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 .1تعیین کنید گسینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند؟

.2

.3

( 1.1ومرٌ)

.1.1

يجًد اساسی تریه مفًُم ي مذار َمٍ تحج َای فلسفی می تاشذ.

.1.1

از وظر حضرت ػلی (ع) کما ل تًحیذ وفی صفات زایذ تر رات خذا می تاشذ.

.1.1

وظریٍ مماتل اصل ػلیت صذفٍ ي اتفاق وام دارد.

.1.1

از وظر فاراتی َذف اصلی از تشکیل اجتماع دست یاتی تٍ سؼادت د ویا ي آ خرت می تاشذ.

.1.1

از میان متکلمیه مسلمان شیؼیان از تحج ػمالوی در دیه خًد داری میکروذ .

.1.1

ترکتاب اشارات اته سیىا لطة رازی شرح اوتمادی وًشتٍ ي مطالة آورا مًرد اشکال لرار دادٌ است.

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید 1..1( :ومرٌ)

.2.2

تشر راتا متفکر است ي مىظًر از ایه تفکر ...............می تاشذ.

.2.2

در ديران وُضت ترجمٍ اته واػمٍ کتاب  ..................را تر جمٍ کرد.

.2.2

تسرگتریه مريد فلسفٍ صذرایی در الُای اخیر استاد.............................می تاشذ.

.2.2

مُمتریه اصلی کٍ می تًاوذ مثذاء تحمیك فلسفی لرار گیرد اصل....................می تاشذ.

.2.2

فاراتی ماوىذ ارسطً اوسان را ....................می داوذ.

َریک از گسیىٍ سمت راست با یکی از گسیىٍ َای سمت چپ مىاسبت دارد آوُا را تعییه کىیذ؟ ( 1.11ومرٌ)

ريش فلسفٍ

خذايوذ در ادیان

وظریٍ حذيث

تعقلی

ياجب الًجًد

يزیر ایراوی سلسلٍ عباسیان

اَل حذیج

مترجم آحار طبی یًویان

یحیی برمکی

مخالفان تعقل در دیه

-

علت ایجاد بالياسطٍ َمٍ مًجًدات جُان

-

مالک ویازمىذی معلًل بٍ علت در وگاٌ متکلمیه

 .4بٍ سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ:

.2.2

للمري اصلی فلسفٍ

.2.2

دي گريٌ مختلف کٍ در تراتر مسائل ما تؼذالطثیؼٍ در صذر اسالم تًجًد آ مذوذ وام

.2.2

.2.2

چیست؟ ( 5.1ومرٌ)

خالفت ػثاسیان دي يالؼٍ را تٍ َمراٌ داشت یک مًرد را رکر

چرا فلسفٍ اسالمی در آغاز وام مشاء

تثریذ؟ ( 5.1ومرٌ)

کىیذ؟ ( 5.1ومرٌ)

گرفت؟ ( 5.1ومرٌ)

کىیذ؟ ( 5.1ومرٌ)

.2.2

ممتىغ الًجًد را تؼریف

.2.4

تؼییه کىیذ کٍ در لضایای زیر کذام راتطٍ (امکاوی -امتىاػی -يجًتی) ترلرار
الف) عذد سه زوج است .

است؟ ( 5.1ومرٌ)

ب) مانتوی مریم آبی است.

چیست؟ ( 5.1ومرٌ)

.2.4

از وظر فاراتی وسثت ػمل فؼال تٍ طثیؼت ماوىذ

.2.4

دي ته از حکمای مکتة فلسفی شیراز را وام تثریذ؟

( 5.1ومرٌ)

.2.4

کتاب تاسًػات احر کیست ي در جُان اسالم چگًوٍ مؼرفی

 .2.24پیشًایان دیه در تراتر پرسش کىىذگان چٍ ريشی

.1.11

شذ؟ ( 5.1ومرٌ)

داشتىذ؟ ( 1.55ومرٌ)

فلسفٍ ي فرَىگ یًواوی از چٍ مسیرَایی يارد جُان اسالم شذ؟

( 1.55ومرٌ)

.1.11

دلیل مغایرت يجًد ي ماَیت را تىًیسیذ ي مخال

.1.11

سنخیت علت و معلول را تعریف کنیذ و مثال بسنیذ؟

.1.11

علت تامه را تعریف

کنیذ 5.1( :ومرٌ)

.1.11

دو مورد از چهار اصل عقالنی که برهان وجوب و امکان ابن سینا بر آن استوار است را رکر
کنیذ 1.55( .ومرٌ)

تسویذ؟ ( 1.1ومرٌ)

( 1.55ومرٌ)

.1.11

برهان اسذ واخضر فارابی را توضیح دهیذ؟

.1.1.

وجه شباهت بذن با مذینه فاضله را در منظر فارابی بنویسیذ؟

( 1.55ومرٌ)

دَیذ؟ ( 1.55ومرٌ)

.1.14

فطرت ايل ي حاوی را تًضیح

.1.14

وظریٍ حذيث را تًضیح دادٌ ي دي ومذ تٍ آن تىًیسیذ؟

( 1.55ومرٌ)

( 1.55ومرٌ)

