
 

 

 

 

 هنشى( 0.44) جاياآل خامآل سا تا كمنات نهاسة پش هنائألذ6 .1

  .ستا دىكش كتفاا كوتايآل تتوضألحا تى نّاا ،ساختى اجذ نايألتسا اص  دجوو .................... بكتادس  سطواس .1.1

 .شذهذ شهاآ اسسطوئآل فمسفي تا داًنجذ ....................و  اته سألها طشألقاص  بغش فالسفي .1.1

 داد. اسقش خذاشهاسآل خود آليا هتشيا پاأليسا  نايألتو  دجوو تنغاألش سيتادس سألها تها هظشألي.....................  .1.1

 خصوصألات لوهالوه تفاوت داسهذ؛ انا دس ألك چألض ششألكهذ  آه اصم .............. است.تا األه كى نوجودات دس  .1.0

 د.هانألسا ..................  داتنوجو دآلجوو فقشو  تستلآلوا سانالصذ .1.1

 .هذا ىهانألذ...................  هتشياسا  دموجوا جةوا تثثاوآل دس ا هتألا ،سألها تهاص ا تعذ فالسفي .1.2

 .صدسا هنآل فطش تش..............  دموجوا جةوا تىسا  هشاصهألا ه،جيا ءشألاا ادتعذ هشذ هياألت تآل .1.3

  .يذد ههشا نا تىسا  قثألم ألهاص ا سآلنوو ا يا شكمو  يا هلو س نجساا هذاتو نآل فقط حس..............  هظشاص  .1.4

  .هيذ نآل تهاسا  عمألّت تطيو سا دتش نآل پآل يا ىپذألذ مآلاتو تى حس طشألقاص  ههساا كى نعتقذهذ......................  .1.5

  .تلألشألن كنكاص ..............  تاألذداسد،  خاصآل منعمو چى آلّ عمت يش هألناتذ ألهكىا اآلتش .1.14

  .يذد نآل ههشا حتنآلو  وسآلضشاآل  تطىسا تاتعسا  هجيا.........................  صما .1.11

 داسد.  مهثاد تىسا  هجيادس  جنشو  جيش شپزألشو  نعمو يني سآلعتثاا تآل...................،  صما سهكاا .1.11

 . هذدودنش ؛تاشهذ............  تش نتكآل صشفا كى الألمآلد نيألو ألوألذد هظشاص  .1.11

  .هألست پزألش هنكاا هياآ عاألت.................. و س وهتذ ههساا جنعآل هذلآلص ستا نعتقذ كاهت .1.10

 ....................... است؛ جاألآل كى نشكض اهذألشى ياآل ناست.دكاست نعتقذ است نهظوس اص ................... يناه  .1.11

 داسوألهألست يا نعتقذهذ اهساه چألضآل هألست، جض ألك حألواه ............................ . .1.12

  هنشى( 2.44) جنالت دسست سا تا عالنت )ص( و جنالت هادسست سا تا عالنت )غ( نشخص هنائألذ6 .1

 .ستا چألستآلو  يستآل ننفيودو  هسثت تعألأله ،فمسفى مألياوّ نثاحثاص  ألكآل .1.1

  .دكش تثثاا خالقآلا ظاألفو و قخالا طشألقسا اص  اخذ كاهت .1.1

 .ستا ننتهع نوضوعش اآلتش قضألى منحنو «ستا سفألذ نا خاهي اسألود» قضأليدس .1.1

 .هذا ىشذ دموجوا جةوا أللشد عانمآل سطيوا تى ،هذدنوجو كى نايألاتآل يني .1.0

 .دكش تثثاا عقمآل مستذالو ا عقم طشألقاص  اهتو هنآلسا  اخذ دجوو هنسمنا فالسفي هظشاص  .1.1

  .ألذآ نآل ستد تىتى تجش خامتد تا ّت عمأل صما كى دتو نعتقذ ستكاد ،پاألآلاسو هفألمسوفا هنألااص  .1.2

  .سدخو نآل ىلش منعموو  عمت نسئمى كآل تادكو هينااص  دفش ألك هذألشيا .1.3

 .ستا حساص  تشافش نفيونآل عمّألت نيألو ألوألذد هظشاص  .1.4
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 .  ستا فمسفآل شهاسآلاخذ يكههذ اعتذا سطواس ستألمو لفتى تى        .1.5

 .ستا عمت دِجوو تى وطنشش منعمو دِجوو و ستا ننقذّ عمت دِجوو تش منعمو دِجوو ستا نعتقذ تآلسافا .1.14

 . ستا دىتو هياآ تعنألق ألا تصحألحو  هقذو  عانألاهى نفايألندس  قتد ه،فألمسوفا نينو  نؤثش تنااقذاص ا ألكآل .1.11

 . يذد نآل ههشا حتنآلو  وسآلضشاآل  تطىسا تاتعسا  هجيا م،نعموو  عمت سهخألت صما .1.11

 هنشى( 1.44) يش ألك اص نواسد جعثى صألش سا دس نقاتم عثاست نشتثط خود، تهوألسألذ6 .1

 ـ دنوكشألتوس، كمألتوس، اشاسات و تهثألياتا، يشتهع اموجودن، نيألات شفاءاال، اصم سهخألت، اصم عمألت، ننكه اموجودـ 

 عذنداساآل هسثت تساوآل تا وجود و  .1.1

 نينتشأله اثش فمسفآل اته سألها .1.1

 جياه حاصم تشكألة اتفاقآل اتن ياست .1.1

 تألاهلش استثاط و پألوستلآل نألاه نوجودات جياه .1.0

  هنشى( 0.44) تى سواالت صألش پاسخ كوتاى ديألذ6 .0

 تش اساس تشياه وجوب و انكاه، تنان نوجودات عامن تى چى چألضآل واتستى يستهذ؟ .0.1

 نآل داهذ؟كذان فألمسوف، األناه سا يذألى اآل االيآل  .0.1

 كذان اصم فمسفآل، ضانه وجود هظن دس جياه است؟ .0.1

 نعتقذ است كى عمت اهقشاض تشخآل جاهذاساه، هاساصلاسآل آهيا تا نحألط است؟ ،كذان صألست شهاس تضسل .0.0

 كذان فألمسوف اسوپاألآل، دسك عمألت سا انشآل تذأليآل و فطشآل نآل داهذ؟ .0.1

 كذان كمنى پشسشآل، نهعكس كههذى و تاصتاتآل اص اصم عمألت است؟ .0.2

 ؟ فألمسوف نسمناه، جياه سا ألكپاسچى فقش و هألاص تى خذاوهذ نآل داهذكذان  .0.3

 ؟چلوهى حنمآل است« اهساه»تش « حألواه هاطق»حنم  .0.4

 تى سواالت صألش پاسخ كانم ديألذ؟  .1

 هنشى( 1.44)؟ ستذالم فاساتآل سا دس اثثات وجود خذاوهذ سا تهوألسألذا .1.1

 هنشى( 1.44)فالسفى تعذ اص كاهت، دستاسى خذاوهذ تى چهذ لشوى تقسألن شذهذ؛ توضألح ديألذ؟  .1.1

 هنشى( 1.44)؟ ألكآل اص استذالم ياآل اسسطو دس اثثات وجود خذاوهذ سا تهوألسألذ .1.1

 هنشى( 1.44)عمت تانى و هاقصى سا تا ركش ألك نثام تعشألف كشدى و نقاألسى كهألذ؟  .1.0

 نشى(ه 1.44) ؟سا تعشألف كشدى و نثام تضهألذسواتط انكاهآل، انتهاعآل و وجوتآل  .1.1

 

 

 

 

 


