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تستی
 .1در هَرد داًستي هؼاًٖ ،چِ ًسثتٖ ت٘ي تؼرٗف لفظٖ ٍ تؼرٗف حق٘قٖ ٍجَد دارد؟
أ .تؼرٗف لفظٖ هقدم تر تؼرٗف حق٘قٖ است 

ب .تؼرٗف حق٘قٖ هقدم تر تؼرٗف لفظٖ است 

د .تقدم ٍ تأخرٕ تٌ٘شاى ً٘ست 

دّ .ر دٍ ّوسهاى هحقق هٖشًَد 

 .2هراد از کلوِ «هتاف٘سٗک» در آحار ارسطَ چ٘ست؟
أ .اهَر هاٍراء طث٘ؼت هاًٌد خداًٍد ٍ هالئکِ 

ب .هجوَػِ هثاحخٖ کِ تؼد از طث٘ؼ٘ات در کتاب ارسطَ آهدُ است 

دّ .ر چِ کِ در ػالن هادُ ٍجَد ًدارد 

د .توام اهَر اػن از طث٘ؼ٘ات ٍ هاٍراء آى را در ترهٖگ٘رد 

 .3در ًظر فالسفِ «ٍجَب ،اهتٌاع ،اهکاى» از هقاٗسٔ چِ چ٘سّاٖٗ تِ دست هٖآٌٗد؟
أ .هَضَع ٍ هحوَلٖ کِ غ٘ر از ٍجَد است 

ب .هَضَع ٍ ٍجَد آى 

د .هَضَع ٍ هحوَل چِ ٍجَد تاشد ٍ چِ ًثاشد 

دّ .ر چ٘سٕ کِ در خارد ٍجَد دارد 

 .4اٗي کِ «حرکت فقط در سِ هقَلِ ،کن ٍ ک٘ف ٍ أٗي ،است» ًظر چِ کسٖ است؟
أ .صدر الوتألْ٘ي 

ب .شْ٘د هطْرٕ 

د .ارسطَئ٘اى 

دّ .راکل٘تَس 

تشریحی
 .1اطالػات ها درتارٓ اش٘اء دٍ گًَِ است؛ تؼد از ت٘اى آى دٍ ،هَضَع فلسفِ را هؼ٘ي کٌ٘د.
ّ .2ر ٗک از اشراقَ٘ى ٍ هشائ٘ي تاتغ چِ کسٖ ّستٌد ٍ تفاٍت اٗي دٍ هکتة چ٘ست؟
 .3ت٘ي رٍش اشراقٖ ٍ ػرفاًٖ چِ اشتراک ٍ چِ تفاٍتّاٖٗ ٍجَد دارد؟
« .4سیر من الحق إلی الخلق بالحق» از هراحل چْارگاًِ هالصدرا را تَض٘ح دّ٘د.
 .5أ .جولٔ «دٍگاًگٖ هاّ٘ت ٍ ٍجَد صرفا ذٌّٖ است» را تَض٘ح دّ٘د ب .اص٘ل تِ چِ چ٘سٕ گفتِ هٖشَد؟
ً .6ظرٗٔ «ّر کس ّر گًَِ احساس کٌد ٍ تٌ٘دٗشد ترإ اٍ ّواى حق٘قت است» از آى چِ گرٍّٖ است؟ چرا اٗي ًظر را ترگسٗدُاًد؟
 .7تؼرٗف حدٍث ٍ قدم در ًظر فالسفِ را ًَشتِ ٍ تٌَٗس٘د هراد از تحج «حادث ٍ قدٗن» چ٘ست؟
 .8دٍ ًَع تغ٘٘ر در طث٘ؼت را ًام تردُ ٍ تٌَٗس٘د تِ کدام ٗک حرکت هٖگٌَٗد؟
 .9ػلت را تؼرٗف ًوَدُ ٍ تٌَٗس٘د در ًظرٗٔ هقاتلِ «ّر پدٗدُإ ػلتٖ دارد» چ٘ست؟
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