
 

 

 ًورُ( 0.22)جوالت طحیح را تا عالهت )ص( ٍ جوالت غلط را تا عالهت )غ( هشخض ًوایذ:  .1

 

 فلسفِ از آتي اتتذا تِ اًطاکیِ ٍ از آى جا تِ اسکٌذریِ هٌتقل شذ.  .1

 شْر تغذاد تِ پیشٌْاد ترهکیاى تَسط هٌظَر دٍاًیقی تٌا شذ.  .0

 اطالت ٍجَد تَدًذ.حکوای هشائی قائل تِ اطالت هاّیت ٍ اشراقیاى قائل تِ  .3

 از هیاى هتکلواى هسلواى، اشاعرُ ٍ اّل حذیج تِ لحاظ فکری ًسدیکی تیشتری تا شیعیاى داشتٌذ. .4

 خَاجِ ًظیرالذیي طَسی در شرح خَد تر اشارات تِ اشکاالت فخر رازی پاسخ گفت. .5

 اتي سیٌا دسترسی داشتِ است.« االًظاف»سْرٍردی تِ قطعاتی از کتاب  .6

 در ًسد سْرٍردی ّواى ارتاب اًَاع است. هخل افالطًَی .7

 شْیذ تْشتی ٍ رجایی از جولِ شاگرداى هرحَم عالهِ طثاطثایی )رُ( تَدًذ. .8

 

 ًورُ( 3.22) ًام هَلفاى کتة زیر را تٌَیسیذ: .0

 

 الویساى: .3 حکوِ االشراق: .0 شفا: .1

 قاًَى: .6 احظاء العلَم:  .5 تلَیحات: .4

 اشارات: .9 شَاّذ رتَتیِ:  .8 هظثاح االًس: .7

 هَسیقی کثیر: .10 شرح اطَل کافی: .11 احَلَجیا: .12

 

 

 ًورُ( 3.22) هفاّین زیر را تعریف کٌیذ: .3

 

 

 دٍر:  .1

 زیادت ٍجَد تر هاّیت: .0

 تسلسل:  .3

 علیت:  .4

 

 فلسفه                                                                                                                

 451-940227              75                                             انسانیچهارم                                                 



 تِ سَاالت زیر پاسخ کاهل دّیذ:  .4

 

 ًورُ( 0.22)سْرٍردی حکوای پیش از خَد را تِ چٌذ دستِ تقسین هی کٌذ؛ درتارُ ّر یک تَضیح هختظری ارائِ دّیذ؟  .1

 ًورُ( 1.5) ترّاى سیٌَی )ٍجَب ٍ اهکاى( در رد تسلسل را تَضیح دّیذ؟ .0

 ًورُ( 1.5) هَاد حالث را ًام تردُ ٍ ّریک را تَضیح دّیذ؟ .3

 ًورُ( 0.22) هالک ًیازهٌذی هعلَل تِ علت را ًسد حکوای هشایی تا ًظریِ طذرائیاى هقایسِ کٌیذ؟ .4

 ًورُ( 1.22)قاعذُ اهکاى اشرف را تا هخال رٍدخاًِ تَضیح دّیذ؟  .5

 ًورُ( 1.22)تفاٍت علت تاهِ ٍ ًاقظِ را تا یک هخال تَضح دّیذ؟  .6

 ًورُ( 1.22)ًظریِ فاراتی درتارُ ریاست هذیٌِ فاضلِ را تَضیح دّیذ؟  .7

 ًورُ( 0.22) سثت تِ آى شرح دّیذ؟ًظر ّیَم درتارُ علیت را رکر کردُ ٍ اًتقادات عالهِ طثاطثایی )رُ( را ً .8

 

 


