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 بارم سوال رديف

 مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید.الف(  1

 فالسفه مسلمان( 1

 اصل سنخیت( 2

  تجربه گراها( 3

 دکارت( 4

 توان اصل علیت را بدون دخالت تجربه  به دست آورد.که میباور است   براین( الف

 اصل علیت یک قاعده فلسفی عقلی است.( ب

 هر علتی معلول متناسب خود را دارد.( ج

  هر چیزی را بر اساس تجربه تحلیل می کند.( د
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 جمله غلط و درست را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، درست آن را بنویسید. -ب

وگوهای مهم تنظر ابن سینا در مورد مغایرت وجود و ماهیت ، مورد توجه فالسفه مسلمان قرار گرفت و زمینه گف 

 فلسفی را فراهم آورد.

اس باعث شد. فالسفه اسالمی از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً با فلسفه ارسطویی ندیدگاه های توماس آکوئی 

 آشنا شوند.

 ابن رشد اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد. 

 معنا است که آنها دو جزء ذهنی از یک چیزند. گوییم که هستی و چیستی دوجنبه یک چیزند، به اینوقتی می 
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 عبارات زیر را کامل کنید. -ج

 است، .................... است. ول در قضیه : دیوار خانه ما سفیدرابطه میان موضوع و معم

 رابطه میان موضوع و معمول در قضیه، عدد ده، فرد است، ................. است.

 ....... از جمله هر حیوانی، نیازمند دلیل است........... حمل وجود بر هر

 انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک .................. است.
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  دهید. (لکوتاه و بلند )متناسب با سؤا به سؤاالت زیر پاسخ -د 

 5/1 رابطه امتناعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 10

 1 ریف کنید؟علت و معلول را تع 11

12 
ای توجیه می کنند؟ )توضیح دانشمندان نظم دقیق جهان و تحقیقات علمی خود را با توجه به چه اصل عقلی

 دهید(
1 

 2 معنای سوم اتفاق را به طور کامل توضیح دهید و تحلیل کنید؟ 13

 1 نای دوم و سوم چه تأثیری در اندیشه و تفکر که سبک زندگی یک فرد دارد؟پذیرش اتفاق به مع 14

 2 استدالل فارابی در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟ )نظر خود را ذکر کنید( 15

 2 آید؟( یک بحث فلسفی به حساب میمالکیبحث یک فیلسوف، در چه صورتی )با چه  16

 5/1 وجود خدا را به طور کامل ذکر کنید؟برهان کانت بر اثبات  17

18 
مثال خیر به چه نکاتی مطرح کرده الف( برهان افالطون در اثبات وجود خدا را بیان کنید؟  ب( افالطون در مورد 

 است؟
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 20 موفق باشید 
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