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 .1نام مولف هر یک از کتب زیر را مشخض بفرماییذ 3.33( :نمره)

 .1اشاسات ٍ تٌثیْات:

 .2تصَیش رْاى دس فیضیه رذیذ:

 .3تفسیش الویضاى:

 .4دًیایی وِ هی تیٌن:

 .5هحاووات:

 .6ششح اشاسات:

 .7احَلَریا:

 .8حىوِ االششاق

 .9هثذا ٍ هؼاد:

 .11دسُ التاد:

 .11ششح اصَل وافی:

 .12تفسیش سَسُ حوذ:

 .2جمالت درست را با عالمت (ص) و جمالت نادرست را با عالمت (غ) مشخض نماییذ 2.33( :نمره)
 .1آشٌایی غشتیاى تا فلسفِ اسالهی تِ اتي سشذ هحذٍد ًشذ.
 .2تٌا تِ خطثِ اٍل ًْذ الثالغِ؛ آغاص دیي هؼشفت ٍ شٌاخت پشٍسدگاس است.
 .3هٌطك داًاى هسلواى تحج هَاد حالث سا اص حىوای هشایی اخز ٍ هثحج هَاد لضایا سا تٌیاى ًْادًذ.
 .4پیش اص دٍسُ صفَی دس شیشاص هىتثی فلسفی تٌیاى ًْادُ شذ وِ دس آى رالل الذیي دٍاًی ٍ صذسالوتاّیي شیشاصی
تِ تذسیس هی پشداختٌذ.
 .5هشوضی وِ ّاسٍى الششیذ دس تغذتذ تٌثاى گزاشت؛ «هزوغ الحىوِ» ًام داشت.
 .6استالیي آخشیي سّثش حضب ووًَیست تَد.
 .7هالن ًیاصهٌذی هؼلَل تِ ػلت اص هٌظش فیلسَفاى هشایی اهشی اًفىان ًاپزیش اص رات هؼلَل است.
 .8هاتؼذالطثیؼِ دستشداسًذُ هزوَػِ ای اص هسائل پیشاهَى «هَرَد هطلك» است.

 .3به سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ:
 .1هاتؼذالطثیؼِ سا تا هاٍساءالطثیؼِ همایسِ وٌیذ ٍ تفاٍت آى ّا سا تِ طَس واهل تَضیح دّیذ؟ (ً 1.5وشُ)
 .2تا سسن شىل تَضیح دّیذ تِ چِ دلیل فیلسَفاى هشائی تشای تَضیح هشاتة ػالن لائل تِ ٍرَد دُ ػمل هزشد تَدًذ؟
(ً 2.11وشُ)
ً .3ظشیِ هتىلویي پیشاهَى هالن ًیاصهٌذی هؼلَل تِ ػلت سا تَضیح دادُ ٍ ًمذ ًوائیذ؟ (ً 2.11وشُ)

 .4دٍ هفَْم «فطشت اٍل» ٍ «فطشت حاًی» سا تَضیح دّیذ ٍ تگَییذ فیلسَفاى هسلواى دس تَضیح چِ هسالِ ای اص ایي ًظشیِ
استفادُ هی وٌٌذ؟ (ً 1.5وشُ)
 .5تشّاى ٍرَب ٍ اهىاى «سیٌَی» سا تِ ّوشاُ سسن هذل تمشیش ًوائیذ؟ (ً 2.11وشُ)
 .6اًَاع دٍس سا ًام تشدُ ٍ تؼشیف وٌیذ ٍ تَضیح دّیذ چشا دٍس تاطل است (سسن هذل اختیاسی است)؟ (ً 1.5وشُ)
 .7هَاد حالث سا ًام تشدُ ٍ ّوشاُ تا روش یه هخال تؼشف ًوائیذً 1.5( :وشُ)
 .8تشهىیاى چِ وساًی تَدًذ ٍ سیش اًتمال پایتخت تِ تغذاد دس دٍسُ ػثاسیاى سا تِ طَس واهل تَضیح دّیذ؟ (ً 2.11وشُ)
 .9سیش اًتمال فلسفِ اص یًَاى تاستاى تِ رْاى اسالهی سا تِ طَس واهل (طثك هسیشّای دٍ گاًِ) تَضیح دّیذ؟ (ً 1.11وشُ)

