
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 
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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 1 ذ.اًساى در ّر چیسی کِ هشاّذُ هی کٌذ چٌذ حثیت هی یاتذ؟ ًام تثری 1

 2 چرا؟  دارد؟ دلیل تِ ًیاز هَضَع تر هحوَل حول "است ًاطق حیَاى اًساى"ِ آیا در قضی (1 2

 1 اًذ؟  استهادُ کردُ "ٍجَب ٍ اهکاى"سهِ از ترّاى الم کذام  الدر جْاى اس (1 3

ٍ تعذاد هَجَدات رٍی زهیي تی ًْایت است راتطِ هَضَع ٍ هحوَل چگًَِ است؟  در قضایا عذد ّشت  رد است (1 4

 . تَضیح دّیذ
1 

 2 از ًظر اتي سیٌا هیاى هاّیات ٍ ٍجَد چِ ًَع راتطِ ای ترقرار است؟  (2 5

 1  چیست؟ جْاى هَجَدات ُپیام اصلی اتي سیٌا ٍ پیرٍاى اٍ در درتار (3 6

 1  چِ؟ یعٌی است ٍجَدی ای راتطِ علیت ِراتط (1 7

 1 تٌَیسیذ.  را علّیت اصل ُدیذگاُ دکارت درتار (1 8

 2 تا رکر هثال تَضیح دّیذ کِ تِ عقیذُ ّیَم ها از چِ طریقی عادت کردُ این چیسی را علت چیسی دیگر تٌاهین؟  (2 9

 1 از ًظر دهَکریتَس چِ چیسی سثة پیذایش عٌاصر ٍ اشیاء  علی در جْاى شذُ است؟  (1 11

 2 تذست هی آیذ؟  یتِ ترتیة چِ ًتایج ٍ سٌخیت از سِ اصل علّیت، اصل ٍجَب تخشی علت تِ هعلَل (1 11

 1 . راتٌَیسیذ "اتهاق"چْار هَرد از هعاًی  (2 12

 1  داشتٌذ؟ خذا ُسهِ ایراى تاستاى چِ ًظری در تارالحکوا ٍ   (1 13

 1 طَى چِ ٍیگگی ّایی دارد؟ الا  از هٌظر طَى، کار خذاًٍذ چگًَِ است ٍ خذاالاز ًظر ا  (1 14

 2 . تٌَیسیذل  اراتی ترای ابثات ٍجَد خذا را الاستذ (1 15
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ةّدن و خیذیث چیعحی داػحً: خیذیث ىّجّد  دو خیذیث ىی یاةس (1 1

 .زیصا ایً دو ىفِّم از یکسیگص جسایی ٌاپشیصٌس. خيم خیّان ٌاطق ةصای اٌعان یک خيم طصوری اظث و ةَ دنیم ٌیاز ٌسارد -ریص 2

 ةِيٍیار، رّاجَ ٌصیصانسیً طّظی، ىیصداىاد و ػیذ ةِایی 3

و ىيحٍع اظث کَ غسد ُؼث فصد ةاػس، ىّجّدات روی زىیً  ةصكصاری ارجتاط ىیان ىّطّع و ىديّل غیصىيکً اظث؛ یػٍی ىدال 4

 .ٌاىدسود ةاػٍس

 یػٍی اظث؛ ةصكصار اىکاٌی َوكحی ةَ ذات و ىاُیث اػیاء پیصاىّن رّد ٌگاه ىی کٍیو، ىی ةیٍیو کَ ىیان ایً ىاُیات و وجّد یک راةط 5

 ذاجاً اػیاء ایً. ةاػس ىدال آٌِا ةّدن کَ ٌیعث ُو ای گٌَّ ةَ ُيچٍیً،. ةاػس ةایس خحيا کَ ٌیعث ای گٌَّ ةَ اػیاء ىاُیث و ذات

 انّجّدٌس. ىيکً اػیاء ایً دیگص، جػتیص ةَ. ٌتاػٍس یا ةاػٍس جّاٌٍس ىی

جّدات جِان ةصخعب ذات رّد ىيکً انّجّدٌس اىا از ایً خیخ کَ اکٍّن ىّجّدٌس، واجب انّجّد ةانغیصٌس؛ یػٍی از واجب انّجّد ىّ 6

 فحَ اٌسةانشات ٌؼئث گص

 اظث. دیگصی وجّد ةَ واةعحَ وجّدش یکی یػٍی (1 7

 .اصم غهّیث ةسون درانث ججصةَ ةَ دظث ىی آیس و جضء ىفاُیو اوّنیَ و ةسیِی اظث کَ اٌعان از آن درك فطصی دارد (1 8

اظث چٍیً چیضی ةا چؼو، ىی ةیٍس کَ ةا آىسن رّرػیس ةَ آظيان زىیً روػً ىی ػّد اىا ایٍکَ رّرػیس غهث روػٍی زىیً  ىذالً (2 9

 روػً "غهث" رّرػیس کَ ػّد ىی "جساغی" چٍیً ىا ذًُ در ػسن، روػً و رّرػیس هخط كاةم رؤیث ٌیعث. ةصادص جکصار ىؼاُس

 چیضی ایو کصده غادت ىا کَ اظث طصیق ایً از. ٌیعث ُا پسیسه جّانی از ٌاػی رواٌی اىص یک جض چیضی جساغی ایً و اظث زىیً ػسن

 ةٍاىیو. دیگص چیضی غهثّ را

 ةصرّرد اجفاكی اجو ُا و ذرّات ریض ججضیَ ٌاپشیص و غیص كاةم جلعیو (1 11
 ٌظو و كاٌٌّيٍسی ىیان پسیسه ُا  -جزهّف ٌاپشیصی و خحيیّث در ٌظام ُعحی  -ارجتاط و پیّظحگی  (1 11
 در راص ُسف و غایث .ٌتّدن3 .آیس پسیس ىػهّنی ُص غهحی ُص از اظث .ىيک2ً .ٌسارد وجّد خحيیث َىیان غهث و ىػهّل آن راةط.1 (2 12

 ٌؼسه ةیٍی پیغ خاددَ دادن .رخ4. اظث جِان ٌظو و خصکات
 کٍس. ىی رهق و ظازد ىی ظاُص را ُا پسیسه رّد اػصاق و پصجّ ةا کَ داٌعحٍس ىی ُعحی ٌّر را رسا آٌان (1 13
روػً اظث و ایً، ةا چٍس رسایی یٌّان جفاوت دارد زیصا طّن یک رسای ىػیً ةا ویگگی ُای الکار رساوٌس ُسف دار اظث. رسا ٌضد اف (1 14

 .طّن از آن یاد کصده اظثالدر چٍسرسایی، رهلث آگاُاٌَ ىػٍا ٌسارد و چٍسرسایی ػکم دیگصی از ُيان کفص و ةی رسایی اظث کَ اف

وجّدِ غهث ةص وجّدِ ىػهّل ىلسّم .2. در جِان پیصاىّن ىا اػیایی ُعحٍس کَ وجّدػان از رّدػان ٌیعث و ىػهّل چیضُای دیگصٌس.1 (2 15

اگص .3. اظث و وجّدِ ىػهّل ىؼصوط ةَ وجّدِ غهث اظث. یػٍی، فلط درصّرجی کَ غهث ىّجّد ةاػس، ىػهّل ُو ىّجّد رّاُس ةّد

 ىػهّنی کَ اکٍّن ىّجّد اظث غهحی داػحَ ةاػس کَ آن غهث ُو رّدش ىػهّل ةاػس، ةَ ٌاچار، ایً ىػهّل ُو غهث دیگصی دارد. خال

 پیغ ٌِایث ةی جا ةزّاُس ُا غهث َاگص ایً غهث دوم ُو ىػهّل ةاػس، ةصای ىّجّد ػسن ةَ غهث ظّىی ٌیازىٍس اظث. اکٍّن اگص ظهعه

پیغ ىی آیس و چٍیً جعهعهی ىدال اظث؛ زیصا  "هعم غهم ٌاىحٍاُیجع" ٌتاػس، دیگصی ىػهّل کَ ٌؼّد غهحی ةَ ىٍحِی یػٍی ةصود،

 دیگص، غتارت ةَ. رظس ٌيی ىاظث، روی پیغ اکٍّن ُو کَ ىػهّنی ةَ ٌّةث اصالً ةصود، غلب ةَ ٌِایث ةی جا ةزّاُس ُا غهث َاگص ظهعه

 دارد وجّد غهحی ُا ىػهّل و ُا غهث َای ظهعهةحس درا پط،. اظث غیصىيکً و ىحٍاكض رّد دارد، كصار ٌِایث ةی ظهعهَ داػحًِ اةحسا

 اظث. دیگص ىّجّدات انػهم غهَ و انّجّد واجب رّدش یػٍی ٌیعث؛ دیگصی ةَ واةعحَ وجّدش کَ
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