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 بارم سوال رديف

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

گوییم هستی و چیستی دو جنبه یک چیزند، به این معنا است که آنها دو جزء از یک چیزند که با هم وقتی می( 1

 اند.ترکیب شده

 ماهیت را در اروپا گسترش داد.توماس آکوئیناس اصل مغایرت وجود و ( 2

های آلبرت کبیر باعث شد، فالسفه غرب از طریق ابن سینا و ابن رشد مجدداً با فلسفه ارسطویی آشنا دیدگاه( 3

 شوند.

نظر ابن رشد در مورد مغایرت وجود و ماهیت، مورد توجه فالسفه مسلمان قرار گرفت و زمینه گفت و گوهای ( 4

 د.مهم فلسفی را فراهم آور
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 عبارات زیر را کامل کنید. -ب

 ( حمل وجود بر هر ..................... از جمله انسان، نیازمند دلیل است.5

 ( آب و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت از یک ................. است.6

 مول در قضیه: عدد چهار زوج است، ..................... است.حمو ( رابطه میان موضوع 7

 است، .................. است. فردول در قضیه، عدد هشت محم( رابطه میان موضوع و 8
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 مفاهیم زیر را به تعاریف و جمالت مناسب آنها وصل کنید. -ج

 آیدبدون دخالت تجربه به دست میاصل علیت  الف(

 هر عللی معلول خاص خودش را دارد ب(

 کنند. میج( هر چیزی را بر اساس حس و تجربه تحلیل 

 لی است.قد( اصل علیت یک قاعده ع

 ( فالسفه مسلمان1

 ( اصل سنخیت2

 ( آمپریست ها3

  ( دکارت4

2 

  دهید. کامل به سؤاالت زیر پاسخ -د 

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

 1 رابطه علیت را تعریف کنید؟ 11

 1 وضیح دهید؟وجوب عللی و معلولی را )به طور مختصر( ت 12

 1 با قبول اصل سنخیت علت و معلول به چه مسائل پی می بریم؟ )پیامدهای اصل سنخیت( 13

  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟ -هـ 

 1 پذیرش اتفاق به معنای دم و سوم چه تأثیری در اندیشه و تفکر و سبک زندگی یک فرد دارد؟ 14

 1 معنای چهارم اتفاق را توضیح دهید و تحلیل کنید؟ 15

 2 برهان دکارت در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟ 16

 2 استدالل کانت در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟ 17

 2 استدالل فارابی در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟ 18

 5/1 نا در اثبات وجود خدا را به طور کامل بیان کنید؟استدالل ابن سی 19

 20 موفق باشید
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