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نمره*موفق و موید باشید*ردیف

1

نمره )5/0گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید. (هر مورد ) 1
.............صقضیه هندسی( مجموع زوایاي مثلث سه قائمه است ) ممکن الوجود است.الف)

............غ
.............صکانت فیلسوف عقل گراي آلمانی قرن هفدهم بود.ب)

.............غ
..............صنیست.معناي اول اتفاق مورد قبول فیلسوفان ج)

.............غ
..............صوجود و ماهیت از فارابی پیروي کرد.توماس آکوئیناس در بحث مغایرتد)

.............غ

2

2

نمره )5/0جاهاي خالی زیر را پر کنید. ( هر مورد ) 2
مالصدرا وابستگی و فقر وجودي موجودات را  ........................................... نامید.الف)

میان موجودات مختلف رابطه هاي گوناگونی وجود دارد مثال رابطه بین کارفرما و کارگر رابطه ب)
.......... است.........................

ارتباط و پیوستگی الزمه و نتیجه اصل ....................................... است.ج)
در جامعه یونان باستان ...................................... خداي عفت و خویشتن داري بود.د)

2

3

نمره )5/0گزینه مناسب را انتخاب کنید. ( هر مورد ) 3
کدام فیلسوف خدا را از طریق اخالق و وظایف اخالقی اثبات کرد؟-1

دیوید هیومد)کانتج)کنت ب)دکارتالف )
جمله ( حرارت سبب یخ بستن آب می شود ) مربوط به کدام معناي اتفاق است؟-2

معناي چهارمد)معناي سومج)معناي دومب)معناي اولالف)
کدام یک از فالسفه زیر علت یک امر را ناشی از توالی پدیده ها می دانست؟-3

دیوید هیومد)توماس آکوئیناسج)اوگوست کنتب)رنه دکارت                  الف)
توماس آکوئیناس برهان هاي چه کسی را پایه برهان هاي خود قرار داد؟-4

ابن سیناد)ابن رشدج)مالصدراب)فارابی الف)

2

4
نمره )1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ( هر مورد ) 4

انسان در هر چیزي که مشاهده می کند چند حیثیت می یابد؟ نام ببرید.-1
4



 

از نظر ابن سینا واجب الوجود بر چند قسم است؟ نام ببرید.-2

نظریه دکارت در مورد قانون علیت را بنویسید.-3

زندگی معنادار از دیدگاه فالسفه قرن بیست و یکم چگونه است؟-4

5

به سواالت تشریحی زیر پاسخ کامل دهید.) 5

نمره )5/1( درباره خدا را بنویسیدنظر کاتینگهام-1

نمره)2( نظر داروینیست ها را در مورد جهان هستی بنویسید.-2

نمره )5/1چرا از نظر ابن سینا درك و پی بردن به قانون علیت از راه تجربه ممکن نیست؟ ( -3

نمره)2(ممکن الوجود بودن اشیا را توضیح دهید.-4

نمره)2( قاعده سنخیت علت و معلول را توضیح دهید.-5

10



 

نمره)1ویلیام جیمز در مورد اثبات خداوند چه می گوید؟ (-6

*پایان*

( پاسخ نامه سواالت )

گزینه هاي صحیح و غلط-1

د) غص                                             الف) غ                                                       ب) غ                                                         ج) 

جاهاي خالی-2

د) آرتمیسالف) امکان فقري                                   ب) اتکا                                                       ج) علیت      

پاسخ سواالت تستی-3

) د4) د                                                      3) ب                                                          2) ج                             1

پاسخ سواالت کوتاه-4

داشتنچیستیدو حیثیت : حیثیت موجود بودن و حیثیت -1

ر و واجب الوجود بالذاتدو قسم : واجب الوجود بالغی-2

ز ااز میان فیلسوفان اروپایی، دکارت معتقد بود که اصل علیت بدون دخالت تجربه به دست می آید و جزء مفاهیم اولیه و بدیهی است که انسان -3
آن درك فطري دارد.

ه انسان را نسبت به آینده مطمئن     می کند و زندگی معنادار عبارت از یک زندگی داراي غایت و هدف و سرشار از ارزش هاي اخالقی است ک-4
آرامشی برتر به او می دهد.

پاسخ سواالت تشریحی-5



 

قبول خداوند (( زندکی ما را در بستري قرار می دهد که آن را باارزش و بااهمیت می سازد و این امیدرا می دهد که به جاي اینکه احساس -1
آن هیچ امري در نهایت، اهمیت ندارد، می توانیم مامن و پناهگاهی بیابیم.))کنیم در جهان بیگانه اي افتادیم که در

میلیارد سال می گذرد. طی این سالها جانداران بی شماري پدید آمده اند 5/3آنان می گویند: از ابتداي پیدایش موجود زنده بر روي زمین، -2
ن با محیط زندگی، ازبین رفته اند.فقط آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان به علت ناسازگاري اندام ها و اعضاي بدنشااما بیشتر آنها، 

((اتفاقا)) سازگار با محیط بوده است به حیات خود ادامه داده و رشد کرده اند و اگر در این میان تکاملی رخ داده، اتفاقی بوده است.

همراه هم آمدن برخی پدیده ها را می یابیم اما به دنبال هم آمدن دو حادثه به معناي زیرا ما از طریق حس و تجربه، فقط به دنبال هم آمدن یا-3
((علیت)) نیست.لذا طبیعی است که کسی که صرفا تجربه گراست، نمی تواند تبیین قانع کننده اي از علیت اراده کند.

این ماهیات و وجود یک رابطه ((امکانی)) برقرار است یعنی ذات و وقتی به ذات و ماهیت اشیاء پیرامون خود نگاه می کنیم، می بینیم که میان-4
د یا نباشند. نماهیت اشیاء به گونه اي نیست که حتما باید باشد.همچنین، به گونه اي هم نیست که بودن آنها محال باشد. این اشیاء ذاتا می توانند باش

به تعبیر دیگر، این اشیاء ممکن الوجودند.

ر این که درك می کند که هر حادثه اي علت می خواهد، درك می کند که هر معلولی از هر علتی پدید نمی آید بلکه هر معلولی انسان عالوه ب-5
از علت خاصی صادر می شود و پدید می آید.فیلسوفان این اصل را (( سنخیت میان علت و معلول )) می نامند و می گویند همه انسان ها، طبق 

نند مثال براي باسواد شدن درس می خوانند.همین اصل رفتار می ک

او می گوید:(( من معتقدم که دلیل وجود خداوند عمدتا در تجربه هاي شخصی درونی ما نهفته است.))-6


