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4.5 

کلمات مناسب تکمیل نمائید.جاهای خالی را با   

...معلول می باشد...............معلول و طبق نظر فالسفه.............مالک نیازمندی اشیا به علت طبق نظر متکلمان...-1  

دارد....است که در شریان های عالم هستی جریان ...........................انس انسان و جهان از دیدگاه ابن سینا بر پایه.... -2  

...........در معارف الهی هرگز ماهیت این مباحث را دگرگون نمی کند.............طرح مباحث...........-3  

...........برسد............فلسفه در شناخت اشیاء تا آنجا ریشه یابی می کند که به..........-4  

ویی ها و گ....... آراء فالسفه مشاء را بیان نمود و سپس در کتاب.....................تناقض .................غزالی ابتدا در کتاب........-5

نها را ابراز نمود.آ اشکاالت وارد بر  

............است.......................و همانند نسبت ..............در نظر فارابی نسبت عقل فعال به طبیعت مانند..... 6  

.........است...................ی در جهت اثبات عقلی یا تجربی اصل واقعیت مستقل از ذهن مستلزم...هر گونه تالش  -7  

................نزدیک می کند.............فطرت ثانی انسان را به...... -8  

آسیمان و همیه کاانیات را    ........در جهان مبتنی است، زمیین و  .......................جهان شناسی مشایی که بر وساطت . -9

 .......تفسیر می کند..........................در...
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 گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

 چرا صرف تصور ماهیت یک شی برای حمل وجود بر آن کفایت نمی کند؟-1

  ب(زیرا وجود و ماهیت، اتحاد مفهومی دارند.       .الف(زیرا ماهیت یک شیء در ذهن قابل تغییر است

  د(زیرا وجود و ماهیت در عالم خارج عین هم هستند.         . یکی نیست ماهیت  مفهوم وجود و مفهوم ج(زیرا

 اشند.و مانند آن همراه می باشند، قوانین...........و...........می ب« همیشه -همه» قوانین و اصولی که عموما با الفاظ-2

 عینی-د( فلسفی       ماهوی  -ج(فلسفی     عینی-ب(علمی    کلی-الف(علمی

 در برهان فارابی وجود کدام یک از موارد زیر ضامن تحقق زنجیره ی علت و معلول ها نیست.--3

 د(وجود نامشروط             ج(علت نخستین           ب(موجود مشروط          الف(علت العلل

 ............بودند...........................و...................«...فلسفه و حکمت اسالمی»به ترتیب عامل کسادی و رونق بازار --4

 سهروردی -د( خواجه نصیر      فخر رازی-ج( غزالی     خواجه نصیر -ب(غزالی      غزالی-الف( فخر رازی

.است و اجتهیاد و تیالب بیرای    .........................است که مترادف آن.....................شناخت احکام مطلق وجود به عهده --5

 .....است....................شناختن ریشه و پایه وعلت اصلی و حقیقی و باطنی هر پدیده، همان...

            فلسفه  -وداصالت وج -ب( مابعدالطبیعه                فلسفه -هستی شناسی -الف( مابعدالطبیعه

 عرفان و شهود -اصالت وجود-د( ماورا طبیعت       عرفان و شهود -هستی شناسی -ج( ماوراء طبیعت

 از دیدگاه ابن سینا، روب مطلوب و مناسب برای تحقیق در عالم طبیعت آن است که: -6

 عقلی بهره مند شوداز روب های -                   2 از روب های تجربی بهره مند شود-1

 با غایت انسان در طبیعت سازگار باشد-                     4 با غایت خلقت جهان سازگار باشد-3
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