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 بارم  ردیف

 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن درست آن را بنویسید. الف

 فارابی ،فیلسوف بزرگ اسالمی ، به نسبت میان وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد  .1

 ه ، وجود را از ماهیت جدا می سازد بعدالطبیعافالطون ، در کتاب ما  .2

وجوب »فرق بین وجود و ماهیت ،پایه یکی از برهان های ابن سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان  .3

 نیز قرار گرفت  «و امکان 

 یو پایه گذار فلسفه توماس آلبرت کبیر ،همچون ابن سینا ، به مغایرت وجود و ماهیت اعتقاد داشت .4

  .م در اروپا شد سمیتو -

2 

 را کامل کنید . عبارات زیر ب

 ....... است  مسئله..........ومسئله ای که فکر بشر را به خود متوجه ساخته ، نخستین  .5

 ءت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزی....... معتقد بود که اصل عل، از میان فیلسوفان اروپایی  .6

 ک فطری دارد و بدیهی است که انسان از آن در مفاهیم اولیه

 و ........ تحلیل می کنند حس .............. هر چیزی را بر اساس  .7

 اصل علیت یک قاعده ...... است و از تجربه به دست نمی آید ، فالسفه مسلمان می گویند  .8

2 

 مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید .  .9 ج

 ( دموکریتوس 1    و(یژکتب)ای( است ،نه عینکیودیدن اشیاء به صورت علت و معلول ، امری ذهنی )سوبژالف ( 

 (هیوم 2                شدن زمین استد که خورشید علت روشن ذهن ما چنین تداعی می شوب( در

 ( علت و معلول 3                                   ج( کهن ترین مسائل فلسفی                                          

 ( کانت 4                                    ات ریز هستند . ذرو د( ماده اولیه تشکیل دهنده جهان ،اتم ها

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . د

 مورد (2لوازم اصل علیت را فقط نام ببرید ؟ ) .10

 توضیح دهید ؟ ) با ذکر مثال ( (مختصرا )را « اتفاق» معنای اول و دوم کلمه  .11

 ضرورت را با ذکر مثال توضیح دهید ؟  هرابط .12

 واجب الوجود با الذات را تعریف کنید ؟ .13

 انسان در هر چیزی که مشاهده می کند ، چند حیثیت می یابد ؟ ) با ذکر مثال توضیح دهید ( .14
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 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید .  هـ
 وجود بودن اشیا را به طور کامل توضیح دهید ؟ ممکن التعبیر ابن سینا در مورد   .15

 استدالل کانت برای اثبات خدا را ، به طور کامل ذکر کنید ؟ .16

 و نقش آن را در زندگی توضیح دهید ؟  کرکگور در مورد ایماننظر  .17

 استدالل فارابی برای اثبات وجود خدا را توضیح دهید ؟)به طور کامل( .18

 (مورد4)؟ ت می دهدیارهایی برای زندگی معنادار به دسوجود خداوند ،چه مع شز نظریک فیلسوف الهی پذیرا .19
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 موفق باشید
 

 


