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 . هی گرفتٌذ « حقیقت ٍ ٍاقعیت » فیلسَفبى ادراک اًسبى را هقیبس  (ة

اعجبة ٍ حیرت است کِ ًخستیي اًذیطوٌذاى ٍ ّوچٌیي هردم اهرٍز را ثِ ثحث ّبی » افالطَى هی گَیذ  (ج

 «. فلسفی کطبًیذُ است 
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 راثطِ علیت  (ة   ( فلسفِ در ثیي هردم) تعریف فلسفِ  (الف
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 ایي است کِ حکَهت ثر هردم حق چِ کسبًی است ؟......................... یکی از هسبئل هْن  (ة
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