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تبریخ اهتحبى 1398 / ....... / ......... :

ًَثت اهتحبى :

(هْر آهَزشگاُ)

تعذا صفحبت :

ًورُ هستور بِ عدد:

ًورُ پایاًی بِ عدد..................:

ًام ٍ ًام خاًَادگی دبیر  :زّرا کرین ًژاد

ًورُ هستور بِ حرٍف:

ًورُ پایاًی بِ حرٍف..................:

تاریخ اهضاء 8931 / ..... / ........ :

درستی یا ًادرستی جوالت زیر را تعییي کٌید ٍ در صَرت غلط بَدى صحیح آى را بٌَیسید:

1

الف)ًخستیي هسئلِ ای وِ فىر ثشر را هتَجِ خَد سبخت ،هسئلِ ی هغبیرت ٍجَد ٍ هبّیت است
ة)ّوِ ی فیلسَفبى ثر ایي عمیذُ اًذ وِ اصل سٌخیت هیبى علت ٍ هعلَل هبًٌذ اصل علیت عملی است
د)در زهبى یًَبى ثبستبى(زئَس)خذای آسوبى ٍ ثبراى ثَدُ است
د)در لرى 20فیلسَفبى ثِ جبی احجبت ٍجَد خذا  ،ثِ راثطِ ی هیبى اعتمبد ثِ خذا ٍ هعٌبداری زًذگی تَجِ وردًذ
2

جاّای خالی را با کلوات هٌاسب پرکٌید
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)1اًسبى در ّر چیسی وِ هشبّذُ هی وٌذ دٍ حیخیت هیجبثذ..حیخیت ٍ.....................حیخیت....................
)2ارسطَ در وتبة ٍ..........جَد را از هبّیت جذا هی سبزد اهب ثِ تَضیحبت وَتبّی اوتفب هیىٌذٍ فیلسَفبى غرة از طریك
اثي سیٌب ٍ اثي رشذ ثب فلسفِ.................آشٌب شذًذ
)3در جْبى اسالم فیلسَفبًی ّوچَى ................ ٍ..............از ثرّبى ٍجَة ٍ اهىبى استفبدُ وردُ اًذ
)4در زهبى ایراى ثبستبى ،آًبى خذا را ...............................هی داًستٌذ وِ ثب پرتَ ٍ اشراق خَد پذیذُ ّب را ظبّر هی سبزد
)5طجك ًظر ّیَم ثر اسبس ًظن هَجَد در جْبى هی تَاًین یه .................ٍ..................را احجبت وٌین
3

ّر یه ار گسیٌِ ّبی سوت راست ثب وذام یه از گسیٌِ ّبی سوت چپ ارتجبط دارد.
) 1دوبرت

عمل ،ادران هستمل از حس ًذارد

) 2علت

ایوبىّ،ذیِ ی الْی از جبًت خذاست

)3اصل سٌخیت هیبى علت ٍ هعلَل

ٍجَد هعلَل هتَلف ثِ ٍجَد اٍست

ً)4خستیي هخلَق در ایراى ثبستبى

ثْوي

)5دیَیذ ّیَم

ًظن ٍ لبًًَوٌذی هیبى پذیذُ ّب

)6ور وگَر

ثذیْی ثَدى درن هفَْم علیت

)7راثطِ ی علت

راثطِ ی ٍجَدی
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4

بِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّید.

2

وبًت فیلسَف عمل گرای لرى  18ضرٍرت ٍجَد خذا را از چِ طریك احجبت هی وٌذ؟
ثعذ ار درن علیت  ،ثرای آًىِ علت حَادث طجیغی را ثذاًین از چِ چیسی استفبدُ هیىٌین؟
در پرتَ وذام اصل هیبى اجسای جْبى ارتجبط ٍ پیَستگی ثرلرار است ٍ در هَاجِْ ثب ّر پذیذُ ای در پی علت آى ثر هی
آیین؟
ٍیلیبم جیوس پیراهَى ٍجَد خذا چِ ًظری دارد؟
5

بِ سَاالت زیر پاسخ کاهل دّید.
چِ تفبٍتی هیبى دٍ جولِ ی (اًسبى حیَاى ًبطك است) ٍ (اًسبى هَجَد است)ٍجَد دارد؟1

از ًظر اثي سیٌبّ ،ستی ٍ چیستی دٍ جٌجِ از یه چیس اًذ ثِ چِ هعٌبست؟1.5

هوىي الَجَد ثَدى اشیب از دیذگبُ اثي سیٌب ثِ چِ هعٌبست؟1

از دیذگبُ اثي سیٌب چرا اشیبی جْبى ٍاجت الَجَد ثبلغیر اًذ؟1.5

ًظریِ ی اهىبى فمری(فمر ٍجَدی) هالصذرا را تَضیح دّیذ؟1.5

ثب تَجِ ثِ هجحج ٍجَة علی ٍ هعلَلی ٍ،اجت الَجَد ثبلغیر چگًَِ ٍجَدی است؟1.5

از هیبى فیلسَفبى ارٍپبیی ،دیذگبُ وبًت را شرح دّیذ؟1

13

ًظر آى دستِ از فیلسَفبًی وِ ثِ (علت العلل)اعتمبد دارًذ ،پیراهَى هعٌبی سَم اتفبق چیست؟1

ًتیجِ ی اعتمبد ثِ اصل ٍجَة ثخشی علت ثِ هعلَل چیست؟1

هٌظَر از علت تبهِ ٍ ًبلصِ چیست؟هخبل ثسًیذ1

از ًظر وبتیٌگْبم حورُ ی اعتمبد ثِ ٍجَد خذا چیست؟1

تح
فلس
با آرزوی قق آرزواه و رویا اهی شیرین فی اتن

