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 .کنید مشخص را زیر عبارات نادرستی یا درستی الف(

 شده جمع یا ترکیب هم با که چیزند یک از جزء دو آن که است معنا این به چیزند یک جنبه دو ماهیت و وجود گوییم می وقتی

 ......... اند

 گیاه و وجود میان ضرورت رابطه که شود می معلوم شد موجود گیاه اگر اما است امکانی رابطه یک گیاه و وجود میان رابطه

 ........ است شده برقرار

 ........ سوبژکتیو نه است ابژکتیو امری معلول و علت صورت به اشیا دیدن کانت نظر از

 کند می نفی را جهان نظم و حرکات در غایت و هدف نبودن یعنی اتفاق سوم معنای ) زجو جو بروید گندم از گندم  (المثل ضرب
.......... 

  ....... است شده گرفته تجربه از که است نظم برهان الهی فیلسوفان برهان مهمترین هیوم دیوید نظر از
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 .کنید کامل مناسب عبارات با را خالی جاهایب( 

 .است.............. جهت  از و................ در فقط وجود و انسان تفاوت است موجود انسان گوییم می وقتی

 ارتقا را برهان این............. و  داد گسترش اروپا در را برهان این کرد می تبعیت سینا ابن از ...........  بحث در که اکوئیناس توماس

 .بخشیدند

 .است................  مفاهیم جزء و آید می دست به...............  علیت اصل که بود معتقد دکارت

 علیت رابطه و برد می پی..........  به طریق این از انسان معتقدند کنند می تحلیل..........  اساس بر را چیزی هر گرایان تجربه چون

 .کند می بنا را

 ............ نه کند می اثبات را............ حداکثر نظم برهان هیوم دیوید نظر از
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 است ارتباط در ها گزینه از یک کدام با زیر عبارات از کدام هر کنید مشخص

 آکوئیناس توماس.1 ....ندارد معنا اگاهانه خلقت خدایی چند الف( در

 کبیر آلبرت.2 . هستند معلول آمدن پدید علت هم روی که عواملی ب( مجموعه

 ارسطو.3 .است ذهن ای پایه مفاهیم جزء معلول و علت ج( مفهوم

 افالطون.4 .شوند می نابود و محو موجودات کل بازگیرد را خویش عنایت پرتو آنی الهی ذات د( اگر

 موجب ماهیت و وجود مغایرت نظریه گسترش با و بود آشنا سینا ابن با که اروپا بزرگ فالسفه و( از

 .شد آنجا در فراوانی مناقشات

 تامه علت.5

 ناقصه علت.6 

 فقری امکان.7 

 ذاتی امکان.8 

 کانت.9 

 .دکارت. 10 
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 (1)صفحه 
 

 محل مهر آموزشگاه
های استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  

شهر ری  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

غیردولتی دانشجو)دوره دوم( مجتمع آموزشی  

  98-99سال تحصیلی ترم اول 

 



 

 

 بارم سواالت ردیف
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 نمره( 4).دهید مختصر و کوتاه پاسخ زیر سواالت به

  ؟چیست موجودات اختصاصی وجه و مشترک وجه
 

1 

 5/0  ؟است قسم چند بر وجود مالصدرا نظر از 13

 1 دهید. توضیح را وجودی رابطه 14

 فلسفی اصول کدام از ناشی ها پدیده میان مندی قانون و نظم و موجودات میان پیوستگی و ارتباط ترتیب به 15

 است.

5/0 

 1 داشتند؟ نظری چه خدا درباره کنت اوگوست و هیوم دیوید گرا، تجربه و گرا حس فالسفه میان در 16

 نمره( 5/8. ) دهید کامل پاسخ زیر سواالت به 17

 چیست؟ خداوند اثبات برای کانت استدالل

 

2 

 1 ?کنند می استناد امری چه به خداوند اثبات برای برگسون هانری و جیمز ویلیام 18

 1 ?است صحیح جهان در اتفاق برای معنا کدام شما نظر به 19

 5/0 چیست؟ شود می حاصل معلول و علت )ضرورت (وجوب اصل از که ای نتیجه 20

 2 .دهید توضیح را علیت درباره سینا ابن دیدگاه 21

 ذکر با را گانه سه قضایای این .شود می کشف قضیه نوع سه قضایا در محمول و موضوع میان رابطه بررسی با 22

 .دهید توضیح مثال
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 (2صفحه )
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