصور يعنی به طريق حدس ملتقيم دريافته شوند و اين قلم اخير شامم مق والت، مشهورات، محلوسات و معقوالت ا

 است.

 درست است. 0گزینه  .94

 شود.چيزهايی است كه چون از شخد موثق و يا از چند شخد بشنويم، مورد ق ولمان واقع می مقبوالت:

 درست است. 2گزینه  .95

ند . مانآرايی است كه در نزد همه مردم، و يا نزد بيشترشان و يا نزد دانشمندان، بدون آنكه كلی با آنها مخالفت ورزد، مشهور است مشهورات:

 اينكه نيكی به پدر و مادر واجب است.

 درست است. 3گزینه  .96

 چيزهايی است كه با يكی از حواس پنجگانه ادراك شود. مانند اين كه نشلته است، حلن است.محسوسات: 

 درست است. 4گزینه  .97

داريم و معتقديم كه جز آنها نخواهد بود، بدون  ايم و فطرتاً به آنها يقيندانلــتهع ارت از چيزهايی اســت كه گويی از آغاز میمعقوالت اولی: 

 آنكه بدانيم كه در ابتداي امر چگونه اين علم براي ما حاصم شده است. مانند: عدد سه فرد است و جز كوچكتر از كم است.
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 درست است. 4گزینه  .99

لتند كه آنها را از قوه به فعم در  شوند، نيازمند چيز ديگري ه هد، دآورد ... و آن چيزي كه چنين كاري را انجام میبراي آنكه معقوالت بالفعم 

ست به بينايی ... و عمم اين ل ت آفتاب ا ل ت آن به عقم هيوالنی، مثم ن ست بالفعم و مفارد از ماده ... كه ن ست كه جوهر آن عقلی ا  ذاتی ا

 عقم فعال در عقم هيوالنی ش يه به عمم آفتاب در بينايی است.

 درست است. 2گزینه  .98

 فيضی است از عقم فعال كه بخشنده معرفت و صور است. چنين معرفتی اشراقی است.معرفت 

 درست است. 2گزینه  .81

 داند، در قلمرو مطالعات خود وارد كرده است.فارابی نوع ديگري از معرفت را كه ارسطو شناخته بود و فلوطين آن را باالترين نوع معرفت می
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

به  شبکه های اجتماعیتماس بگیرید و یا در  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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