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 4گزینه (422 سوال

 .باشد می انی برهان که است شده برده پی است استخوان پوکی که علت به لگن شدن شکسته یعنی معلول از استدالل این در

 4گزینه( 422 سوال

 وسط حد توانند نمی( ب) و( ب مساوی) و است نیاز وسط حد به قیاس تشکیل برای که چرا دهند نمی تشکیل را قیاس یک مقدمه دو این

 .باشند

 3 گزینه( 422 سوال

 دیده، توانست می که چیزهایی بر گرا رفتار روانشناسی که است شده گفته اما رسد می نظرم به 2 گزینه هم و 3 گزینه هم اول نگاه در چند هر

 سوال این برای تری صحیح پاسخ بودن مادی نظر به و است بودن پذیر مشاهده از فراتر مطلب این که بوده متمرکز گردد لمس یا و شنیده

 .باشد

 1 گزینه (422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .اند مشترک هستی و وجود اصل در اشیا(4 گزینه

 .پردازد می آن احکام و وجود به اولی فلسفه و است ها پدیده عقالنی تبیین برای کوششی فلسفه( 3 گزینه

 .شود مطرح هم دیگر علوم در است ممکن تغییر و ثبوت مسئله(2 گزینه

 1 گزینه (422 سوال

 .بپندارد می دانا آن به نسبت را خود فرد که دارد این در ریشه مرگ از ترس سقراط نظر از

 1 گزینه (422 سوال

 .گیرد می رانتیجه حقیقت بودن نسبی آید نمی دست به ثابت و پایدار دانشی معنای به حقیقت که مطلب این از پروتاگوراس

 3 گزینه (422 سوال

 .است خوشبختی نوع برترین اندیشیدن با همراه زندگی ارسطو نظر از

 3 گزینه( 421 سوال

 .است الوجود ممتنع و آمد نخواه وجود به االضالع منتظم دایره اسم به چیزی گاه هیچ بنابراین ندارد ارتباطی هیچ دایره مفهوم با ضلع مفهوم

 3گزینه(424 سوال
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 پیش نهایت بی تا همینصورت به و باشد دیگر علتی معلول خود نیز علت آن و باشد داشته علت یک معلولی آنکه یعنی نامتناهی علل تسلسل

 .برویم

 1گزینه(423 سوال

 .بالعکس نه و است معجزات و کرامات علت نفس قوت

 1 گزینه(422 سوال

 .نگریستند می انکار دیده به را( عمل حافظ فرشتگان) الکاتبین کرام و( نبی غیر) اولیا کرامات معتزله

 2 گزینه(422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .هستند طبیعت عالم و انوار میان رابطه اسپهبدیه انوار(1 گزینه

 .است شده آمیخته هم به ظلمت و نور که است وسطی مغرب در( 4گزینه

 .بریم می پی اشرف موجود وجود به اشرف غیر موجود مشاهده با(3 گزینه

 1 گزینه( 422 سوال

 گزینه سایر تشریح

 .است ذوقی روش با غلبه سهروردی فکر نظام در(4 گزینه

 .است فارابی ثانی معلم( 3 گزینه

 .برند نمی بهره عقلی قبح و حسن روش از فالسفه(2 گزینه

 2 گزینه(422 سوال

 .هستند یکدیگر بر منطبق دو این که است معتقد اما است قائل مستقل ارزشی عقل برای متکلمان خالف بر مالصدرا

 4 گزینه( 422 سوال

 خواهد آنها از یک کدام با اصالت که آید می پیش سوال آن آنگاه شود می تقسیم ماهیت و وجود بخش دو به ما ذهن در واقعیت یک هنگامی

 .بود

 4 گزینه(422 سوال

 گزینه سایر تشریح
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 .داند می ذهن از ناشی را علیت عمومی اعتقاد بلکه نگرفته قرار عمومی اعتقاد انکار مورد علیت اصل(1 گزینه

 .باشد می عقلی اصل این چون بزند علیت وجود عدم یا وجود از سخنی تواند نمی مشاهده و تجربه(3 گزینه

 ذهن نزد در و حضوری صورت به که است معلول و علت اولیه مصداق درک و باشد می حصولی علم وسیله به علیت کلی قانون درک(2 گزینه

 .است

 3 گزینه( 422 سوال

 .است شده جهان به نسبت نگر کلی دیدگاه یک رفتن بین از باعث علوم شدن تخصصی و جداشدن




