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تعییي کٌیذ کذام عثارت صحیح ٍکذام عثار ت غلط است:

الف) ٍجَد ٍ هاّیت اص پشواس تشیي هفاّین هیاى اًساًْا ّستٌذ.
ب) ساتطِ ٍجَد ٍگیاُ یه ساتطِ اهىاًی است.
ج)دواست هعتمذ است وِ اًساى اص طشیك حس تِ تَالی پذیذُ ّا پی هی تشد.
د) ّیچ یه اص فیلسَفاى جْاى اص ٍاطُ اتفاق استفادُ ًىشدُ اًذ.

ُ)تْوي اص ًظش حىوای ایشاى تاستاى ٍجَدی هجشد داسد.
ٍ)داضتي سلسلِ تی ًْایت خَد هتٌالض ٍغیش هوىي است .
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جاّای خالی تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ:

2

الف)ٍجِ هطتشن ٍ اختصاصی هَجَدات تِ تشتیة  .................................. ٍ ................................است..
ب) اضیاء جْاى راتا ٍ ..............................تشای خاسج ضذى اص حالت اهىاًی تِ ً..................................یاصداسًذ.
ج) گشایص فلسفی دواستٍ ..............................دیَیذ ّیَم  .............................است.
د) اتي سیٌا  ...................................راتی ٍ رٍق فطشی سا وِ سثة تمای هوىٌات ٍهخلَلات است  ...........................هی ًاهذ
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ارتباط عبارات سمت راست با سمت چپ رامشخص کنیذ:
الف )تشلشاسی استثاط هیا ى هَضَع ٍهحوَل غیشهوىي است

 )..........( -1ساتطِ ٍجَدی

ب) اص وْي تشیي هسائل فلسفی

 )..........( -2ساتطِ اهتٌاعی

ج) یىی ٍجَدش ٍاتسطِ تِ دیگشی است

ٍ )..........( -3اجة الَجَد تالغیش
 )..........( -4علت ٍ هعلَل

د) تِ ٍاسطِ علت دیگش ٍاجة ضذُ است

)..........( -5هغایشت ٍجَد ٍهاّیت
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گسینه صحیح را مشخص نماییذ:

الف) هاّیت ٍ ٍجَد یه ضئ اص ًظش .............دس رّي هتوایض ٍاص ًظش .............دس عالن خاسج هطتشن ّستٌذ.
 -1مفهوم – مصذاق

ب) هعٌای دٍم اتفاق
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 -2مصذاق –مفهوم

 -1از هر علتی هر معلول پذیذ می آیذ  -2رخ دادن حادثه پیش بینی نشذه

به سواالت زیر پاسد کوتاه دهیذ :

4

الف)هغایرت ذٌّی ّستی ٍ چیستی  ،پایِ کدام ترّاى ٍازچِ کسی در اثثات چِ جیسی است؟ً /57ورُ
ب)(هثلث سِ زاٍیِ دارد) (،هثلث دایرُ است) ٍ( درخت سثس است) تِ ترتیة هرتَ ط تِ کدام یک از هفاّین سِ گاًِ هی تاضد ؟ً/57ورُ
ج)ارتقا ء دٌّدُ ترّاى ٍجَب ٍاهکاى اتي سیٌا چِ کسی است؟ً/57ورُ
د) ًظر دکارت در تارُ راتطِ علیت تٌَیسید؟ً /57ورُ
ُ) از ًظر فیلسفَفاى تسرگ یًَاى ( زئَس ،آپَلَى ٍ آرتیوس ) تِ ترتیة چگًَِ خدایاًی تَدًد؟ً /57ورُ
ٍ) چِ زهاًی تسلسل علل ًاهتٌاّی پیص هی آید؟ً /57ورُ
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ا اصطالحات زیر را تعریف کنیذ:

الف ) اهىاى فمشی
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ج) علت تاهِ

ب) هعلَل
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به سواالت زیر پاسد کامل دهیذ:

الف ) دس عثاست اًساى هَجَد است تفاٍت اًساى ٍ ٍجَد اص چِ جْتی است؟ ً1وشُ
ب)افالطَى خذاًٍذ سا چگًَِ تَصیف هی وٌذ؟ً 2وشُ
ج)فیلسَف تشاساس چِ لَاعذی عمیذُ ای سا هی پزیشد ٍ اص آى دفاع هی وٌذ؟ ً 1/5وشُ
د) اتْام اصلی سمشاط دس یًَاى تاستاى چِ تَد؟ ً1وشُ
ُ)حىوای ایشاى تاستاى چِ تصَیشی اص خذاًٍذ اسائِ وشدُ تَدًذ؟ ً 1وشُ
جمع

بارم

موفك باشیذ /خ
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