
  فلسفه و منطق 
  ؟نیستکدام گزینه در ارتباط با منطق درست  -1

  دهند تا به روش درستی بیندیشند. سازند و به دیگران یاد می اي است که اندیشمندان می منطق برنامه) 1
  شود. منطق مانع بروز برخی اشتباهات می) 2
  گیرد. شمه میسرچ) منطق از ذات انسان 3
  منطق را ارسطو ابداع نکرد. )4

  قواعد حاکم بر تفکر است. .....................انسان است و  .....................تفکر مهمترین فعالیت  - 2
  روح، منطق )4  ) مغز، منطق3  ) روح، قیاس2  مغز، استدالل) 1

  توان گفت: ترتیب می به» یکی از اقسام فکر«و » کند حالتی را بیان میاي که انجام کاري یا وقوع  کلمه«به » تصویر«و » فعل«در تعریف  -3
  ربط است ) جامع نیست ـ بی4  ربط است ) مانع نیست ـ بی3  ) مانع نیست ـ مانع نیست  2  ) جامع نیست ـ مانع است1

  ..................... آید، که میان می به .....................کنیم، پاي یک  وقتی با واقعیت مفهوم سروکار پیدا می -4
  زبان است ر) تصدیق ـ به معناي جمله در دستو2  ) تصور ـ درباره هستی آن سوال شده1
  ) تصدیق ـ در آن نوعی تفاوت وجود دارد4  ) جمله ـ از سه تصویر تشکیل شده است3

  .....................تعریف مفاهیمی مانند زندگی و انسانیت  -5
  گردد. پذیر می ) با شناخت قواعد تعریف امکان2    پذیر نیست دلیل بداهت، امکان ) به1
  گردد پذیر می ) مرکز عملی یا امکان4    تر گردد تواند به تدریج کامل ) می3

  کند؟ درستی کامل می کدام مورد عبارت زیر را به -6
  .....................پذیر  تفاده از مفاهیم ناشناخته، امکانتعریف یک مفهوم مجهول با اس«
  که یک مفهوم درونی هم وجود داشته باشد. به شرط آن) است ـ 2  که از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود. به شرط آن) است ـ 1
 نیست ـ بنابراین روي شرایط چنین تعریفی مناسب است.) 4  نیستند. مساويف ف و معرَّمعرِّصورت نیست ـ زیرا در آن ) 3

  ؟تنیسیک از شرایط یک تعریف درست  کدام -7
  تر تر و رسیدن به مفاهیم جزئی استفاده از مفاهیم کلی) 2  ) استفاده از حداقل یک مفهوم درونی در تعریف1
  جامع و مانع بودن) 4      فمعرِّ ف ازمعرَّتر بودن  روشن) 3

  به شکلی که ضلع ندارد، چه ایراداتی دارد؟ تعریف انسان به حیوان سخنگو تعریف دایره - 8
  ایرادي ندارد ـ مانع نیست) 4  ) مانع نیست ـ ایرادي ندارد3  جامع نیست) جامع نیست ـ 2  یستجامع نیست ـ مانع ن) 1

  .بود .....................محلول  بخوانند، قطعاً .....................خوش نبودن سقراط، به این که او را دل - 9
  کاران هم ردیف نشدن با مغالطه) فیلسوفوس ـ 2    فیلسوفوس ـ تواضع و فروتنی) 1
  ـ تواضع و فروتنی سوفیست) 4  هم ردیف نشدن با سوفسطاییانـ  سوفیست) 3

  باشد؟ ها می یک از عبارت هر کدام مربوط به کدام -10
  ج) روش تجربی   ب) مفهوم قانون  الف) کاربرد مفاهیمی مثل فلز، انبساط و ...

    ت) امور واقعی بودن ـ آزمایش روشی مطمئن ـ اصل یکنواخت عمل کردن طبیع1
  امور واقعی مطمئن ـ یروش یشآزما) قادر به شناخت طبیعت بودن ـ 2
  امور واقعیقادر به شناخت طبیعت بودن ـ اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت ـ ) 3
  مطمئن یروش یشآزما امور واقعی بودن ـ اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت ـ) 4

  ؟نیستهاي سوفسطاییان  یک از ویژگی کدام - 11
  ) به نظر برخی از آنان انسان معیار همه چیز است.2  کردند. بودند که در مقابل تعلیم، فرد دزیافت می) نخستین کسانی 1
  توان آنرا شناخت. ها اعتقتد داشتند اگر حقیقی موجود باشد، حتماً می ) آن4  ) هرکس هرچند بپندارد، حقیقت است، از سخنان ایشان است.3

  این استدالل از کیست؟ -12
  »، اگر براي انسان شناختنی هم باشد قابل تعلیم نیستنیست شناختیبراي انسان  ،وجود بهندارد، به فرض  هیچ حقیقتی وجود«
  ) سقراط4  فسطاییان) همه سو3  ) گرگیاس2  ) پروتاگوراس1

هـاي   تـرین مفهـوم بحـث    اساسـی  .....................گویند، بـدین ترتیـب    می .....................فلسفه علم هستی شناسی است و به این اعتبار به آن  -13
  مابعدالطبیعه است.

  مابعدالطبیعه ـ وجود) 4  ـ ماده بعدالطبیعه) ما3  ماوراءالطبیعه ـ ماده) 2  ) ماوراءالطبیعه ـ وجود1
  یک از نمودارهاي زیر صحیح است؟ کدام -14

1(   2(   3(   4(   
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 این شعر اشاره به چه دارد؟   - 15
  »اي انی است  بنفشه در گوشهاي / جه هر آن کو ز دانش برد تو شه«
  شود. با حیرت در برابر هستی آغاز می منحصراً) فلسفه 1
  خواهد وراي همه موجودات به کل هستی نظر کند و با یک دید کلی هستی را بشناسد. ) فلسفه می2
  ) باید از فطرت اول به فطرت ثانی گذر کرد.3
  ت.) ماهیت مباحثی که انسان با آن درگیر است فلسفی اس4

  را بزند. .....................این است که آدمی براي لحظاتی قید عقل  .....................الزمه عبور از فطرت  -16
  ) اول ـ معاش4  ) اول ـ فلسفی3  ) دوم ـ فلسفی2  ) دوم ـ معاش1

کدام اشاره به چـه  هر» یقتکوي طر«و » تسراي طبیع«در این شعر » روي بیرون / کجا به کوي طریقت گذر توانی کرد تو کز سراي طبیعت نمی« -17
  نظر فلسفی دارند؟

  ) فطرت ثانی ـ فطرت اول4  ) فطرت اول ـ فطرت ثانی3  ) هستی ـ فطرت اول2  ) فطرت اول ـ هستی1
  ؟نیستدرست » با وجود دین چه نیازي به فلسفه است؟«یک در پاسخ به این سوال که  کدام -18

  کند. رگز ماهیت این مباحث را دگرگون نمیعارف الهی ه) طرح مباحث وجودشناسی در م1
  هاي مختلف بیان شود. تواند با زبان یک مطلب می) 2
  ها ملزم داشته است. خداوند از گفتن برخی مسائل در دین خودداري کرده و انسان را بی تفکر فلسفی درباره آن )3
  به نحوي از مباحث فلسفی حرف بزند.   تواند گویند دین هم می طور که عرفا و شعرا از مباحث فلسفی می ) همان4

  جو کرد. و جست .....................در  خاستگاه فلسفه اسالمی را باید -19
  ) فلسفه یونان2  هاي دیگر   ) برخورد تاریخی اسالم با فلسفه1
  ) آمار افالطون و ارسطو4    ) بطن خود اسالم3

دانسـتند کـه    وجود داشت و یک جبهه که بحث عقلی در مباحث دین را جـایز مـی   .....................نام  یخ اسالم یک جبهه نفی و تعطیل بهدر تار - 20
  نزدیک هستند. .....................نام داشتند و به  .....................

  ـ سنی) اهل کتاب ـ معتزله 4  ) اهل کتاب ـ شیعیان ـ معتزله3  ) اهل حدیث ـ معتزله ـ شیعه2  ) اصل حدیث ـ معتزله ـ سنی1
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  نطق فلسفه و م
  شود.  کند و مانع بروز برخی اشتباهات می ـ منطق برنامه نیست که کسی آن را بسازد، منطق ما را با طرز کار ذهن آشنا می» 1«گزینه  -1

  )3ـ صفحه درس اول ـ منطق (قلندري) (
  )2ـ صفحه  درس اول منطق ـ(قلندري) (ترین فعالیت روح انسان است و منطق قواعد حاکم بر تفکر است.  ـ تفکر مهم» 4«گزینه  - 2
  )  8) (منطق ـ درس دوم ـ صفحه 91(سراسري ـ ربط است.  شود و تعریف تصور بی ـ تعریف فعل مانع نیست و شامل مصدر هم می» 3«گزینه  -3
  )6صفحه ) (منطق ـ درس دوم ـ 93(سراسري ـ  ـ در تصور ما با واقعیت کاري نداریم و تصور به معناي جمله در دستور زبان است.» 4«گزینه  -4
  )11) (منطق ـ درس دوم ـ صفحه 93(سراسري ـ ـ » 3«گزینه  -5
  )6ـ صفحه منطق ـ درس دوم ) (95(سراسري ـ ـ » 4«گزینه  -6
  )11ـ صفحه منطق ـ درس دوم (قلندري) (تر باشد.  ف باید از معرِّف روشنـ معر» 3«گزینه  -7
  ندارد بیضی را هم شامل می شود.  شود، شکلی که ضلع حیوان سخنگو طوطی را هم شامل میـ » 1«گزینه  - 8

  )4ـ صفحه منطق ـ درس دوم (قلندري) (
 کاران هم ردیف نشود، احتمالی بوده است.  این علت که سقراط با مغالطهـ » 1«گزینه  - 9

 ) 3) ـ صفحه 1ـ فلسفه چیست ( 1یازدهم ـ بخش  پایه) (90(سراسري ـ 
  ) 5فحه ) ـ ص1ـ فلسفه چیست ( 1) (بخش قلندري(ـ » 4«گزینه  -10
 ) 36ـ آغاز فلسفه ـ صفحه  2(قلندري) (پایه یازدهم ـ بخش ـ » 4«گزینه  - 11
 )37ـ آغاز فلسفه ـ صفحه  2(قلندري) (بخش شود.  ـ این استدالل از گرگیاس براي اثبات آن که هیچ حقیقتی وجود ندارد یافت می» 2«گزینه  -12
 ) 4ـ صفحه  1پایه دوازدهم ـ بخش ( )قلندري(گویند.  ـ به فلسفه مابعدالطبیعه هم می» 4«گزینه  -13
 )4ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(هر آنچه در عالم ما باشد، در عالم وجود هم است، اما برعکس آن صادق نیست. ـ » 2«گزینه  -14
 ) 5ـ صفحه  1پایه دوازدهم ـ بخش ) (قلندري(ـ » 2«گزینه  - 15
 ) 8ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(معاش لحظاتی را فارغ شد.  ـ براي عبور از فطرت اول باید از عقل» 4«گزینه  -16
 ) 8ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(ـ » 3«گزینه  -17
 ) 10ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(ـ » 3«گزینه  -18
 هاي دیگر.  رد تاریخی اسالم با سلسلهبطن و متن اسالمی پیدا کرد نه در برخوـ خاستگاه فلسفه اسالمی را باید در » 3«گزینه  -19

  ) 15ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(
   ) 13ـ صفحه  1) (پایه دوازدهم ـ بخش قلندري(ها به شیعیان نزدیک بودند.  معتزلهـ » 2«گزینه  - 20
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  فلسفه و منطق

  توان درست دانست: درباره علم منطق کدام گزینه را می -1
  اند. کننده علم منطق دانسته کشف کرد به همین علت او را ابداعارسطو طرز کار خدادادي ذهن انسان را  )1
  علم منطق آشنایی داشته باشد. با و بهبود تفکر نیاز است تا هر کسکند. سپس براي تسریع  آن را رعایت می طور طبیعی ) تفکر ضوابطی دارد که ذهن به2
  نماید. کند و همین آشنایی ما در درست اندیشیدن یاري می ) منطق فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می3
  ت.ترین فعالیت روح انسان بوده و منطق قواعد حاکم بر آن اس ) نطق مهم4

  کنیم. استفاده می ....................مجهول از  ....................براي معلوم کردن یک  - 2
  ) استدالل ـ تصورات معلوم4  ) تصدیق ـ استدالل3  ) تعریف ـ تصورات معلوم2  ) تصور ـ استدالل1

  در جمله زیر چند تصور وجود دارد؟ -3
  »ست.ي جریان الکتریکی انایون سدیم در حالت محلول رسا«
  ) شش4  ) چهار3  ) سه2  ) پنج1

  چه روابطی از نسب چهارگانه برقرار است؟» جزیی و کلی«و مفاهیم » جسم، سنگ و سیاه«میان مفاهیم  -4
  تباینوم و خصوص مطلق و یک نسبت علوم و خصوص من وجه ـ نسبت م) دو نسبت ع1
  عموم و خصوص من وجه ـ یک نسبت عموم و خصوص مطلق) سه نسبت 2
  سبت عموم و خصوص من وجه و یک نسبت بتاین ـ نسبت عموم و خصوص مطلق) دو ن3
  ) دو نسبت عموم و خصوص مطلق و یک نسبت مساوي ـ نسبت تباین4

  توجه به قوانین تعریف، کدام گزینه قوانین را درست رعایت کرده است؟با -5
  ز یک منظومه است.اي است که در مرک ه) ستاره کر2   محیط آن منحنی است.) دایره شکلی است که 1
  ) انسان حیوان رونده است.4   ارتفاع دارد. 3زاویه و  3) مثلث شکلی است که 3

  یک از مفاهیم زیر کلی هستند؟ کدام -6
  ) مریخ4  ) خیابان شریعتی3  ) این میزهاي چوبی2  دوم س) میز کال1

  است؟ نادرستدر رابطه با مفاهیم ذاتی و عرضی کدام گزینه  -7
  ام فهم و تصور مقدم بر ذات هستند.) مفاهیم ذاتی در مق1
  ) خندیدن و گریه کردن براي انسان عرضی است.2
  ) مفاهیم عرضی، علتی غیر از خود ذات دارند.3
  اند. ترتیب تقدم در ذهن مرتب شده الساقین به اي ـ مثلث ـ متساوي هزاویسه هاي ذاتی و عرضی مفاهیم مقدار ـ  توجه به تفاوتبا) 4

  قراط براي سوفیست ننامیدن خود چه بود؟در کدام گزینه آمده و دلیل س» فیاوسفیلو«معناي کلمه  - 8
  ها ردیف نشدن با سوفیست دار دانش ـ تواضع و فروتنی و هم ) دوست1
  ها تردیف نشدن با سوفیس دار دانایی ـ قائل بودن به حقیقت و هم ) دوست2
  ها وفیستردیف نشدن با س تواضع و فروتنی و هم دانایی ـ يدار) دوست3
  بودن به حقیقت تواضع و فروتنی و قائل دانش ـ يدار) دوست4

  و شخصیت مشهور آن درست ذکر شده است؟ در کدام گزینه نگرش مکتب - 9
ذهـنش  کند و یـک مفهـوم کلـی در     یگیرد و بعد به اجزا و عناصر آن توجه م وقتی انسان به دنبال حل مطلب مهمی است، ابتدا کل آن را درنظر می) گشتالت: 1
  آورد. ـ ایمانوئل کانت وجود می به
  پذیرند. ـ آگوست کانت هاي مادي است و فقط امور قابل مشاهده شناخت به پدیده رفتارگرایی: دانش آدمی محدود) 2
  ) گشتالت: انسان محکوم به عوامل و علل مادي نیست ـ ایمانوئل کانت3
  ـ آگوست کنت پذیر باشد. به به دست آمده و مشاهده) رفتارگرایی: شناختی ارزش دارد که از راه عقل و تجر4

  است؟ نادرستها کدام گزینه  در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آن -10
  علم سیاستدانند شناسان غربی اقتدار و مشروعیت سیاسی را از آن اکثریت می ) برخی جامعه1
  ) جرم چیست و مجرم کیست؟ علم حقوق2
  شناسی علم روان مادي نیز هستبر جسم مادي، داراي روح غیر الوه) انسان ع3
  فهمند؟ فلسفه هنر ) چرا بعضی زبان زیبایی اشیا را می4

   ؟نیستیک از مباحث زیر مربوط به مابعدالطبیعه  کدام - 11
  ) ثابت و متغیر4  ) چیستی و ماهیت3  ) علیت2  ) کثرت و وحدت1

  دام گزینه صحیح است؟ک -12
  دن را به انسان آموخت و باعث رونق تفکر فلسفی شد.ا توانایی عقل و روش درست اندیشیگذار فلسفه است. زیر ) سقراط بنیان1
  شد. رمز و افسانه بیان میجا اندیشه و تفکر به زبان  ) یونان باستان از آن جهت مهد تفکر فلسفی است که در آن2
  اعتباري علم و اندیشه بودند. موزش معین نداشتند و منادي بی) فالسفه عقیده و آ3
  جو کرد. و در میان پندارهاي دینی مردم یونان باستان جست بایدهاي رازگونه بشر  ) اندیشه4

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



  ؟نیستیک با نظرات پروتاگوراس سازگار  کدام -13
  چیز در جهان موقتی است، پس حقیقت امري نسبی است. ) همه1
  جود ندارد که بتوان آن را مورد توافق همه دانست.) هیچ اصل مشترکی و2
  در همان زمان حقیقت دارد. طکنیم، فق فعلی ادراك می  در زمانرا که ) چیزي 3
  پذیر است، زیرا تعامالت آدمیان در آن موثر است. ) تفکیک حق و باطل به سختی امکان4

  پردازد. علوم تجربی و انسانی به پژوهش می ....................و  ....................ترتیب فلسفه درباره مبانی  به -14
  ) کلی ـ جزیی4  ) کلی ـ خاص3  ) جزیی ـ خاص2  ) کلی ـ کلی1

  در حالت کلی است. ....................گویند که  می ....................است و به این اعتبار به آن  ....................فلسفه علم  - 15
  اي از عالم هستی شناسی ـ مابعدالطبیعه ـ مرتبه ) هستی2  دالطبیعه ـ علم به هستیشناسی ـ مابع ) هستی1
  شناسی ـ ماوراءالطبیعه ـ علم به هستی هستی) 4  اي از عالم هستی شناسی ـ ماوراءالطبیعه ـ مرتبه ) هستی3

طرت اول را بیان کرده و بگویید الزمـه عبـور از آن   از که بوده و منظور از ف» طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است«عبارت  -16
  چیست؟

  اس با امور و مسائل ـ تفکر درباره وجود م) ارسطو ـ همان حالت عادي ما در برخورد و ت1
  اس با امور و مسائل ـ فارغ شدن از عقل معاشماز ارسطو ـ همان حالت عادي ما در برخورد و ت ل) صدرالمتألهین به نق2
  ند ـ فارغ شدن از عقل معاشک باره دچار حیرت و شگفتی می ان فطرت ثانی که آدمی را به یک) ارسطو ـ هم3
  تفکر درباره وجود ند ـک باره دچار حیرت و شگفتی میهمان فطرت ثانی که آدمی را به یکاز ارسطو ـ  ل) صدرالمتألهین به نق4

  ها درست است؟ یا اقدام آن کدام گزینه درباره خلفاي عباسی -17
  الحکمه در زمان هارون بود. ) رونق بیشتر بیت2  را تاسیس کرد.أمون بیت الحکمه ) م1
  ) شهر بغداد در زمان معتضد عباسی تاسیس شد.4  ) استادان فلسفه حران در عهد معتضد از حران به بغداد منتقل شدند.3

  هاي فلسفی درست است؟ کدام گزینه درباره ترجمه -18
  دست بود. نین بن اسحاق نیز مترجمی چیرهحر او سونانی به عربی ترجمه کرد، پرجمی بسیار توانا بود و آثاري را از زبان یبر اسحاق بن حنیق که مت ) عالوه1
  بشر متی بن یونس، استاد فارابی کتاب شعر ارسطو را ترجمه کرد.) ابو2
  ترجمه کرد. افلوطین است اصالح و کندي آن را تیا را که بخشی از تاسوعاج) ابن ناعمه کتاب اثولو3
  ین نامیده است به عربی ترجمه شد.متاخر  سینا را فاضل رودیسی که ابن) شرح اسکندر اف4

  است؟ نادرستدر ارتباط با اصل واقعیت مستقل از ذهن کدام گزینه  -19
  ترین اصلی است که مبدا تحقیق فلسفی است. ) نخستین و مهم1
  ) مرز جدایی فلسفه از سفسطه است.2
  اکان نیز در عمل و مسیر زندگی ناچار از قبول این اصلند.ترین شک ) شکاك3
  ) از بدیهیات اولیه بوده و نه اثبات شدنی است و انکار شدنی است.4

  هاي زیر کدام قضیه رابطه موضوع و محمول وجوبی و ضروري است؟ از میان مثال - 20
  زاویه قائمه است. 3ث شکل داراي ) مثل4  فرد است. 3) عدد 3  ) درخت وجود دارد.2  وجود دارد. الباري) شریک 1
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  فلسفه و منطق 
صورت طبیعـی   ذهن به» 2«ده آن نیست. در گزینه کنن کس ابداع سطو کاشف قوانین منطق بوده و هیچدانیم که ار می» 1«در گزینه  ـ» 3«گزینه  -1

سی براي استفاده از آن نیاز به فراگیري ندارد پس لزومی ندارد براي تفکر سـریع و بهبـود آن حتمـا آشـنایی     کند، ک قواعد منطق را رعایت می
  ترین فعالیت روح انسان بوده و منطق قواعد بر تفکر است. تفکر مهم» 4«داشته باشیم. در گزینه 

  دهم ـ درس اول ـ معرفی دانش منطق) پایه( )دهلوي(
  کنیم. ز استدالل و براي معلوم کردن یک تصور مجهول از تعریف استفاده میا لردن یک تصدیق مجهوبراي معلوم ک ـ» 3«گزینه  - 2

  دهم ـ درس اول ـ تعریف و استدالل) پایه) (دهلوي(
  یون سدیم ـ حالت محلول ـ رسانا بودن ـ جریان الکتریکی  تصورها ـ» 3«گزینه  -3

  آموزي مفهوم تصور را به درستی درك کرده باشد. ت دانشگویی الزم اس براي پاسخ
  دهم ـ درس اول ـ تصور و تصدیق) پایه) (دهلوي(

هـا   ها سنگ هستند. بعضـی جسـم   مطلق: هر سنگی جسم است. بعضی جسم صعموم و خصو رابطه بین مفاهیم جسم و سنگ ـ» 1«گزینه  -4
  سنگ نیستند.
هـا سـنگ    ها سیاه نیستند. برخی سیاه ها سیاه هستند. برخی سنگ عموم و خصوص من وجه: برخی سنگ هیم سنگ و سیاهرابطه بین مفا

  ها سنگ نیستند. هستند. برخی سیاه
  ست.تباین: هیچ جزیی کلی نیست. هیچ کلی جزیی نی رابطه بین مفاهیم جزیی و کلی

  )دهم ـ درس سوم ـ نسبت اربع پایه() دهلوي(
   ـ» 3«گزینه  -5

  مانع نیست گیرد. نادرست است زیرا تعریف به اعم است و بیضی را هم در برمی»: 1«گزینه 
  جزیی در تعریفاستفاده از مفاهیم  نادرست است. زیرا تعریف به احض است»: 2«گزینه 
  مانع نیست گیرد. زیرا تعریف به اعم است و حیوانات را هم در بر می نادرست است»: 4«گزینه 

  دهم ـ درس دوم ـ تعریف) پایه) (دهلوي(
   ـ» 1«گزینه  -6

اگر جزیـی بـود    .کنیم زیی به کلمه اول توجه میالیه هستند براي تشخیص کلی و ج جزیی است زیرا در مفاهیمی که مضاف و مضاف»: 2«گزینه 
  (این میزهاي چوبی) ادامه ترکیب هم جزیی خواهد بود.

  خیابان شریعتی در دنیا وجود داشته باشد. 10اسامی خاص در همه حال جزیی هستند حتی اگر مثال »: 3«گزینه 
  جز خورشید و ماه جزیی هستند. ها به اسامی تمامی سیاره»: 4«نه گزی

  دهم ـ درس سوم ـ جزیی و کلی) پایه) (لويده(
  گونه است:ضی نحوه قرارگرفتن در ذهن به اینهاي ذاتی و عر توجه به تفاوتزیرا با ـ» 4«گزینه  -7

  عرضی  ذات ذاتی
  الساقین اي ـ مقدار ـ مثلث ـ متساوي سه زاویه

  ـ درس سوم ـ ذاتی و عرضی) دهم پایه) (دهلوي(
کلمه فیلو (به معناي دوستداري) و سوفیا (به معناي دانایی) اسـت. و سـقراط بـه علـت تواضـع و فروتنـی و        2فیلوسوفیا ترکیب  ـ» 3«گزینه  - 8

قائل بودن به حقیقت دوستدار نادرست و » 2«دانش نادرست، در گزینه » 1«در گزینه  نامید. ها خود را سوفیست نمی ردیف نشدن با سوفیست هم
  ـ درس اول) 1) (فلسفه دهلوي( دانش و قائل بودن به حقیقت نادرست است.» 4«نادرست، در گزینه 

   ـ» 3«گزینه  - 9
  شود. شود. و به اجزا و عناصر توجه شده و بعد یک مفهوم کلی در ذهن ایجاد می در مکتب گشتالت ابتدا جز در نظر گرفته می» 1«در گزینه 
  : شخصیت مشهور رفتارگرایی آگوست کنت است نه آگوست کانت. »2«در گزینه 
  پذیر باشد نه عقل و تجربه. از راه حس و تجربه بوده و مشاهدهدر رفتارگرایی شناختی ارزش دارد که »: 4«در گزینه 

  )دومـ درس  1) (فلسفه دهلوي(
شـود نـه علـم     شناسی بررسـی مـی   نیز هست در فلسفه علم روانر جسم مادي داراي روح غیرمادي ب این موضوع که انسان عالوه ـ» 3«گزینه  -10

  ـ درس دوم) 1) (فلسفه دهلوي( شناسی. روان
  ـ درس سوم) 1) (فلسفه دهلوي( شود نه خود اصل علیت. و معلولی بررسی می عالیدر مابعد الطبیعه روابط  ـ» 2«گزینه  - 11
   ـ» 1«گزینه  -12

  دگار مانده است.اهایی که به زبان فلسفی نگاشته شده از آن به ی لسفی است که نخستین مجموعهمهد تفکر فیونان باستان از آن جهت »: 2«گزینه 
  اعتباري علم و اندیشه بودند نه فالسفه. ي بینی نداشتند و منادائیان عقیده و آموزش معیسوفسط»: 3«گزینه 
  جو کرد نه یونان باستان. و زمین جستهاي دینی مردم مشرق  گونه بشر را باید میان باورهاي راز اندیشه»: 4«گزینه 

  ـ درس چهارم) 1) (فلسفه دهلوي(
  ـ درس چهارم) 1) (فلسفه دهلوي( توان به یک حقیقت واحد رسید. یچ زمانی نمیهمطابق دیدگاه پروتاگوراس، در  ـ» 4«گزینه  -13
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  ـ درس اول) 2) (فلسفه دهلوي( .پردازد فلسفه درباره مبانی کلی و خاص علوم تجربی و انسانی به پژوهش می ـ» 3«گزینه  -14
   ـ» 1«گزینه  - 15

  اي از عالم هستی مربوط به ماوراء الطبیعه است. هبتمر»: 2«در گزینه 
  باشد. اي از عالم هستی مربوط به ماوراءالطبیعه نیز می گویند نه ماوراءالطبیعه و مرتبه به فلسفه مابعدالطبیعه می»: 3«در گزینه 
  گویند نه ماوراءالطبیعه. مابعدالطبیعه می به فلسفه نیز»: 4«در گزینه 

  ـ درس اول) 2) (فلسفه دهلوي(
   ـ» 2«گزینه  -16

چنـین الزمـه    طور مستقیم از خود ارسطو نیست. هـم  کند و جمله به متن کتاب گفته شده مالصدرا این جمله را از ارسطو نقل می در»: 1«گزینه 
  .عبور از آن فارغ شدن از عقل معاش است

  و منظور از فطرت اول حالت برخورد ما با مسائل عادي و روزمره است.» 1«باز هم توضیح گزینه »: 3«گزینه 
  ي روزمره بوده و الزمه عبور از آن فارغ شدن از عقل معاش است.دمنظور از فطرت اول حالت برخورد ما با مسائل عا»: 4«گزینه 

  ـ درس اول) 2) (فلسفه دهلوي(
  ـ» 3«گزینه  -17

  الحکمه را تاسیس کرد نه مامون. ن بیتهارو»: 1«گزینه 
  الحکمه در زمان مامون بود نه هارون رونق بیشتر بیت»: 2«گزینه 
  شهر بغداد در زمان منصور دوانیقی تاسیس شد.»: 4«گزینه 

  ـ درس دوم) 2) (فلسفه دهلوي(
   ـ» 2«گزینه  -18

  دست بود. نیز در مترجمی چیرهنین حنین بن اسحاق مترجمی توانا بود که فرزندش اسحاق بن ح»: 1«گزینه 
  ابن ناعمه اثولوجیا را ترجمه و کندي آن را اصالح کرد.»: 3«گزینه 
  سینا او را فاضل متاخرین نامیده است به عربی ترجمه شد. که ابن رودیسیفااسکندر شرح »: 4«گزینه 

  ـ درس دوم) 2) (فلسفه دهلوي(
گفته است نه اثبات » 4«اولیه بوده و نه اثبات شدنی است و نه انکار شدنی است. اما گزینه  اصل واقعیت مستقل از ذهن از بدیهیات ـ» 4«گزینه  -19

  ـ درس سوم) 2) (فلسفه دهلوي( انکار شدنی است. شدنی و
   ـ» 3«گزینه  - 20

  رابطه ممکن الوجود»: 4«رابطه ممکن الوجود / گزینه »: 2«رابطه ممتنع الوجود / گزینه »: 1«گزینه 
  ـ درس سوم) 2) (فلسفه دهلوي(
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 فلسفه و منطق 

  ترتيب كدامند؟ به» بسيار بودن براي انسان«و » گرم بودن براي غذا«و  »سياه بودن براي جسم«و » گرم بودن براي آتش«ماهياتي همچون  -1

  ) فصل ـ عرض عام ـ عرض خاص ـ عرض عام2  ) فصل ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام1

  ) عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام ـ عرض خاص4  ) عرض خاص ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض خاص3

  كدام عبارت درست است؟ - 2

  لي، موضوع وصف حالت محمول است.) در قضيه حم1

  آيد مقدم نام دارد. اي كه اول مي ) طبق قرارداد در قضيه شرطي متصله، قضيه2

  ) ممكن است در يك قضيه جاي يك جزء تغيير كند ولي نقش آن در قضيه ثابت باشد.3

  كند. ي استفاده ميهاي خبر ها قابليت درست يا غلط بودن دارند اما منطق فقط از جمله ) هر چند همه جمله4

گـاه ايـن تعريـف     عنوان جنس عدالت در نظر بگيريم، آن ، چيز را به»شود چيزي كه مانع پايمال شدن حق كسي نمي عدالت «اگر در تعريف  - 3
....................  

  ر بط و نادرست است ) بي4  ) جامع است3  ) مانع نيست2  ) تام است1

  ه هستند؟همه موارد ذكر شده قضي در كدام گزينه، - 4

  رويد ـ يك ذره خاك با زمين يكتا شد. ) زان خاك نيكبخت كه شد رهگذر دوست ـ هر شاخ بنفشه كز زمين مي1

  گرفتي همه عمر ـ ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نيست ـ هرگز نخورد آب زميني كه بلند است. ) بهرام كه گور مي2

  و شيوه شهر آشوبي ـ هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين. كُشي ) هر صبح كه روي الله شبنم گيرد ـ رسم عاشق3

  ) رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند ـ عافيت را با نظربازي فراق افتاده بود ـ عاشقان زمره ارباب امانت باشند.4

  در كدام مورد، هر دو عبارت قضيه شرطي است؟ - 5

  و نيست.) اول انديشه وانگهي گفتار ـ دل در كسي مبند كه دلبسته ت1

  ) گرت از دست برآيد دهني شيرين كن ـ هر كه را صبر نيست حكمت نيست.2

  ) مطَلَب گر توانگري خواهي ـ تا تواني دلي به دست آور3

  ) بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم ـ اگر دنيا نباشد دردمنديم.4

  كدام گزينه درست بيان شده است؟ - 6

  خوشايند ظلم ـ محمول  موضوع  ) ظلم خوشايند نيست: شخصيه ـ1

  دفاع سپاه پاسداران و ارتش ايران ـ محمول  گذرد: موجبه كلي ـ موضوع  ها مي ) انسان عاقل براي پيشرفت از بعضي لذت2

  دفاع رتش ايران ـ محمول سپاه پاسداران و ا ) سپاه پاسداران و ارتش ايران با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند: شخصيه ـ موضوع 3

  از پيامبران اولوالعزم حضرت يوسف ـ محمول  ) حضرت يوسف (ع) از پيامبران اولوالعزم هستند: شخصيه ـ موضوع 4

و  ....................آن بـه وسـيله    ....................كـه   ....................اي  قضـيه » هر انساني جسمي جاندار است كه توانـايي سـخن گفـتن دارد   «قضيه  - 7
  ....................توصيف و تعريف شده است كه اين توصيف  ....................

  ) شرطي ـ مقدم ـ جنس قريب ـ فصل ـ حد تام است.1

  يك از اقسام تعريف منطقي نيست. ) حملي ـ موضوع ـ جنس بعيد ـ عرض عام ـ هيچ2

  است. ) شرطي ـ مقدم ـ جنس بعيد ـ فصل ـ حد ناقص3

  ) حملي ـ موضوع ـ جنس قريب ـ عرض خاص ـ رسم تام است.4

  تر است؟ با توجه به دفاعيات سقراط در دادگاه كدام عبارت مناسب - 8

  دانست. ) وي انكار خدايان متعدد را دليلي بر انكار خداي يگانه نمي1

  ) به اعتقاد وي، خورشيد، سنگ و ماه كره خاكي بيش نبودند.2

  دهد كه به خدا معتقد است. رد دانايي و عدالت نشان مي) سخنان وي در مو3

  لگام از اسب بود جهان از آن خدا بود. طور كه زين و  ) به گفته او همان4

  ناخت است.خطاناپذير در ش ....................آموخته و به عقيده افالطون  ....................نام دارد كه از  ....................روش فلسفي افالطون  - 9

  ) دياكلتيك ـ پروتاگوراس ـ حس4  ) ديالكتيك ـ تالس ـ عقل3  ) جدل ـ هراكليتوس ـ حس2  ) جدل ـ سقراط ـ عقل1

  است. ....................و در حركات طبيعي  ....................علت فاعلي در امور انساني  -10

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و نامشخص1

  امل بيروني و مشخص ـ يك عامل بيروني، نامعلوم و نامشخص) يك ع2

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و مشخص3

  ) يك عامل بيروني و مشخص ـ يك عامل نامعلوم و نامشخص4

  يك از علل اربعه هستند؟ دهنده كدام ، حيوان و ناطق نشان»حيوان ناطق«در تعريف انسان به  - 11

  اند. ترتيب حاكي از علل مادي و صوري ) به2    شوند. نمي يك مربوط  ) به هيچ1

 دهند. ) هر يك جزئي از علت مادي انسان را نشان مي4  اند. علت بيروني ) بيانگر يك علت دروني و يك3
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  است؟ نادرستكدام گزينه درباره فلسفه بعد از ارسطو  -12

  ايد از هيچ اتفاقي نگران شود و درد و رنجي او را آزار دهد.ها انسان نب ترين كلبيان ديوژن نام داشت و به عقيده آن ) معروف1

  دادند. ها درآمد كه رواقيون را به وجود آورده كه به ادراك حسي اهميت نمي ) زنون به دليل يافتن شباهت ميان كلبيان و سقراط به شاگردي آن2

  د راه اعتدال را در پيش گرفت.) اپيكور عقيده داشت كه افراط در هر لذتي آثار منفي در پيش دارد و باي3

  سازترين جريان فلسفي در عهد قديم بعد سقراط، افالطون و ارسطو، با ديدگاه افالطون، نوافالطونيان بودند. ترين و سرنوشت ) مهم4

  كدام عبارت درباره اصطالح (قديم) در فلسفه درست است؟ -13

  ) به اتفاق متكلمان و فيلسوفان، يك مصداق بيشتر ندارد.1

  شود. معناي آن نزديك به معنايي است كه در ادبيات هم مطرح مي )2

  الوجود، عموم و خصوص مطلق است. ) بنا بر اعتقاد فيلسوفان، نسبت آن با ممكن3

  قابل تعريف است.» حادث«) يك مفهوم نسبي است، بنابراين فقط با استفاده از مفهوم 4

فلن تجد لسنت ا... تبديال و لن تجـد لسـنت ا...   «ارند و با تكيه بر كدام اصل به مفهوم آيه براهين بطالن تسلسل در كدام مبحث كاربرد زيايد د -14
  رسيم؟ مي» تحويال

  ) تسلسل علل نامتناهي محال است ـ سنخيت2    عليت ـ) خداشناسي فلسفي 1

  ) خداشناسي فلسفي ـ سنخيت4  اثبات خدا ـ ضرورت علي و معلولي )3

  صحيح است؟ درباره آثار فارابي كدام گزينه - 15

  پردازد. ها مي كند و به تفسير موارد اختالف و رفع آن ) فارابي در رساله جمع بين آراي دو حكيم، آراي افالطون و سقراط را بيان مي1

  وجد و حال معنوي است. الحكم در باب مابعدالطبيعه و توحيد است و لحن فارابي در آن به لحن عرفا شباهت دارد و عباراتش نمودار عشق راستين او به ) فصوص2

  او در شرح مابعدالطبيعه ارسطو است. ....................ناپذير مدينه فاضله است و كتاب  در سياست ركن جدايي ....................از نظر فارابي  -16

  ) سعادت ـ سياسات مدينه1

  ) تقسيم صناعات بر حسب استعدادهاي افراد ـ سياسات مدينه2

  بر حسب استعدادهاي افراد ـ آراء اهل مدينه فاضله) تقسيم صناعات 3

  ) سعادت ـ اغراض مابعدالطبيعه4

  ؟نيستهاي الزم براي زعيم مدينه فاضله فارابي  يك از ويژگي كدام -17

  ) توانايي اداره مردم4  ) سرشت عالي3  ) خردمندي2  ) نبوت1

  نتخاب كنيد.در ارتباط با آثار ابن سينا با توجه به موارد زير گزينه مناسب را ا - 18

  نامه پزشكي است. الف) نوعي فرهنگ

  شده است. هاي غرب تدريس مي ميالدي در دانشگاه 17تا  12ب) از قرن 

  جزء نوعي دايرة المعارف علمي و فلسفي است. 18ج) در 

  د) به زبان پارسي است.

  هـ) شكل مختصري از شفاست.

  ا است.سين هاي فلسفي ابن اي از حكمت و آخرين ديدگاه ي) خالصه

  ) الف) شفا ب) نجات ج) اشارات و تنبيهات د) انصاف هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون1

  ) الف) قانون ب) قانون ج) شفا د) دانشنامه عاليي هـ) نجات ي) اشارات و تنبيهات2

  ) الف) شفا ب) شفا ج) اشارات و تنبيهات د) نجات هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون3

  ون ج) قانون د) دانشنامه عاليي هـ) شفا ي) شفا) الف) قانون ب) قان4

  ....................جاهله چنان هستند كه  مردم مدينه -19

  اند. كنند كه به بدبختي افتاده ) اگر به سعادت دست نيابند گمان مي2  شمردند و در پي آن هستند. ) سالمت جسم را خير و خوبي مي1

  توانند آن را بشناسند. شناسند و هرگز نمي ) سعادت را نمي4  كند. ها تغييري نمي ) اگر از سعادت راستين گفته شود نظر آن3

  توانند عادالنه توزيع شده و نظام عدل در جامعه مستقر گردد؟ از ديدگاه فارابي، امكانات اجتماعي چگونه مي - 20

  ) با اتصال به عقل دهم2  ) با دستيابي به سعادت دنيا و آخرت1

  ) با رياست و فعل زعيم مدينه فاضله4  و توجه به استعدادهاها  ) با حاكميت شايسته3
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  فلسفه و منطق

  ن عرض عام غذا و بسيار بودن عرض عام انسان است.ـ گرم بودن فصل آتش، سياه بودن عرض خاص جسم، گرم بود» 1«گزينه  -1

  (كنكور) (منطق درس چهارم)

  ـ» 3«گزينه  - 2

  بايد جاي موضوع و محمول عوض شود.: »1«گزينه 

  آيد. گاهي مقدم متأخر از تالي مي»: 2«گزينه 

  عالوه بر خبري بودن بايد معنادار هم باشد.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس هفتم)

  (دهلوي) (منطق ـ درس پنجم)باشد.  ـ اگر چيز به عنوان جنس براي عدالت در نظر گرفته شود تعريف مانع اغيار نمي »2«گزينه  - 3

  ـ» 4«گزينه  - 4

  .فقط يك ذره خاك با زمين يكتا شد قضيه است»: 1«گزينه 

  گرفتي همه عمر قضيه نيست. بهرام كه گور مي»: 2«گزينه 

  كدام قضيه نيستند. هيچ»: 3«گزينه 

  هلوي) (منطق ـ درس ششم)(د

  دل در كسي مبند كه دلبسته تو نيست حملي است.»: 1«گزينه  ـ» 2«گزينه  - 5

  تا تواني دلي به دست آور امري است.»: 3«گزينه 

  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم امري است.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس ششم)

  سالبه جزئي»: 1«گزينه  ـ» 4«گزينه  - 6

  ها محمول: براي پيشرفت از بعضي لذت»: 2«زينه گ

  محمول: با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند.»: 3«گزينه 

  (دهلوي) (منطق ـ درس هفتم)

  ـ حملي است و موضوع آن با جنس بعيد (جسم) و عرض عام (جاندار) وصف شده كه از اقسام تعريف منطقي نيست.» 3«گزينه  - 7

  طق تلفيقي ـ درس چهارم و پنجم و ششم و هفتم)(دهلوي) (من

ـ به گفته سقراط آيا ممكن است كسي وجود اسب را انكار كند ولي وجود زين، لگام، دهنه و ساير امور مربوط به اسب با بپذيرد؟ آيا » 3«گزينه  - 8
نكر شود؟ در اتهاماتي كه بـه مـن وارد كـردي    شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خدا را م كسي پيدا مي

  ـ شهيد راه حكمت) 1(كنكور) (فلسفه گفتي به اين قبيل مسائل اعتقاد دارم.  مي

كـرد امـا    ـ روش افالطون ديالكتيك يا جدل بود كه آن را از سقراط فرا گرفته بود. وي استفاده از حس را در شناخت جهان انكار نمي» 1«گزينه  - 9
  )63ـ گوهرهاي اصيل و جاودانه ـ صفحه  1(دهلوي) (فلسفه خطاناپذير در شناخت است.  عقيده داشت عقل

عنـوان   دانـد و از آن بـه   ـ ارسطو علت فاعلي در انسان را عاملي بيروني و مشخص و علت فاعلي در اجسام را دروني و نامشخص مي» 4«گزينه  -10
  )90و  89دي منظم و موشكاف ـ صفحه ـ انديشمن 1(دهلوي) (فلسفه كند.  طبيعت جسم و شيء ياد مي

  گانه) 4هاي  ـ علت 1دروني (ذاتي) هستند اشاره به علت مادي و صوري دارد. (كنكور) (فلسفه  2ـ مفهوم حيوان و ناطق كه هر » 2«گزينه  - 11

ميتـي فـراوان دارد و تمـام    وجود آورد، اين مكتب عقيده داشت (برخالف افالطون) ادراك حسـي اه  ـ زنون كه مكتب رواقيون را به» 2«گزينه  -12
  ـ فالسفه بعد از ارسطو) 1(دهلوي) (فلسفه فلسفه خود را بر ادراك حسي مستقر ساخت. 

  ـ فصل چهارم ـ مبحث حادث و قديم) 2الوجود، عموم و خصوص مطلق است. (كنكور) (فلسفه  ـ از نظر فالسفه، رابطه قديم يا ممكن» 3«گزينه  -13

شود و آيه مذكور نيز بر اسـاس   حث خداشناسي فلسفي كاربرد داشته و گاه براي اثبات وجود خدا استفاده ميـ برهان تسلسل در مب» 4«گزينه  -14
  گردند. اصل سنخيت بيان شده و بيان دارد كه سنن و نواميس جهان هرگز به تغيير و تبديل دچار نمي

  )47و  43هاي  ـ فصل چهارم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه 

دهنده عشـق راسـتين    گيرد. در گزينه دوم عبارات فصوص الحكم نشان اول آراي افالطون و ارسطو مورد بررسي قرار ميـ در گزينه » 3«گزينه  - 15
  باشد.  باشد نه به وجد. در گزينه آخر مقاله في معاني العقل درباره عقل و معاني آن مي افالطون به حق مي

  )62ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه 

ناپـذير هسـتند و كتـاب اغـراض مابعدالطبيعـه، شـرح كتـاب         نظر فارابي سياست و سعادت در مدينه فاضله دو ركن جـدايي ـ از » 4«گزينه  -16
  )66و  62هاي  ـ فصل پنجم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه مابعدالطبيعه ارسطو است كه فارابي آن را نوشته است. 

زعيم مدينه فاضله است به جز نبوت زيرا بعـد از پيـامبر مقـام وي بـه امامـان و      هاي الزم  جزو ويژگي» 4«و » 3«، »2«هاي  ـ گزينه» 1«گزينه  -17
  )65ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(كنكور) (فلسفه شود.  جانشينان واگذار مي

  )75ـ فصل ششم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه ـ تنها گزينه (ب) با موارد ذكر شده يكي است. » 2«گزينه  - 18

كـه اگـر ايشـان را بـه سـعادت       كند. چنان شناسند نه سعادت به خاطرشان خطور مي مدينه جاهله نه سعادت را مي ـ به نظر فارابي، مردم» 3«گزينه  -19
  ـ فصل پنجم ـ مبحث مدينه جاهله) 2(كنكور) (فلسفه  ها سخن گويند بدان اعتقاد پيدا نكنند. راهنمايي كنند، بدان سوي نروند و اگر از سعادت براي آن

عتقد است تأسيس نظام خير و عدل و دستيابي به فضائل و صفات انساني، سعادت دنيا و آخرت و ... كـه سياسـت مدينـه    ـ فارابي م» 4«گزينه  - 20
  ـ فصل پنجم) 66ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه فاضله است بدون قيادت زعيم آن امكان اجرا و تحقق ندارد. 
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 فلسفه و منطق 

  ترتيب كدامند؟ به» بسيار بودن براي انسان«و » گرم بودن براي غذا«و  »سياه بودن براي جسم«و » گرم بودن براي آتش«ماهياتي همچون  -1

  ) فصل ـ عرض عام ـ عرض خاص ـ عرض عام2  ) فصل ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام1

  ) عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام ـ عرض خاص4  ) عرض خاص ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض خاص3

  كدام عبارت درست است؟ - 2

  لي، موضوع وصف حالت محمول است.) در قضيه حم1

  آيد مقدم نام دارد. اي كه اول مي ) طبق قرارداد در قضيه شرطي متصله، قضيه2

  ) ممكن است در يك قضيه جاي يك جزء تغيير كند ولي نقش آن در قضيه ثابت باشد.3

  كند. ي استفاده ميهاي خبر ها قابليت درست يا غلط بودن دارند اما منطق فقط از جمله ) هر چند همه جمله4

گـاه ايـن تعريـف     عنوان جنس عدالت در نظر بگيريم، آن ، چيز را به»شود چيزي كه مانع پايمال شدن حق كسي نمي عدالت «اگر در تعريف  - 3
....................  

  ر بط و نادرست است ) بي4  ) جامع است3  ) مانع نيست2  ) تام است1

  ه هستند؟همه موارد ذكر شده قضي در كدام گزينه، - 4

  رويد ـ يك ذره خاك با زمين يكتا شد. ) زان خاك نيكبخت كه شد رهگذر دوست ـ هر شاخ بنفشه كز زمين مي1

  گرفتي همه عمر ـ ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نيست ـ هرگز نخورد آب زميني كه بلند است. ) بهرام كه گور مي2

  و شيوه شهر آشوبي ـ هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين. كُشي ) هر صبح كه روي الله شبنم گيرد ـ رسم عاشق3

  ) رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند ـ عافيت را با نظربازي فراق افتاده بود ـ عاشقان زمره ارباب امانت باشند.4

  در كدام مورد، هر دو عبارت قضيه شرطي است؟ - 5

  و نيست.) اول انديشه وانگهي گفتار ـ دل در كسي مبند كه دلبسته ت1

  ) گرت از دست برآيد دهني شيرين كن ـ هر كه را صبر نيست حكمت نيست.2

  ) مطَلَب گر توانگري خواهي ـ تا تواني دلي به دست آور3

  ) بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم ـ اگر دنيا نباشد دردمنديم.4

  كدام گزينه درست بيان شده است؟ - 6

  خوشايند ظلم ـ محمول  موضوع  ) ظلم خوشايند نيست: شخصيه ـ1

  دفاع سپاه پاسداران و ارتش ايران ـ محمول  گذرد: موجبه كلي ـ موضوع  ها مي ) انسان عاقل براي پيشرفت از بعضي لذت2

  دفاع رتش ايران ـ محمول سپاه پاسداران و ا ) سپاه پاسداران و ارتش ايران با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند: شخصيه ـ موضوع 3

  از پيامبران اولوالعزم حضرت يوسف ـ محمول  ) حضرت يوسف (ع) از پيامبران اولوالعزم هستند: شخصيه ـ موضوع 4

و  ....................آن بـه وسـيله    ....................كـه   ....................اي  قضـيه » هر انساني جسمي جاندار است كه توانـايي سـخن گفـتن دارد   «قضيه  - 7
  ....................توصيف و تعريف شده است كه اين توصيف  ....................

  ) شرطي ـ مقدم ـ جنس قريب ـ فصل ـ حد تام است.1

  يك از اقسام تعريف منطقي نيست. ) حملي ـ موضوع ـ جنس بعيد ـ عرض عام ـ هيچ2

  است. ) شرطي ـ مقدم ـ جنس بعيد ـ فصل ـ حد ناقص3

  ) حملي ـ موضوع ـ جنس قريب ـ عرض خاص ـ رسم تام است.4

  تر است؟ با توجه به دفاعيات سقراط در دادگاه كدام عبارت مناسب - 8

  دانست. ) وي انكار خدايان متعدد را دليلي بر انكار خداي يگانه نمي1

  ) به اعتقاد وي، خورشيد، سنگ و ماه كره خاكي بيش نبودند.2

  دهد كه به خدا معتقد است. رد دانايي و عدالت نشان مي) سخنان وي در مو3

  لگام از اسب بود جهان از آن خدا بود. طور كه زين و  ) به گفته او همان4

  ناخت است.خطاناپذير در ش ....................آموخته و به عقيده افالطون  ....................نام دارد كه از  ....................روش فلسفي افالطون  - 9

  ) دياكلتيك ـ پروتاگوراس ـ حس4  ) ديالكتيك ـ تالس ـ عقل3  ) جدل ـ هراكليتوس ـ حس2  ) جدل ـ سقراط ـ عقل1

  است. ....................و در حركات طبيعي  ....................علت فاعلي در امور انساني  -10

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و نامشخص1

  امل بيروني و مشخص ـ يك عامل بيروني، نامعلوم و نامشخص) يك ع2

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و مشخص3

  ) يك عامل بيروني و مشخص ـ يك عامل نامعلوم و نامشخص4

  يك از علل اربعه هستند؟ دهنده كدام ، حيوان و ناطق نشان»حيوان ناطق«در تعريف انسان به  - 11

  اند. ترتيب حاكي از علل مادي و صوري ) به2    شوند. نمي يك مربوط  ) به هيچ1

 دهند. ) هر يك جزئي از علت مادي انسان را نشان مي4  اند. علت بيروني ) بيانگر يك علت دروني و يك3
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  است؟ نادرستكدام گزينه درباره فلسفه بعد از ارسطو  -12

  ايد از هيچ اتفاقي نگران شود و درد و رنجي او را آزار دهد.ها انسان نب ترين كلبيان ديوژن نام داشت و به عقيده آن ) معروف1

  دادند. ها درآمد كه رواقيون را به وجود آورده كه به ادراك حسي اهميت نمي ) زنون به دليل يافتن شباهت ميان كلبيان و سقراط به شاگردي آن2

  د راه اعتدال را در پيش گرفت.) اپيكور عقيده داشت كه افراط در هر لذتي آثار منفي در پيش دارد و باي3

  سازترين جريان فلسفي در عهد قديم بعد سقراط، افالطون و ارسطو، با ديدگاه افالطون، نوافالطونيان بودند. ترين و سرنوشت ) مهم4

  كدام عبارت درباره اصطالح (قديم) در فلسفه درست است؟ -13

  ) به اتفاق متكلمان و فيلسوفان، يك مصداق بيشتر ندارد.1

  شود. معناي آن نزديك به معنايي است كه در ادبيات هم مطرح مي )2

  الوجود، عموم و خصوص مطلق است. ) بنا بر اعتقاد فيلسوفان، نسبت آن با ممكن3

  قابل تعريف است.» حادث«) يك مفهوم نسبي است، بنابراين فقط با استفاده از مفهوم 4

فلن تجد لسنت ا... تبديال و لن تجـد لسـنت ا...   «ارند و با تكيه بر كدام اصل به مفهوم آيه براهين بطالن تسلسل در كدام مبحث كاربرد زيايد د -14
  رسيم؟ مي» تحويال

  ) تسلسل علل نامتناهي محال است ـ سنخيت2    عليت ـ) خداشناسي فلسفي 1

  ) خداشناسي فلسفي ـ سنخيت4  اثبات خدا ـ ضرورت علي و معلولي )3

  صحيح است؟ درباره آثار فارابي كدام گزينه - 15

  پردازد. ها مي كند و به تفسير موارد اختالف و رفع آن ) فارابي در رساله جمع بين آراي دو حكيم، آراي افالطون و سقراط را بيان مي1

  وجد و حال معنوي است. الحكم در باب مابعدالطبيعه و توحيد است و لحن فارابي در آن به لحن عرفا شباهت دارد و عباراتش نمودار عشق راستين او به ) فصوص2

  او در شرح مابعدالطبيعه ارسطو است. ....................ناپذير مدينه فاضله است و كتاب  در سياست ركن جدايي ....................از نظر فارابي  -16

  ) سعادت ـ سياسات مدينه1

  ) تقسيم صناعات بر حسب استعدادهاي افراد ـ سياسات مدينه2

  بر حسب استعدادهاي افراد ـ آراء اهل مدينه فاضله) تقسيم صناعات 3

  ) سعادت ـ اغراض مابعدالطبيعه4

  ؟نيستهاي الزم براي زعيم مدينه فاضله فارابي  يك از ويژگي كدام -17

  ) توانايي اداره مردم4  ) سرشت عالي3  ) خردمندي2  ) نبوت1

  نتخاب كنيد.در ارتباط با آثار ابن سينا با توجه به موارد زير گزينه مناسب را ا - 18

  نامه پزشكي است. الف) نوعي فرهنگ

  شده است. هاي غرب تدريس مي ميالدي در دانشگاه 17تا  12ب) از قرن 

  جزء نوعي دايرة المعارف علمي و فلسفي است. 18ج) در 

  د) به زبان پارسي است.

  هـ) شكل مختصري از شفاست.

  ا است.سين هاي فلسفي ابن اي از حكمت و آخرين ديدگاه ي) خالصه

  ) الف) شفا ب) نجات ج) اشارات و تنبيهات د) انصاف هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون1

  ) الف) قانون ب) قانون ج) شفا د) دانشنامه عاليي هـ) نجات ي) اشارات و تنبيهات2

  ) الف) شفا ب) شفا ج) اشارات و تنبيهات د) نجات هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون3

  ون ج) قانون د) دانشنامه عاليي هـ) شفا ي) شفا) الف) قانون ب) قان4

  ....................جاهله چنان هستند كه  مردم مدينه -19

  اند. كنند كه به بدبختي افتاده ) اگر به سعادت دست نيابند گمان مي2  شمردند و در پي آن هستند. ) سالمت جسم را خير و خوبي مي1

  توانند آن را بشناسند. شناسند و هرگز نمي ) سعادت را نمي4  كند. ها تغييري نمي ) اگر از سعادت راستين گفته شود نظر آن3

  توانند عادالنه توزيع شده و نظام عدل در جامعه مستقر گردد؟ از ديدگاه فارابي، امكانات اجتماعي چگونه مي - 20

  ) با اتصال به عقل دهم2  ) با دستيابي به سعادت دنيا و آخرت1

  ) با رياست و فعل زعيم مدينه فاضله4  و توجه به استعدادهاها  ) با حاكميت شايسته3
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  فلسفه و منطق

  ن عرض عام غذا و بسيار بودن عرض عام انسان است.ـ گرم بودن فصل آتش، سياه بودن عرض خاص جسم، گرم بود» 1«گزينه  -1

  (كنكور) (منطق درس چهارم)

  ـ» 3«گزينه  - 2

  بايد جاي موضوع و محمول عوض شود.: »1«گزينه 

  آيد. گاهي مقدم متأخر از تالي مي»: 2«گزينه 

  عالوه بر خبري بودن بايد معنادار هم باشد.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس هفتم)

  (دهلوي) (منطق ـ درس پنجم)باشد.  ـ اگر چيز به عنوان جنس براي عدالت در نظر گرفته شود تعريف مانع اغيار نمي »2«گزينه  - 3

  ـ» 4«گزينه  - 4

  .فقط يك ذره خاك با زمين يكتا شد قضيه است»: 1«گزينه 

  گرفتي همه عمر قضيه نيست. بهرام كه گور مي»: 2«گزينه 

  كدام قضيه نيستند. هيچ»: 3«گزينه 

  هلوي) (منطق ـ درس ششم)(د

  دل در كسي مبند كه دلبسته تو نيست حملي است.»: 1«گزينه  ـ» 2«گزينه  - 5

  تا تواني دلي به دست آور امري است.»: 3«گزينه 

  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم امري است.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس ششم)

  سالبه جزئي»: 1«گزينه  ـ» 4«گزينه  - 6

  ها محمول: براي پيشرفت از بعضي لذت»: 2«زينه گ

  محمول: با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند.»: 3«گزينه 

  (دهلوي) (منطق ـ درس هفتم)

  ـ حملي است و موضوع آن با جنس بعيد (جسم) و عرض عام (جاندار) وصف شده كه از اقسام تعريف منطقي نيست.» 3«گزينه  - 7

  طق تلفيقي ـ درس چهارم و پنجم و ششم و هفتم)(دهلوي) (من

ـ به گفته سقراط آيا ممكن است كسي وجود اسب را انكار كند ولي وجود زين، لگام، دهنه و ساير امور مربوط به اسب با بپذيرد؟ آيا » 3«گزينه  - 8
نكر شود؟ در اتهاماتي كه بـه مـن وارد كـردي    شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خدا را م كسي پيدا مي

  ـ شهيد راه حكمت) 1(كنكور) (فلسفه گفتي به اين قبيل مسائل اعتقاد دارم.  مي

كـرد امـا    ـ روش افالطون ديالكتيك يا جدل بود كه آن را از سقراط فرا گرفته بود. وي استفاده از حس را در شناخت جهان انكار نمي» 1«گزينه  - 9
  )63ـ گوهرهاي اصيل و جاودانه ـ صفحه  1(دهلوي) (فلسفه خطاناپذير در شناخت است.  عقيده داشت عقل

عنـوان   دانـد و از آن بـه   ـ ارسطو علت فاعلي در انسان را عاملي بيروني و مشخص و علت فاعلي در اجسام را دروني و نامشخص مي» 4«گزينه  -10
  )90و  89دي منظم و موشكاف ـ صفحه ـ انديشمن 1(دهلوي) (فلسفه كند.  طبيعت جسم و شيء ياد مي

  گانه) 4هاي  ـ علت 1دروني (ذاتي) هستند اشاره به علت مادي و صوري دارد. (كنكور) (فلسفه  2ـ مفهوم حيوان و ناطق كه هر » 2«گزينه  - 11

ميتـي فـراوان دارد و تمـام    وجود آورد، اين مكتب عقيده داشت (برخالف افالطون) ادراك حسـي اه  ـ زنون كه مكتب رواقيون را به» 2«گزينه  -12
  ـ فالسفه بعد از ارسطو) 1(دهلوي) (فلسفه فلسفه خود را بر ادراك حسي مستقر ساخت. 

  ـ فصل چهارم ـ مبحث حادث و قديم) 2الوجود، عموم و خصوص مطلق است. (كنكور) (فلسفه  ـ از نظر فالسفه، رابطه قديم يا ممكن» 3«گزينه  -13

شود و آيه مذكور نيز بر اسـاس   حث خداشناسي فلسفي كاربرد داشته و گاه براي اثبات وجود خدا استفاده ميـ برهان تسلسل در مب» 4«گزينه  -14
  گردند. اصل سنخيت بيان شده و بيان دارد كه سنن و نواميس جهان هرگز به تغيير و تبديل دچار نمي

  )47و  43هاي  ـ فصل چهارم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه 

دهنده عشـق راسـتين    گيرد. در گزينه دوم عبارات فصوص الحكم نشان اول آراي افالطون و ارسطو مورد بررسي قرار ميـ در گزينه » 3«گزينه  - 15
  باشد.  باشد نه به وجد. در گزينه آخر مقاله في معاني العقل درباره عقل و معاني آن مي افالطون به حق مي

  )62ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه 

ناپـذير هسـتند و كتـاب اغـراض مابعدالطبيعـه، شـرح كتـاب         نظر فارابي سياست و سعادت در مدينه فاضله دو ركن جـدايي ـ از » 4«گزينه  -16
  )66و  62هاي  ـ فصل پنجم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه مابعدالطبيعه ارسطو است كه فارابي آن را نوشته است. 

زعيم مدينه فاضله است به جز نبوت زيرا بعـد از پيـامبر مقـام وي بـه امامـان و      هاي الزم  جزو ويژگي» 4«و » 3«، »2«هاي  ـ گزينه» 1«گزينه  -17
  )65ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(كنكور) (فلسفه شود.  جانشينان واگذار مي

  )75ـ فصل ششم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه ـ تنها گزينه (ب) با موارد ذكر شده يكي است. » 2«گزينه  - 18

كـه اگـر ايشـان را بـه سـعادت       كند. چنان شناسند نه سعادت به خاطرشان خطور مي مدينه جاهله نه سعادت را مي ـ به نظر فارابي، مردم» 3«گزينه  -19
  ـ فصل پنجم ـ مبحث مدينه جاهله) 2(كنكور) (فلسفه  ها سخن گويند بدان اعتقاد پيدا نكنند. راهنمايي كنند، بدان سوي نروند و اگر از سعادت براي آن

عتقد است تأسيس نظام خير و عدل و دستيابي به فضائل و صفات انساني، سعادت دنيا و آخرت و ... كـه سياسـت مدينـه    ـ فارابي م» 4«گزينه  - 20
  ـ فصل پنجم) 66ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه فاضله است بدون قيادت زعيم آن امكان اجرا و تحقق ندارد. 
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 فلسفه و منطق 

  ترتيب كدامند؟ به» بسيار بودن براي انسان«و » گرم بودن براي غذا«و  »سياه بودن براي جسم«و » گرم بودن براي آتش«ماهياتي همچون  -1

  ) فصل ـ عرض عام ـ عرض خاص ـ عرض عام2  ) فصل ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام1

  ) عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض عام ـ عرض خاص4  ) عرض خاص ـ عرض خاص ـ عرض عام ـ عرض خاص3

  كدام عبارت درست است؟ - 2

  لي، موضوع وصف حالت محمول است.) در قضيه حم1

  آيد مقدم نام دارد. اي كه اول مي ) طبق قرارداد در قضيه شرطي متصله، قضيه2

  ) ممكن است در يك قضيه جاي يك جزء تغيير كند ولي نقش آن در قضيه ثابت باشد.3

  كند. ي استفاده ميهاي خبر ها قابليت درست يا غلط بودن دارند اما منطق فقط از جمله ) هر چند همه جمله4

گـاه ايـن تعريـف     عنوان جنس عدالت در نظر بگيريم، آن ، چيز را به»شود چيزي كه مانع پايمال شدن حق كسي نمي عدالت «اگر در تعريف  - 3
....................  

  ر بط و نادرست است ) بي4  ) جامع است3  ) مانع نيست2  ) تام است1

  ه هستند؟همه موارد ذكر شده قضي در كدام گزينه، - 4

  رويد ـ يك ذره خاك با زمين يكتا شد. ) زان خاك نيكبخت كه شد رهگذر دوست ـ هر شاخ بنفشه كز زمين مي1

  گرفتي همه عمر ـ ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نيست ـ هرگز نخورد آب زميني كه بلند است. ) بهرام كه گور مي2

  و شيوه شهر آشوبي ـ هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين. كُشي ) هر صبح كه روي الله شبنم گيرد ـ رسم عاشق3

  ) رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند ـ عافيت را با نظربازي فراق افتاده بود ـ عاشقان زمره ارباب امانت باشند.4

  در كدام مورد، هر دو عبارت قضيه شرطي است؟ - 5

  و نيست.) اول انديشه وانگهي گفتار ـ دل در كسي مبند كه دلبسته ت1

  ) گرت از دست برآيد دهني شيرين كن ـ هر كه را صبر نيست حكمت نيست.2

  ) مطَلَب گر توانگري خواهي ـ تا تواني دلي به دست آور3

  ) بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم ـ اگر دنيا نباشد دردمنديم.4

  كدام گزينه درست بيان شده است؟ - 6

  خوشايند ظلم ـ محمول  موضوع  ) ظلم خوشايند نيست: شخصيه ـ1

  دفاع سپاه پاسداران و ارتش ايران ـ محمول  گذرد: موجبه كلي ـ موضوع  ها مي ) انسان عاقل براي پيشرفت از بعضي لذت2

  دفاع رتش ايران ـ محمول سپاه پاسداران و ا ) سپاه پاسداران و ارتش ايران با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند: شخصيه ـ موضوع 3

  از پيامبران اولوالعزم حضرت يوسف ـ محمول  ) حضرت يوسف (ع) از پيامبران اولوالعزم هستند: شخصيه ـ موضوع 4

و  ....................آن بـه وسـيله    ....................كـه   ....................اي  قضـيه » هر انساني جسمي جاندار است كه توانـايي سـخن گفـتن دارد   «قضيه  - 7
  ....................توصيف و تعريف شده است كه اين توصيف  ....................

  ) شرطي ـ مقدم ـ جنس قريب ـ فصل ـ حد تام است.1

  يك از اقسام تعريف منطقي نيست. ) حملي ـ موضوع ـ جنس بعيد ـ عرض عام ـ هيچ2

  است. ) شرطي ـ مقدم ـ جنس بعيد ـ فصل ـ حد ناقص3

  ) حملي ـ موضوع ـ جنس قريب ـ عرض خاص ـ رسم تام است.4

  تر است؟ با توجه به دفاعيات سقراط در دادگاه كدام عبارت مناسب - 8

  دانست. ) وي انكار خدايان متعدد را دليلي بر انكار خداي يگانه نمي1

  ) به اعتقاد وي، خورشيد، سنگ و ماه كره خاكي بيش نبودند.2

  دهد كه به خدا معتقد است. رد دانايي و عدالت نشان مي) سخنان وي در مو3

  لگام از اسب بود جهان از آن خدا بود. طور كه زين و  ) به گفته او همان4

  ناخت است.خطاناپذير در ش ....................آموخته و به عقيده افالطون  ....................نام دارد كه از  ....................روش فلسفي افالطون  - 9

  ) دياكلتيك ـ پروتاگوراس ـ حس4  ) ديالكتيك ـ تالس ـ عقل3  ) جدل ـ هراكليتوس ـ حس2  ) جدل ـ سقراط ـ عقل1

  است. ....................و در حركات طبيعي  ....................علت فاعلي در امور انساني  -10

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و نامشخص1

  امل بيروني و مشخص ـ يك عامل بيروني، نامعلوم و نامشخص) يك ع2

  ) يك عامل دروني و مشخص ـ يك عامل بيروني و مشخص3

  ) يك عامل بيروني و مشخص ـ يك عامل نامعلوم و نامشخص4

  يك از علل اربعه هستند؟ دهنده كدام ، حيوان و ناطق نشان»حيوان ناطق«در تعريف انسان به  - 11

  اند. ترتيب حاكي از علل مادي و صوري ) به2    شوند. نمي يك مربوط  ) به هيچ1

  دهند. ) هر يك جزئي از علت مادي انسان را نشان مي4  اند. علت بيروني ) بيانگر يك علت دروني و يك3

  است؟ نادرستكدام گزينه درباره فلسفه بعد از ارسطو  -12

  ايد از هيچ اتفاقي نگران شود و درد و رنجي او را آزار دهد.ها انسان نب ترين كلبيان ديوژن نام داشت و به عقيده آن ) معروف1

  دادند. ها درآمد كه رواقيون را به وجود آورده كه به ادراك حسي اهميت نمي ) زنون به دليل يافتن شباهت ميان كلبيان و سقراط به شاگردي آن2

  د راه اعتدال را در پيش گرفت.) اپيكور عقيده داشت كه افراط در هر لذتي آثار منفي در پيش دارد و باي3

  سازترين جريان فلسفي در عهد قديم بعد سقراط، افالطون و ارسطو، با ديدگاه افالطون، نوافالطونيان بودند. ترين و سرنوشت ) مهم4
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  كدام عبارت درباره اصطالح (قديم) در فلسفه درست است؟ -13

  ) به اتفاق متكلمان و فيلسوفان، يك مصداق بيشتر ندارد.1

  شود. معناي آن نزديك به معنايي است كه در ادبيات هم مطرح مي )2

  الوجود، عموم و خصوص مطلق است. ) بنا بر اعتقاد فيلسوفان، نسبت آن با ممكن3

  قابل تعريف است.» حادث«) يك مفهوم نسبي است، بنابراين فقط با استفاده از مفهوم 4

فلن تجد لسنت ا... تبديال و لن تجـد لسـنت ا...   «ارند و با تكيه بر كدام اصل به مفهوم آيه براهين بطالن تسلسل در كدام مبحث كاربرد زيايد د -14
  رسيم؟ مي» تحويال

  ) تسلسل علل نامتناهي محال است ـ سنخيت2    عليت ـ) خداشناسي فلسفي 1

  ) خداشناسي فلسفي ـ سنخيت4  اثبات خدا ـ ضرورت علي و معلولي )3

  صحيح است؟ درباره آثار فارابي كدام گزينه - 15

  پردازد. ها مي كند و به تفسير موارد اختالف و رفع آن ) فارابي در رساله جمع بين آراي دو حكيم، آراي افالطون و سقراط را بيان مي1

  وجد و حال معنوي است. الحكم در باب مابعدالطبيعه و توحيد است و لحن فارابي در آن به لحن عرفا شباهت دارد و عباراتش نمودار عشق راستين او به ) فصوص2

  او در شرح مابعدالطبيعه ارسطو است. ....................ناپذير مدينه فاضله است و كتاب  در سياست ركن جدايي ....................از نظر فارابي  -16

  ) سعادت ـ سياسات مدينه1

  ) تقسيم صناعات بر حسب استعدادهاي افراد ـ سياسات مدينه2

  بر حسب استعدادهاي افراد ـ آراء اهل مدينه فاضله) تقسيم صناعات 3

  ) سعادت ـ اغراض مابعدالطبيعه4

  ؟نيستهاي الزم براي زعيم مدينه فاضله فارابي  يك از ويژگي كدام -17

  ) توانايي اداره مردم4  ) سرشت عالي3  ) خردمندي2  ) نبوت1

  نتخاب كنيد.در ارتباط با آثار ابن سينا با توجه به موارد زير گزينه مناسب را ا - 18

  نامه پزشكي است. الف) نوعي فرهنگ

  شده است. هاي غرب تدريس مي ميالدي در دانشگاه 17تا  12ب) از قرن 

  جزء نوعي دايرة المعارف علمي و فلسفي است. 18ج) در 

  د) به زبان پارسي است.

  هـ) شكل مختصري از شفاست.

  ا است.سين هاي فلسفي ابن اي از حكمت و آخرين ديدگاه ي) خالصه

  ) الف) شفا ب) نجات ج) اشارات و تنبيهات د) انصاف هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون1

  ) الف) قانون ب) قانون ج) شفا د) دانشنامه عاليي هـ) نجات ي) اشارات و تنبيهات2

  ) الف) شفا ب) شفا ج) اشارات و تنبيهات د) نجات هـ) دانشنامه عاليي ي) قانون3

  ون ج) قانون د) دانشنامه عاليي هـ) شفا ي) شفا) الف) قانون ب) قان4

  ....................جاهله چنان هستند كه  مردم مدينه -19

  اند. كنند كه به بدبختي افتاده ) اگر به سعادت دست نيابند گمان مي2  شمردند و در پي آن هستند. ) سالمت جسم را خير و خوبي مي1

  توانند آن را بشناسند. شناسند و هرگز نمي ) سعادت را نمي4  كند. ها تغييري نمي ) اگر از سعادت راستين گفته شود نظر آن3

  توانند عادالنه توزيع شده و نظام عدل در جامعه مستقر گردد؟ از ديدگاه فارابي، امكانات اجتماعي چگونه مي - 20

  ) با اتصال به عقل دهم2  ) با دستيابي به سعادت دنيا و آخرت1

  ) با رياست و فعل زعيم مدينه فاضله4  و توجه به استعدادهاها  ) با حاكميت شايسته3
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  فلسفه و منطق

  ن عرض عام غذا و بسيار بودن عرض عام انسان است.ـ گرم بودن فصل آتش، سياه بودن عرض خاص جسم، گرم بود» 1«گزينه  -1

  (كنكور) (منطق درس چهارم)

  ـ» 3«گزينه  - 2

  بايد جاي موضوع و محمول عوض شود.: »1«گزينه 

  آيد. گاهي مقدم متأخر از تالي مي»: 2«گزينه 

  عالوه بر خبري بودن بايد معنادار هم باشد.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس هفتم)

  (دهلوي) (منطق ـ درس پنجم)باشد.  ـ اگر چيز به عنوان جنس براي عدالت در نظر گرفته شود تعريف مانع اغيار نمي »2«گزينه  - 3

  ـ» 4«گزينه  - 4

  .فقط يك ذره خاك با زمين يكتا شد قضيه است»: 1«گزينه 

  گرفتي همه عمر قضيه نيست. بهرام كه گور مي»: 2«گزينه 

  كدام قضيه نيستند. هيچ»: 3«گزينه 

  هلوي) (منطق ـ درس ششم)(د

  ـ» 2«گزينه  - 5

  دل در كسي مبند كه دلبسته تو نيست حملي است.»: 1«گزينه 

  تا تواني دلي به دست آور امري است.»: 3«گزينه 

  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم امري است.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس ششم)

  ـ» 4«گزينه  - 6

  سالبه جزئي»: 1«گزينه 

  ها محمول: براي پيشرفت از بعضي لذت»: 2«زينه گ

  محمول: با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسالمي خود هستند.»: 3«گزينه 

  (دهلوي) (منطق ـ درس هفتم)

  ـ حملي است و موضوع آن با جنس بعيد (جسم) و عرض عام (جاندار) وصف شده كه از اقسام تعريف منطقي نيست.» 3«گزينه  - 7

  طق تلفيقي ـ درس چهارم و پنجم و ششم و هفتم)(دهلوي) (من

ـ به گفته سقراط آيا ممكن است كسي وجود اسب را انكار كند ولي وجود زين، لگام، دهنه و ساير امور مربوط به اسب با بپذيرد؟ آيا » 3«گزينه  - 8
نكر شود؟ در اتهاماتي كه بـه مـن وارد كـردي    شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خدا را م كسي پيدا مي

  ـ شهيد راه حكمت) 1(كنكور) (فلسفه گفتي به اين قبيل مسائل اعتقاد دارم.  مي

كـرد امـا    ـ روش افالطون ديالكتيك يا جدل بود كه آن را از سقراط فرا گرفته بود. وي استفاده از حس را در شناخت جهان انكار نمي» 1«گزينه  - 9
  )63ـ گوهرهاي اصيل و جاودانه ـ صفحه  1(دهلوي) (فلسفه خطاناپذير در شناخت است.  عقيده داشت عقل

عنـوان   دانـد و از آن بـه   ـ ارسطو علت فاعلي در انسان را عاملي بيروني و مشخص و علت فاعلي در اجسام را دروني و نامشخص مي» 4«گزينه  -10
  )90و  89دي منظم و موشكاف ـ صفحه ـ انديشمن 1(دهلوي) (فلسفه كند.  طبيعت جسم و شيء ياد مي

  گانه) 4هاي  ـ علت 1دروني (ذاتي) هستند اشاره به علت مادي و صوري دارد. (كنكور) (فلسفه  2ـ مفهوم حيوان و ناطق كه هر » 2«گزينه  - 11

ميتـي فـراوان دارد و تمـام    وجود آورد، اين مكتب عقيده داشت (برخالف افالطون) ادراك حسـي اه  ـ زنون كه مكتب رواقيون را به» 2«گزينه  -12
  ـ فالسفه بعد از ارسطو) 1(دهلوي) (فلسفه فلسفه خود را بر ادراك حسي مستقر ساخت. 

  ـ فصل چهارم ـ مبحث حادث و قديم) 2الوجود، عموم و خصوص مطلق است. (كنكور) (فلسفه  ـ از نظر فالسفه، رابطه قديم يا ممكن» 3«گزينه  -13

شود و آيه مذكور نيز بر اسـاس   حث خداشناسي فلسفي كاربرد داشته و گاه براي اثبات وجود خدا استفاده ميـ برهان تسلسل در مب» 4«گزينه  -14
  گردند. اصل سنخيت بيان شده و بيان دارد كه سنن و نواميس جهان هرگز به تغيير و تبديل دچار نمي

  )47و  43هاي  ـ فصل چهارم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه 

دهنده عشـق راسـتين    گيرد. در گزينه دوم عبارات فصوص الحكم نشان اول آراي افالطون و ارسطو مورد بررسي قرار ميـ در گزينه » 3«گزينه  - 15
  باشد.  باشد نه به وجد. در گزينه آخر مقاله في معاني العقل درباره عقل و معاني آن مي افالطون به حق مي

  )62ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه 

ناپـذير هسـتند و كتـاب اغـراض مابعدالطبيعـه، شـرح كتـاب         نظر فارابي سياست و سعادت در مدينه فاضله دو ركن جـدايي ـ از » 4«گزينه  -16
  )66و  62هاي  ـ فصل پنجم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه مابعدالطبيعه ارسطو است كه فارابي آن را نوشته است. 

زعيم مدينه فاضله است به جز نبوت زيرا بعـد از پيـامبر مقـام وي بـه امامـان و      هاي الزم  جزو ويژگي» 4«و » 3«، »2«هاي  ـ گزينه» 1«گزينه  -17
  )65ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(كنكور) (فلسفه شود.  جانشينان واگذار مي

  )75ـ فصل ششم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه ـ تنها گزينه (ب) با موارد ذكر شده يكي است. » 2«گزينه  - 18

كـه اگـر ايشـان را بـه سـعادت       كند. چنان شناسند نه سعادت به خاطرشان خطور مي مدينه جاهله نه سعادت را مي ـ به نظر فارابي، مردم» 3«گزينه  -19
  ـ فصل پنجم ـ مبحث مدينه جاهله) 2(كنكور) (فلسفه  ها سخن گويند بدان اعتقاد پيدا نكنند. راهنمايي كنند، بدان سوي نروند و اگر از سعادت براي آن

عتقد است تأسيس نظام خير و عدل و دستيابي به فضائل و صفات انساني، سعادت دنيا و آخرت و ... كـه سياسـت مدينـه    ـ فارابي م» 4«گزينه  - 20
  ـ فصل پنجم) 66ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه فاضله است بدون قيادت زعيم آن امكان اجرا و تحقق ندارد. 
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   و منطق   فلسفه
  .  .....................توان گفت  نام دارد که در مورد آن می .....................علمی که در پی جلوگیري از خطاي اندیشه است  -1

    ) منطق ـ تاکید آن بر شیوه درست زندگی کردن است  1
  ) فلسفه ـ تاکید آن بر شیوه درست زندگی کردن است2
  ت نیاز داردسارمتمرین و م بهکاربردي است که تبحر در آن  ) فلسفه ـ علمی3
 ت نیاز دارد  سارمتمرین و م به) منطق ـ علمی کاربردي است که تبحر در آن 4

  اند؟ از چه جهت؟  منطق را به چه چیزي تشبیه نموده - 2
  دهد.   ) ترازو ـ میزان دقّت و خطاي ذهن انسان در تفکر را نشان می1
  دهد.  میزان دقت و خطاي ذهن انسان در تفکر را نشان می ) شاقول بنّایی ـ2
  شود.  ) شاقول بنّایی ـ آموختن آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکمی می3
 شود.  کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکمی می ) شاقول بنّایی ـ به4

  ؟  نیستکدام عبارت درست  ،هاي کاربرد منطق در مورد حیطه -3
  اي برخوردار است.   ستن منطق براي فهم فلسفه از اهمیت ویژه) دان1
  هاي درست تعریف کردن و درست استدالل کردن از کاربردهاي آن است.   ) آموزش شیوه2
  رود.  کار می هاي فلسفی به براي ارزیابی اندیشه تنها) دانستن منطق 3
 ازمندیم.  گیري درست در سراسر زندگی خود به منطق نی ) در تفکر و تصمیم4

و در دومـی   .....................وسـیله   بـه  .....................مربوط شده که در اولـی   .....................و  .....................به  ترتیب بهپاسخ به چرایی و چیستی  -4
  شوند.  می روشن .....................وسیله  به .....................

  دالل ـ تصورات مجهول، تصورات معلوم ـ تصدیقات مجهول، تصدیقات معلوم  ) تعریف و است1
  معلوم ـ تصورات مجهول، تصورات معلوم   تصدیقات) تعریف و استدالل ـ تصدیقات مجهول، 2
  ) استدالل و تعریف ـ تصورات مجهول، تصورات معلوم ـ تصدیقات مجهول، تصدیقات معلوم   3
 مجهول، تصدیقات معلوم ـ تصورات مجهول، تصورات معلوم   ) استدالل و تعریف ـ تصدیقات 4

  .  ..................... توان گفت نمیبه مبحث الفاظ  منطقیويدر مورد توجه  -5
  ) مبحث الفاظ در منطق یک مبحث اصل و کلی است2  کنیم  ) براي بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده می1
  سته به زبان خاصی نیستب) علم منطق وا4  شود طق به قواعد صرفی و نحوي مربوط نمی) مبحث الفاظ در من3

  هاي زیر مغالطه اشتراك لفظ است؟  یک از مغالطه کدام -6
  ) عفو الزم نیست اعدامش کنید 2  ) دیوار موش دارد و موش گوش دارد پس دیوار گوش دارد1
 کنید هی بخشی، الزم نیست فیلترش ) آگا4  ) او سیر است و سیر بدبو است پس او بدبو است3

جـاي   هـا بـه   از کـاربرد آن  ناشـی ه غالطاست و م .....................و  .....................داللت  ترتیب بهالزمه و بخشی از معناي اصلی خود  برداللت لفظ  -7
  .  .....................شود مانند  نامیده می .....................یکدیگر مغالطه 

  جاي پرداخت کردن   ) التزام و تضمن ـ توسل به معناي ظاهري ـ استفاده از لفظ حساب کردن به1
  جاي محاسبه کردن   ) التزام و تضمن ـ توسل به معناي ظاهري ـ استفاده از لفظ حساب کردن به2
  ن جاي دروغ گفت ) تضمن و التزام ـ شیوه نگارش کلمات ـ استفاده از لفظ خالی بستن به3
 جاي دروغ گفتن  ) تضمن و التزام ـ شیوه نگارش کلمات ـ استفاده از لفظ دروغ گفتن به4

  اي هستند؟ مغالطهچه نوع  ترتیب بههاي زیر  مغالطههریک از  - 8
ـ من از ) ريدا که مهم است ـ او کارگر است (کاربرد کلمه کارگر در جامعه کمونیستی و جامعه سرمایه  طول عمر مهم نیست بلکه ارز عمر است«

کشیم که کشیدیم ولی نگفته بودیم که حتماً تـا ایـن تـاریخ     ام ـ گفته بودیم که تا این تاریخ یک خط تلفن براي شما می  راهنمایی شما پشیمان
  »تلفن شما کار خواهد کرد.

    کلمات ـ اشتراك لفظ   یـ ابهام در عبارت ـ بار ارزش شیوه نگارش کلمات) 1
  کلمات ـ ابهام در عبارت ـ توسل به معناي ظاهري یرزش) اشتراك لفظ ـ بار ا2
  ـ شیوه نگارش کلمات ) اشتراك لفظ ـ ابهام در عبارت ـ توسل به معناي ظاهري3
  کلمات ـ ابهام در عبارت ـ توسل به معناي ظاهري ی) شیوه نگارش کلمات ـ بار ارزش4

  اند؟   کدام ترتیب بهاولین و دومین مرحله تفکر فلسفی  - 9
 هاي اساسی ـ حیرت ) طرح سؤال4  هاي اساسی ) حیرت ـ طرح سؤال3  ) برخورد با مساله ـ حیرت2  ت ـ برخورد با مساله  ) حیر1

  درستی آمده است؟  ها در کدام عبارت به کدام فیلسوف ایرانی مسلمان مردم را به واقف و سائر تقسیم نموده و ویژگی متمایزبخش آن -10
  دل خوش کرده ولی سائر از ظواهر و محسوسات عبور کرده است.  ) مالصدرا ـ واقف به دانش ظاهري 1
  کوشد تا به معقوالت راه یابد.   برد ولی سائر می ها بهره می ) مالصدرا ـ واقف فقط از شنیده2
  ) عالمه طباطبایی ـ کار واقف تقلید از دیگران است اما سائر اهل حرکت و پویایی است.  3
 کند.   ها بسنده نمی برد ولی سائر به شنیده ها بهره می ز شنیده) عالمه طباطبایی ـ واقف فقط ا4
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  ؟نیستکدام عبارت در مورد فلسفه و فیلسوف درست  - 11
  بشر براي پاسخ به سؤاالت و مسایل طرح شده موجب ظهور فلسفه گشته است.   هاي ) تالش1
  دار بررسی قانونمند سؤاالت فلسفی انسان است. ) دانش فلسفه عهده2
  اند.   صورت تخصصی به مسایل فلسفی پرداخته ن کسانی هستند که به) فیلسوفا3
 گیري دانش فلسفه نتیجه تالش قانونمند و تخصصی فیلسوفان است.   ) شکل4

 .....................مانند مسایل  .....................است. مسایل فلسفی از جهت  .....................با روش  .....................ها  تفاوت اساسی فلسفه با سایر دانش -12
  است. 

  ـ روش ـ ریاضی   یو استدالل یترین مسایل جهان و انسان ـ عقل ترین و نهایی ) بحث از بنیادي1
  ـ موضوع ـ ریاضی یو استدالل یترین مسایل جهان و انسان ـ عقل ترین و نهایی ) بحث از بنیادي2
  تجربی ـ روش ـ علوم طبیعیو  یحس ترین مسایل و موضوعات ـ ) توجه به بنیادي3
 تجربی ـ موضوع ـ علوم طبیعی و  یترین مسایل و موضوعات ـ حس ) توجه به بنیادي4

  شود؟ یک از مسایل مطرح شده به آن مربوط می ترین بخش فلسفه چه نام دارد؟ چه جایگاهی در فلسفه دارد؟ کدام مهم -13
  یا رابطه ملیت در کل هستی جریان دارد؟  ) فلسفه اولی ـ بخش اصلی و فرعی فلسفه است ـ آ1
  هدف؟ دار است یا بی اي و اصلی فلسفه است ـ آیا هستی هدف ) ما بعدالطبیعه ـ بخش ریشه2
  کند؟   ها و فروع فلسفه است ـ آیا هستی به سمت تکامل حرکت می ) فلسفه اولی ـ شاخه3
 اراده و اختیار دارند؟ ها و فروع فلسفه است ـ آیا موجودات ) ما بعدالطبیعه ـ شاخه4

  .  .....................توان گفت  در مورد تفاوت ما بعدالطبیعه با ماوراء الطبیعه می -14
  اي از هستی  شناسی است و مابعدالطبیعه مرتبه ) ماوراء الطبیعه علم هستی1
  اي از هستی ) ماوراء الطبیعه ترجمه عربی کلمه متافیزیک است به معناي مرتبه2
  هاي فوق طبیعی و غیرمادي است.   عدالطبیعه متوجه بحث) ما ب3
 شناسی است و ماوراء الطبیعه یکی از مسایل آن است.   ) ما بعدالطبیعه علم هستی4

 .  ..................... توان گفت نمیشناسی افالطون  با توجه به هستی - 15
  شناسی اوست.   اش متاثر از هستی شناسی و فلسفه اخالق ) دیدگاه خاص او در انسان1
 ) عالم طبیعت برگرفته از عالم مثُل است و برترین وجود مثال خیر است.  2
  ) هدف حقیقی انسان رسیدن به خیر مطلق در زندگی است.  3
 شود.  آن محسوب می  ) حقیقت اصلی و برتر عالم مثُل است که این عالم سایه4

 .....................و  .....................به  ترتیب بهها هستند که هر کدام  از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان .....................و  .....................مفاهیم فلسفی  -16
   .....................توان گفت  ها می اشیاء اشاره داشته و در مورد آن

  روند.   کار می ماهیت ـ هستی و چیستی ـ همواره در کنار هم بهو  وجود) 2  وحدت و کثرت ـ اشتراك و اختالف ـ مفاهیمی تعریف پذیرند.  ) 1
  وحدت و کثرت ـ اشتراك و اختالف ـ مفاهیمی تعریف ناپذیرند.   ) 4  روند. کار می ماهیت ـ هستی و چیستی ـ معموالً در کنار هم بهو وجود ) 3

  کدام عبارت درست است؟  ،اشیاء با هستی و چیستی اشیاء و برخورد انسان با این دو جنبه در و در ارتباط -17
  کند.  این به شی از وجودي عام و کلی پرسش می  انسان با اضافه کردن کلمه) 1
   کند، موجود بودن و هستی داشتن شی آدمی در برخورد با اشیاء دو جنبه از آن شی را درك می) 2
    ت.هاس ها وجه اختصاصی آن خصوصیات اشیاء وجه مشترك موجودات و ماهیت آن) 3
  هوم وجود و دیگري مفهوم ماهیت.سازد یکی مف هوم ذهنی از آن شی میذهن انسان در برخورد با هر واقعیت خارجی دو مف) 4

اي کرد و در مورد تمایز میان این دو مفهـوم نکـاتی را مطـرح نمـود      و ماهیت توجه ویژه وجودنسبت میان  بهاولین فیلسوف بزرگ مسلمان که  -18
  است.  .....................و ادامه دهنده راه او  .....................

   سینا ابویعقوب کندي ـ ابن) 4  ابویعقوب کندي ـ فارابی) 3  سینا   ارابی ـ ابنف) 2  سینا ـ فارابی ابن) 1
   مول بر موضوع، حمل شایع صناعی است؟ هاي زیر، حمل مح م گزینه از گزینهدر کدا -19

 انسان انسان است.) 4  انسان ناطق است.) 3  سان است.فرهاد ان) 2  انسان حیوان است.) 1
 امتناعی، ضروري و امکانی است؟  ترتیب بهرابطه میان محمول و موضوع در کدام گزینه  - 20

   مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است ـ مثلث شکل سه ضلعی است ـ ارتفاع و میانه مثلث یکی است.  ) 1
   زه است ـ انسان شاعر استانسان داراي روح است ـ انسان داراي غری) 2
    انسان شاعر است ـ انسان داراي روح است ـ انسان داراي غریزه است) 3
 االضالع است مجموع زوایاي مثلث سه قائمه است ـ مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است ـ مثلث شکلی متساوي) 4
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  فلسفه و منطق  
ردي است که تبحر در آن به تمـرین و ممارسـت   ـ علمی که در پی جلوگیري از خطاي اندیشه است منطق نام دارد، منطق علمی کارب» 4«گزینه  -1

  ها:  نیاز دارد. تحلیل گزینه
  شمارند باشیم.  تاکید منطق بر آموزش شیوه درست اندیشیدن است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهاي ذهنی که بی»: 1«گزینه 
  شود نه دانش فلسفه  صورت سؤال به علم منطق مربوط می»: 3«و » 2«هاي  گزینه

 (لطفی) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي اندیشه)
  هاي نادرست: شود. تحلیل گزینه کارگیري آن باعث پدید آمدن بناي فکري مستحکمی می اند که به ـ منطق را به شاقول بنّایی تشبیه کرده» 4«گزینه  - 2

  سینا از منطق است نه عموم منطق دانان   تشبیه ابن»: 1«گزینه 
قسمت دوم گزینه پاسخ سؤال نیست زیرا تشبیه منطق به شاقول بنایی از جهت عملی و کاربردي بودن منطق است نه از »: 2« و» 3«هاي  گزینه

  جهت نظري و آموختنی و دانستنی بودن منطق
 (لطفی) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي اندیشه) 

رود بلکه هر یک از ما در سراسر زندگی خود به آن نیازمنـدیم زیـرا    کار نمی به هاي فلسفی ـ دانستن منطق تنها براي ارزیابی اندیشه» 3«گزینه  -3
  هاي نادرست:  گیري کنیم. تحلیل گزینه خواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیم می

  اند. کار رفته در حیطه کاربرد منطق طراحی شده مطابق با عبارات کتاب درسی و مفاهیم به»: 4«و » 2«، »1«هاي  گزینه
 طفی) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي اندیشه)   (ل

  ـ علم منطق به دو بخش اصلی تقسیم شده است: » 4«گزینه  -4
  شوند.   وسیله تصورات معلوم روشن می ها است و در آن تصورات مجهول به شود و پاسخ به چیستی الف) تعریف: که به تصورات یا مفاهیم مربوط می -5

وسیله تصدیقات یا قضایاي  ها است و در آن تصدیقات یا قضایاي مجهول به یا قضایا مربوط شده و پاسخ به چرایی ب) استدالل: که به تصدیقات
  شوند.  معلوم اثبات می

  هاي نادرست: تحلیل گزینه
  ترتیب صورت سؤال در هر سه بخش پاسخ رعایت نشده است. »: 1«گزینه 
  عایت نشده است. ترتیب صورت سؤال در قسمت اول گزینه ر»: 2«گزینه 
 (لطفی) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي اندیشه)هاي دوم و سوم گزینه رعایت نشده است.  ترتیب صورت سؤال در قسمت»: 3«گزینه 

 ـ مبحث الفاظ در منطق یک بحث مدخلی و مقدماتی است نه اصلی و کلی زیرا توجه منطقیوي به الفاظ از آن جهت است که خطـاي » 2«گزینه  -6
  هاي نادرست:  تواند باعث خطاي در تفکر و اندیشه شود. تحلیل گزینه ها می در الفاظ و معناي آن

  باشد.  توضیحات و تعبیرهاي کتاب درسی در مورد اهمیت بحث الفاظ در منطق می»: 4«و » 3«، »1«هاي  گزینه
 (لطفی) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا) 

ي مختلف دارد که هرگاه دو معناي مختلف باعث به اشتباه افتادن شنونده شوند مغالطه اشتراك لفظ است. تحلیل ـ لفظ سیر دو معنا» 3«گزینه  -7
  هاي نادرست:  گزینه

  مغالطه عدد تکرار حد وسط: کم و زیاد شدن لفظ حد وسط »: 1«گزینه 
  توان فریبکاري کرد.  میمغالطه نگارشی کلمات، با کم یا زیاد کردن ویرگول بعد از کلمه عفو، »: 2«گزینه 
  تواند باعث مغالطه شود.  کند و می مغالطه نگارشی کلمات، با کم یا زیاد کردن ویرگول پس از آگاهی بخشی معناي عبارت تغییر می»: 4«گزینه 

 (لطفی) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا)  

  ـ اقسام داللت: » 1«گزینه  - 8
  مطابقه  ) داللت لفظ بر تمام معناي خود1
  تضمن ) داللت لفظ بر بخشی از معناي خود2
  التزام  ) داللت لفظ بر الزمه معناي خود3
نامند.  را مغالطه توسل به معناي ظاهري می شود که آن جاي یکدیگر به خطایی منتهی می کار بردن معانی مطابقی و تضمنی و التزامی کلمات به به

  هاي نادرست:  تحلیل گزینه
  قسمت سوم گزینه یعنی مثال براي مغالطه توسل به معناي ظاهري نادرست است. »: 2«گزینه 
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شود نه  ربوط میترتیب نوع داللت مورد سؤال در صورت سؤال رعایت نشده و سؤال به مغالطه توسل به معناي ظاهري م»: 3«و » 4«هاي  گزینه
 (لطفی) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا) شیوه نگارشی کلمات 

  هاي نادرست:  ترتیب درست است. تحلیل گزینه» 4«ـ ترتیب نوع مغالطات صورت سؤال در گزینه » 4«گزینه  - 9
اي با بار ارزشی  اي، کلمه اي مثبت و در جامعه سرمایه عه کمونیستی کلمهمغالطه بار ارزشی کلمات، کارگر در جام او کارگر است»: 1«گزینه 

  منفی است. 
ارز: پول خارجی، عرض به معناي پهنا نگارش اشتباه عرض: مغالطه  بلکه ارز عمر است که مهم است طول عمر مهم نیست»: 2«گزینه 

  نگارشی کلمات
ام  ام (فاعلی) یا اینکه از راهنمایی شما بهره برده ابهام در عبارت: اینکه شما را راهنمایی کرده ام ایی شما پشیمانمن از راهنم»: 3«گزینه 

 (لطفی) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا) (مفعولی) 

  ـ مراحل ورود به تفکر فلسفی:» 2«گزینه  -10
  هاي نادرست:  تحلیل گزینه دریافت فلسفی ها تفکر در اندوخته هاي اساسی طرح سؤال حیرت برخورد با مساله

  رعایت نشده است.   ترتیب صورت سؤال در گزینه»: 1«گزینه 
  تفکر فلسفی است.   هاي اساسی پیرامون مساله یا مطلوب سومین مرحله الطرح سؤ»: 3«و » 4«هاي  گزینه

 (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس اول ـ چیستی فلسفه) 
ـ مالصدرا یا  صدرالمتألهین شیرازي، فیلسوف ایرانی مسلمان شیعی قرن دهم و یازدهم هجري است که مردم را در برخورد با علم و » 2«گزینه  - 11

  هاي نادرست: واقف و سائر تقسیم نموده است. تحلیل گزینهدانش به دو دسته 
کوشد که از تنگناي ظواهر و محسوسات عبور کند و به جهان  قسمت دوم گزینه بیان درستی ندارد زیرا سائر در تالش است یا می»: 1«گزینه 

  وسیع معقوالت راه یابد نه این که قطعاً از ظواهر و محسوسات عبور کرده باشد. 
 (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس اول ـ چیستی فلسفه)بندي مردم به واقف و سائر از مالصدرا است نه عالمه طباطبایی  تقسیم»: 3«و » 4«هاي   گزینه

  :هاي نادرست نام فلسفه گشته است. تحلیل گزینه به سؤاالت و مسایل فلسفی موجب ظهور دانشی به قانونمندهاي بشر براي پاسخ  ـ تالش» 1«گزینه  -12
  گیري فلسفه است.  کار رفته در کتاب درسی پیرامون شکل تعابیر و مفاهیم به»: 2«و » 3«، »4«هاي  گزینه

 (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس اول ـ چیستی فلسفه)
  ها درباره چیستی و چرایی امور.  ترین پرسش هاي خاصی است یعنی نهایی ـ فلسفه در هر موضوعی به دنبال پرسش» 1«گزینه  -13

  ها: روش عقلی و استداللی است و روش حسی تجربی در فلسفه کاربرد ندارد.  ش فلسفه در  همه فلسفهرو
مسایل فلسفی از جهت روش یعنی عقل و استداللی بودن مانند مسایل ریاضی است یعنی استفاده از میکروسکوپ و آزمایشگاه و تجربه و 

  هاي نادرست:  ها پرداخت. تحلیل گزینه ري باید به حل آنکند و فقط با عملیات فک ها کمکی نمی حواس به حل آن
  قسمت سوم گزینه یعنی موضوع نادرست است.»: 2«گزینه 
اي  هاي مختلف و متفاوت است ـ روش حسی و تجربی در هیچ فلسفه ترین مسایل وحدت بخش فلسفه توجه به بنیادي»: 3«و » 4«هاي  گزینه

 ـ درس اول ـ چیستی فلسفه) (لطفی) (فلسفه یازدهم کاربرد ندارد. 

ـ دانش فلسفه داراي یک بخش اصلی و تعدادي بخش فرعی است، بخش اصلی که به منزله ریشه و پایه فلسفه است فلسفه اولی یـا  » 2«گزینه  -14
هـاي علـوم، فلسـفه     لسفههاي مضاف یا ف چون فلسفه هایی هم اند با نام ها و فروع فلسفه ما بعدالطبیعه نام دارد و بخش فرعی که به منزله شاخه

 گزینه هاي نادرست:شوند. تحلیل  شناسی و ... شناخته می شناسی، معرفت اخالق، فلسفه انسان

  اصل و فرعی نادرست است. »: 1«گزینه 
  اي و اصلی فلسفه است.  ها و فروع فلسفه نادرست است، فلسفه اولی یا ما بعدالطبیعه بخش ریشه شاخه»: 3«و »  4«هاي  گزینه

 هاي فلسفه)  طفی) (فلسفه یازدهم ـ درس دوم ـ ریشه و شاخه(ل
شـمار   وجود و احوال آن است و یک دانش بـه  شناسی است یعنی علم به ـ ما بعدالطبیعه ترجمه عربی کلمه متافیزیک و همان هستی» 4«گزینه  - 15

است و بودن یا نبودن آن جزو مجهوالت مـا بعدالطبیعـه    اي از هستی کند و ماوراء الطبیعه مرتبه رود که از مسایل و مجهوالت جهان بحث می می
  هاي نادرست:  است. تحلیل گزینه

  اي از هستی است که ظرف وجودي فرشتگان و ارواح است.  ماوراء الطبیعه مرتبه»: 1«گزینه 
  ماوراء الطبیعه ترجمه عربی کلمه ترانس فیزیک است. »:  2«گزینه 
  شناسی است نه صرفاً وجودهاي غیرمادي و فوق طبیعی. تیمباحث ما بعدالطبیعه هس»: 3«گزینه 

 هاي فلسفه) (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس دوم ـ ریشه و شاخه
 هاي نادرست: ها است. تحلیل گزینه ـ هدف حقیقی انسان رسیدن به عالم مثُل و خیر مطلق است نه ماندن در عالم طبیعت که عالم سایه» 3«گزینه  -16

  گذارد.  شناسی او تاثیر می شناسی و اخالقی و معرفت هاي انسان شناسی هر فیلسوفی بر دیدگاه هاي هستی دیدگاه»: 1«گزینه 
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  از نظر افالطون نسبت عالم طبیعت به عالم مثُل نسبت سایه به صاحب سایه است یعنی عالم طبیعت سایه عالم مثُل است. »: 2«گزینه 
هاي طبیعی  اند و پدیده و حقیقی عالم مثُل است که موجودات اصلی و حقیقی در آن قرار گرفتهافالطون معتقد است عالم واقعی »: 4«گزینه 

  هاي فلسفه)  (لطفی) (فلسفه یازدهم ـ درس دوم ـ ریشه و شاخهشوند.  ها محسوب می سایه و بدل آن
ترین  يماهیت است) زیرا این دو مفهوم از پرکاربردو ـ یکی از مباحث اولیه فلسفه، تعیین نسبت دو مفهوم هستی و چیستی (وجود » 3«گزینه  -17

  هاي نادرست: روند. بررسی گزینه کار می مفاهیم میان انسان ها هستند و معموالً در کنار هم به
 مفاهیم وحدت و کثرت مفاهیمی فلسفی هستند که بیشتر در مباحث فلسفه اولی کاربرد دارند و این مفـاهیم همچـون دیگـر   »: 4«و » 1«گزینه 

  ناپذیر به تعریف حقیقی (حدي و رسمی) هستند.   ) و تعریفلفظپذیر به تعریف شرح اسمی (شرح  مفاهیم فلسفی تعریف
 (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس اول ـ هستی و چیستی) نادرست است. قسمت سوم »: 2«گزینه 

کند. موجود بـودن (هسـتی شـی) و     و مفهوم ذهنی) درك میکند دو جنبه (د که مشاهده می ـ انسان در هر چیزي (واقعیت خارجی)» 4«زینه گ -18
  چیستی داشتن (ماهیت شی).

هر شی و واقعیت خارجی در خارج از ذهن انسان یک چیز است و دو چیز نیست بنابراین وجود و ماهیت مفاهیمی هستند کـه ذهـن انسـان در    
  کند.  چیستی آن پرسش می سازد و با وجود از هستی شی و با ماهیت از برخورد با اشیاء خارجی می

  هاي نادرست:  بررسی گزینه
  کند.  پرسش می وجودي جزئی و خاص چیست) از ماهیتانسان با اضافه کردن کلمه این به شی (این »: 1«گزینه 
  شود.  موجود بودن و هستی داشتن یکی هستند و به جنبه وجودي شی مربوط می»: 2«گزینه 
 (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس اول ـ هستی و چیستی ـ قدم دوم) ها است.  دات و ماهیت وجه اختصاصی آنوجود وجه مشترك موجو»: 3«گزینه 

  هاي نادرست:  ـ بررسی گزینه» 2«گزینه  -19
  ترتیب صورت سوال در گزینه رعایت نشده است. »: 1«گزینه 
صورت نظام یافته و سـازمان دیـده از    د ولی فلسفه اسالمی بهان الکندي را نخستین فیلسوف مسلمان از جنبه تاریخی دانسته»: 4«و » 3«گزینه 

  گردد. شود و مباحث آن تدوین و تنظیم می ی) آغاز میشّایسینا (فالسفه م فارابی و ابن
 (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس اول ـ هستی و چیستی ـ قدم سوم)

اختالف اعتباري مانند اختالف در اجمال و تفصیل یا ابهام و تفصیل یـا   ـ هرگاه موضوع و محمول مفهوماً یکی باشند و در حمل نوعی» 2«گزینه  - 20
  گویند مانند انسان حیوان است ـ انسان انسان است و ...  حمل یک شی برخورد شی باشد حمل را حمل اولی ذاتی می

د مانند فرهاد انسان است ـ پنبه سـفید   متحد باشند حمل را شایع صناعی گوین ،هرگاه موضوع و محمول مفهوماً مختلف باشند و از جهت وجود
  هاي نادرست:  است ـ قند شیرین است و ... بررسی گزینه

ها  ها موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند یعنی مفهوم آن هایی براي حمل اولی ذاتی هستند زیرا در این مثال مثال»: 4«و » 3«، »1«هاي  گزینه
 (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس اول ـ هستی و چیستی ـ قدم سوم)قبیل ابهام، تفصیلی و ... است.  ها فقط در مواردي از یکی است و تفاوت آن

  امتناعیپذیرد ـ مجموع زوایاي مثلث سه قائمه است ـ عقل این رابطه را نمی» 4«گزینه  -21
  ضروريپذیرد پذیرد و نقیض آن را نمی این رابطه را میعقل مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است

  امکانیالزاویه الساقین یا قائم االضالع باشد یا متساوي از نظر عقل ممکن است متساوياالضالع است مثلث شکل متساوي
  درست: هاي نا بررسی گزینه

  مجموع زوایاي مثلث دو قائمه است رابطه ضروري است. :رابطه محمول با موضوع در قضیه»: 1«گزینه 
  امکانی است.  ،انسان داراي روح است و انسان شاعر است :رابطه محمول و موضوع در قضیه»: 3«و » 2«هاي  گزینه

  انه) (لطفی) (فلسفه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممکنات ـ مفاهیم سه گ
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   فلسفه و منطق

مربوط شده كه هركدام  .....................و  .....................به  ترتيب بهشوند  پذيرند و مجهوالتي كه با چرايي آغاز مي مجهوالتي كه با چيستي پايان مي -1
  شوند.  پاسخ داده مي .....................و  .....................وسيله  به

  ) تصورات و تصديقات ـ تعريف و استدالل2  ) تصديقات و تصورات ـ استدالل و تعريف 1

  ـ تعريف و استدالل ) تصديقات و تصورات4  ) تصورات و تصديقات ـ استدالل و تعريف3

  ؟نيستشود و كدام مثال در مورد آن درست  كدام مغالطه مربوط مي مشخص نبودن مرجع ضمير به - 2

  كند  اش را تكريم مي ) ايهام در عبارات ـ سعيد همسايه2  چيز از تو گشت  ) ايهام در عبارات ـ چون ازو گشتي همه1

 كند  اش را تكريم مي ) ابهام در عبارات ـ سعيد همسايه4  گشت چيز از تو  ) ابهام در عبارات ـ چون ازو گشتي همه3

  است؟ ..................... داللت ،خانه لت لفظدالو  .....................مفهومي  ،موضوع» جست از شتاب آن رفيقي خانه مي«در عبارت  - 3

 ) جزئي ـ تضمني4  ) جزئي ـ مطابقه 3  ) كلي ـ تضمني2  ابقه) كلي ـ مط1

هـاي چهارگانـه    بوده كه نسبت ميان هـر دو مفهـوم از نسـبت    .....................همگي مفاهيمي » درخت و سبز«و » درخت و درخت سبز«فاهيم م - 4
  است.  .....................و  .....................صورت  ها به هاي هندسي آن و دايره .....................و  .....................ترتيب  به

  ) كلي ـ من وجه و مطلق ـ متقاطع و متداخل 2  ) كلي ـ مطلق و من وجه ـ متداخل و متقاطع1

 ) جزئي ـ من وجه و مطلق ـ متقاطع و متداخل4  مطلق و من وجه ـ متداخل و متقاطع ) جزئي ـ 3

  بيشتر مصاديق متفاوت؟ اند و در اي است كه در برخي مصاديق مشترك گونه در كدام گزينه نسبت ميان دو مفهوم به - 5

  ) ميوه و شيريني ـ مار و سمي ـ ايراني و مسلمان ـ نماز و واجب 2  ) درخت و ميوه ـ انسان و مسلمان ـ دايره و مربع ـ شكل و دايره1

  ـ خزنده و سمي) سيب و سبز ـ سيب و شيريني ـ انسان و مسلمان 4  ) درخت و ميوه ـ انسان و مسلمان ـ مسلمان و ايراني ـ ايران و آسيا3

بندي درست، نسبت هر طبقه از مفاهيم به مفاهيم طبقه ديگر و نسبت اقسام مختلف يك مفهوم با يكـديگر   بندي مفاهيم در يك دسته در طبقه - 6
  بندي چگونه است؟ دسته ينا هاي چهارگانه است و سير يك از نسبت كدام ترتيب به

  ين ـ از عام به خاص است. تباق ـ ) مطل2  ) تساوي ـ تباين ـ از عام به خاص است. 1

  ) تساوي ـ من وجه ـ از كلي به جزئي است. 4  ) مطلق ـ تساوي ـ از جزئي به كلي است.3

  ترتيب چه نوع تعاريفي هستند؟ به» جاندار داراي حواس پنجگانه«و » جانداري كه رشد و حس و حركت دارد«و » ذي حيات«تعريف حيوان به  - 7

  ) به مثال ـ عام و خاص ـ سلسله اوصاف 2  لسله اوصاف ) لغوي ـ عام و خاص ـ س1

 ) لغوي ـ سلسله اوصاف ـ عام و خاص 4  ) به مثال ـ سلسله اوصاف ـ عام و خاص 3

ترتيب فاقـد   به» اول صادر ازلي«عقل به » مسلمان معتقد به دوازده امام«به  شيعه» شكل داراي ضلع«مثلث به » حيوان دونده«تعريف انسان به  - 8
  يك از شرايط تعريف صحيح است؟ كدام

  ) جامع بودن ـ مانع بودن ـ مانع بودن ـ دوري نبودن 2  ) مانع بودن ـ جامع بودن ـ جامع بودن ـ دوري نبودن 1

 ) جامع و مانع بودن ـ جامع بودن ـ مانع بودن ـ واضح بودن 4  ) جامع و مانع بودن ـ مانع بودن ـ جامع بودن ـ واضح بودن 3

مـورد كـاوش واقـع     .....................حل كـرد و بـا روش    .....................وجو در  از طريق حواس يا آزمايش يا جست .....................را مسائل فلسفي  - 9
  .  .....................شوند مانند مساله  مي

    ؟شود توان ـ طبيعت ـ استداللي ـ چرا هوا معموالً در زمستان سرد مي ) مي1

   ؟دست آورد شود در اين جهان خوشبختي را به توان ـ ماوراء طبيعت ـ عقلي ـ آيا مي مي )2

  توان ـ طبيعت ـ استداللي ـ آيا جهان ابتدا و انتها دارد؟  ) نمي3

 توان ـ ماوراء طبيعت ـ عقلي ـ آيا هر حياتي پاياني دارد؟  ) نمي4

  ها به چه چيزي تشبيه شده است؟ با ساير فلسفه نسبت آنه مسايلي است؟ وجوي پاسخ به چ بخش اصلي فلسفه چه نام دارد؟ در جست -10

  ها به ريشه  ها و برگ ) فلسفه اولي ـ مسايل مربوط به علوم ـ شاخه2  ها به ريشه  ها و برگ ) ما بعدالطبيعه ـ مسايل مربوط به وجود ـ شاخه1

 ها ها و برگ ) ما بعدالطبيعه ـ مسايل مربوط به وجود ـ ريشه به شاخه4  ها ها و برگ ) فلسفه اولي ـ مسايل مربوط به علوم ـ ريشه به شاخه3

  وش رود بر روي صحرا مرغ اش / مي مرغ در باال پران و سايه«ابيات شعري  - 11

  يك از مباحث فلسفي زير دارد؟ اشاره به كدام »مايه شود ود چندان كه بيد ابلهي صياد آن سايه شود / مي

  سايه به سايه استنسبت صاحب لم ماوراء طبيعت ) نسبت عالم طبيعت به عا1

  اي در عالم برتر شكل گرفته است آن سايهحقيقت اصيل و واقعي است كه از  ،) اين عالم2

  نسبت سايه به صاحب سايه است) نسبت عالم طبيعت به عالم ماوراء طبيعت 3

 استي آن هاي طبيعي و امور واقع پديدهشناسي و شناخت  ) هدف حقيقي انسان طبيعت4

  ؟نيستدر مورد آغاز فلسفه كدام عبارت درست  -12

  توان براي فلسفه زمان و مكاني را تعيين كرد.  ) نمي1

  تواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه ارايه دهد.  ) اطالعات امروز ما به هيچ وجه نمي2

  ست است.) گزارش معتبر و قابل اعتمادي از جريان فلسفه در سرزمين آتن و تمدن يونان در د3

  هاي فلسفي ارايه كنيم.  صيلي از دورترين انديشهفمانده گزارشي ت توانيم براساس آثار باقي ) ما تنها مي4
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اي در مورد خدايان رواج داشـته   هاي اسطوره زيسته است و پيش از او در ميان مردم انديشه فيلسوف يوناني كه در قرن ششم پيش از ميالد مي -13
  .  ..................... توان گفت نميوده كه در مورد افكار او ب .....................

  وجو كرد.  هاي افالطون بايد جست ) سقراط ـ افكار او را در نوشته2  اي باقي نمانده است.  گونه نوشته ) سقراط ـ از او هيچ1

 توان از افكار او آگاه شد.  هاي فيلسوفان بعدي مي نوشته) تالس ـ تنها از روي 4  وجو كرد. هايش بايد جست ) تالس ـ افكار او را در نوشته3

  اولين مساله مهمي كه در ذهن اولين فيلسوفان يونان شكل گرفت كدام مسأله بود؟ -14

  اند؟ ) خدايان چگونه جهان را ساخته2  ) جهان هستي از چه زماني شكل گرفته است؟1

 اند؟ ين جهان از چه چيزي ساخته شده) موجودات ا4  اند؟ ) موجودات جهان از چه چيزي ساخته شده3

دهد  را بر هر چيزي ترجيح مي .....................ترين بهره را ببريم. فيلسوف واقعي  خود بيش .....................آموزيم براي بهتر زيستن از  در فلسفه مي - 15
اي شـنيدن سـخن         كند از اين رو بايد بيش از گرفتار شـدن  هاي آن استوار مي و زندگي را بر پايه در زنجيـر عـادات و تعصـبات، خـود را مهيـ

 متواضع باشد.  .....................كند و در برابر  .....................

  ) ظرفيت عقالني ـ كسب حقيقت ـ حق ـ حقيقت 2  ) ظرفيت علمي ـ كسب دانايي ـ حق ـ حقيقت 1

 قالني ـ شناخت واقعيت ـ علمي ـ علم  ) ظرفيت ع4  ) ظرفيت علمي ـ كسب دانايي ـ علمي ـ علم3

  ماهيت، كدام عبارت درست است؟  و سينا در مسئله وجود با توجه به ديدگاه ابن -16

    اند.  ) هستي و چيستي دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب شده1

  اند. گوييم انسان موجود است، انسان و وجود دو موجود جداگانه ) وقتي مي2

  ند.  مفهوم مختلف و متفاوت از يك چيز ) هستي و چيستي دو3

  ) مفهوم وجود در موجود عين مفهوم ماهيت آن موجود است.4

  شود؟  يك از اصول فلسفي نتيجه مي از اينكه حمل وجود بر هر چيستي و ماهيتي نيازمند دليل است كدام -17

  عينيت وجود و ماهيت در خارج) 2    مغايرت وجود و ماهيت در خارج ) 1

  مغايرت وجود و ماهيت در ذهن) 4    ماهيت در ذهنو جود عينيت و) 3

  به لحاظ مواد سه گانه ضرورت و امتناع و امكان، كدام عبارت درست است؟  ماهياتدر ارتباط با رابطه وجود با  - 18

    اي است كه حتماً بايد باشد.  ذات و ماهيت اشياء به گونه) 1

  هر موجودي كه وجود دارد ممكن الوجود است. ) 2

  ها  با وجود يك رابطه امكاني برقرار است.  بينيم كه ميان آن كنيم مي وقتي به اشياء پيرامون خود نگاه مي) 3

 هر ماهيتي چه موجود باشد چه معدوم ذاتاً ممكن الوجود است. ) 4

سينا اين برهـان را   است كه فالسفه بعد از ابن .....................سينا، اثبات واجب الوجود با استفاده از برهان  حاصل بحث اقسام وجود در فلسفه ابن -19

ايـن   .....................ناميده و  .....................برهان  .....................سينا اين برهان را با الهام از  دانسته و خود ابن .....................بسيار قوي براي  برهانِ

  ورد قبول بسياري قرار گرفت. برهان را در اروپا گسترش داد كه م

  وجوب و ضرورت ـ اثبات وجود خدا ـ آيات قرآني ـ صديقين ـ توماس آكويناس) 1

  ) وجوب و امكان ـ اثبات وجود خدا ـ آيات قرآني ـ صديقين ـ توماس آكويناس2

  اسالمي ـ فقر وجودي ـ راجر بيكن  ث) وجوب و ضرورت ـ اثبات جهان ممكنات ـ احادي3

 امكان ـ اثبات جهان ممكنات ـ احاديث اسالمي ـ فقر وجودي ـ راجر بيكن ) وجوب و4

ثال براي اين رابطه درست است؟ كدام مفهوم ذهني بازتـابي از ايـن   اي است؟ كدام م ترين مسئله فلسفي كدام مسئله است؟ چه نوع رابطه كهن - 20

 رابطه است؟ 

   علت و معلول ـ بعد از وجود ـ رابطه والدين با فرزند ـ چرايي) 2   ستيرابطه والدين با فرزند ـ چي ـوجود و ماهيت ـ وجودي ) 1

 علت و معلول ـ وجودي ـ رابطه آتش با حرارت خود ـ چرايي) 4  وجود و ماهيت ـ بعد از وجود ـ رابطه آتش با حرارت خود ـ چيستي) 3
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   فلسفه و منطق 

وسيله تصـديقات و قضـاياي    شوند و تصديقات يا قضاياي مجهول به وسيله تصورات معلوم تعريف مي ات يا مفاهيم مجهول بهـ تصور» 2«گزينه  -1
  هاي نادرست: شوند. تحليل گزينه معلوم استدالل و اثبات مي

  شوند.  چيستي به تصورات يا مفاهيم مجهول و چرايي به تصديقات يا قضاياي مجهول مربوط مي»: 1«گزينه 

  رعايت نشده است. » 3«شوند كه ترتيب آن در گزينه  تصورات به تعريف و تصديقات به استدالل مربوط مي»: 3«گزينه 

  ترتيب صورت سؤال در گزينه رعايت نشده است. »: 4«گزينه 

  (لطفي) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي انديشه)

. در عبـارت سـعيد   شـود  مربوط مياي انديشه گردد كه به مغالطه ابهام در عبارات تواند منشاء خط ـ مشخص نبودن مرجع ضمير مي» 4«گزينه  - 2

  هاي نادرست: كند ابهامي وجود ندارد كه بخواهد باعث مغالطه و خطاي فكري شود. تحليل گزينه اش را تكريم مي همسايه

  ايهام در عبارات در قسمت اول گزينه درست نيست. »: 2«و » 1«هاي  گزينه

  واسطه ابهام در عبارت وجود دارد.  در مثال ذكر شده امكان خطاي ذهني و مغالطه به »:3«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا) 

جزئي است و داللت لفظ خانه داللت مطابقه است چون لفظ خانه براي ساختمان مسكوني وضع شده اسـت و در  » آن رفيق«ـ مفهوم» 3«گزينه  - 3
  هاي نادرست: كار رفته است. تحليل گزينه ن معنا بهاين عبارت به همي

  قسمت اول گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  قسمت اول و دوم گزينه نادرست است. »: 2«گزينه 

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ دروس دوم و سوم) 

تر) از درخت سبز است. نسبت درخت و سبز  تر (كلي است زيرا درخت مطلقاً عام ـ نسبت درخت و درخت سبز عموم و خصوص مطلق» 1«گزينه  - 4
هاي خشـك يـا سـبزهاي غيردرخـت متفـاوت. تحليـل        اند و در درخت هاي سبز مشترك نسبت عموم و خصوص من وجه است زيرا در درخت

  هاي نادرست: گزينه

  ت. در قسمت دوم گزينه ترتيب صورت سؤال رعايت نشده اس»: 2«گزينه 

  باشند.  مفاهيمي عام هستند پس كلي منطقي مي» درخت ـ درخت سبز ـ سبز«تمامي مفاهيم »: 4«و » 3«هاي  گزينه

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق) 

حـال    انـد و در عـين   ط در برخي مصاديق مشتركنسبت من وجه دارند يعني دو مفهوم فق» 2«كار رفته در گزينه  ـ تمامي مفاهيم به» 2«گزينه  - 5
هـا دو   و از نظـر منطقـي از آن   استمصاديق مخصوص به خود نيز دارند. نسبت عموم و خصوص من وجه از نظر هندسي داراي دو دايره متقاطع 

  هاي نادرست:  شود. تحليل گزينه صورت صادق ساخته مي جزئي به سالبهقضيه موجه جزئي و دو قضيه 

  مطلق  :/ انسان و مسلمان: مطلق/ دايره و مربع: تباين/ شكل و دايرهدرخت و ميوه: تباين»: 1«گزينه 

  هاي چهارگانه نسبت ميان دو مفهوم كلي است.  / ايران و آسيا: هر دو مفهوم جزئي هستند و نسبتمسلمان و ايراني: من وجه»: 3«زينه گ

  ./ انسان و مسلمان: مطلق كه گزينه را نادرست كرده است سيب و سبز: من وجه/ سيب و شيرين: من وجه/ خزنده و سمي: من وجه»: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق)

رسـيم. هنگـامي كـه مفـاهيمي را      مـي  »جزئـي «كنيم و به مفهومي خـاص   آغاز مي »كلي«بندي مفاهيم از مفهومي عام  ـ در دسته» 2«گزينه  - 6
  كنيم.  غيرمشابه را مشخص ميها با مفاهيم  آن افتراق هاهيم مشابه و وجوها با مف اشتراك آن هكنيم وجو بندي مي طبقه

شود با هر يك از اقسام خودش نسبت عموم و خصوص مطلق و با تمامي اقسام خودش  مي مبندي، نسبت مفهومي كه تقسيم به اقسا در هر طبقه
  هاي نادرست:  تحليل گزينهبندي نسبت تباين است.  نسبت تساوي است. نسبت اقسام با يكديگر در تقسيم

  تساوي غلط است. »: 1«گزينه 

  بندي مفاهيم از عام به خاص يعني از كل به جزئي است.  تساوي غلط است و سير دسته»: 3«گزينه 

  غلط است.  من وجههر دو قسمت تساوي و »: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق)  

  شود:  به دو روش انجام مي ـ تعريف تحليلي» 4«گزينه  - 7

  شود.  الف) عام و خاص: در اين روش ابتدا يك ويژگي عام و مشترك و سپس يك ويژگي خاص آن مفهوم بيان مي

اي كه  به گونهها  شود بدون توجه به عام و خاص بودن منطقي آن ب) سلسله اوصاف: در اين روش چند ويژگي و صفت براي آن مفهوم ذكر مي
هاي  تحليل گزينهگويند.  نيز مي »مركبه هخاص«شود به همين خاطر به اين نوع تعريف  با يكديگر مختص مفهوم تعريف شده ميها  تركيب آن

  نادرست:

  ترتيب گزينه در قسمت دوم و سوم درست نيست. »: 1«گزينه 

  حيات يا جاندار لغوي است نه به مثال  تعريف حيوان به ذي»: 3«و » 2«گزينه 

 دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف)(لطفي) (منطق 
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زيرا حيواناتي غير از انسان را نيـز   نيستشود و مانع  نشسته يا فلج نمي يها  به حيوان دونده: جامع نيست زيرا شامل انسان ـ انسان» 3«گزينه  - 8
  شوند.  شود و وارد تعريف انسان مي شامل مي

كه داراي ضلع هستند مانند مربع و مستطيل به تعريف مثلث  شكال ديگرولي از ورود اَها هست  مثلث به شكل داراي ضلع جامع همه مثلث
  »مانع نيست«كند  جلوگيري نمي

 »جامع نيست«شود  و شامل شيعيان سه امامي يا هفت امامي نميشود  شيعه به مسلمان دوازده امامي: فقط شيعيان دوازده امامي را شامل مي

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف) واضح و روشن نيست.  ازليتعريف عقل به اول صادر 

وجو  در طبيعت حل كرد بلكه كـاري كـه هنگـام مواجهـه بـا ايـن        توان از طريق حواس يا آزمايش يا جست ـ مسائل فلسفي را نمي» 3«گزينه  - 9
كوشد در خود كاوش كند و با عمل تفكر و تعقل و بـا تجزيـه و     عقل ميهاي خود است و در اين موارد  كنيم تفكر و تأمل در انديشه ها مي پرسش

 هاي نادرست: ها به حل مساله و كشف مجهول نزديك شود. تحليل گزينه تحليل دانسته

  توان غلط است.  مي»: 2«و » 1«گزينه 

  ماوراء طبيعت غلط است. »: 4«گزينه 

  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس اول ـ چيستي فلسفه)

  كند.  اي و اصلي فلسفه است كه درباره مسايل مربوط به وجود تحقيق مي ـ فلسفه اولي يا ما بعدالطبيعه آن بخش ريشه» 4«ينه گز -10

  اند.  ها و فروع فلسفه هاي فرعي به منزله شاخه فلسفه اولي به منزله ريشه و پايه فلسفه است و بخش

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ه برعكس گفته شده و متناسب با صورت سؤال نيست. قسمت سوم گزين»: 1«گزينه 

  شود و قسمت سوم هم برعكس صورت سؤال است.  هاي مضاف مربوط مي قسمت دوم سؤال به فلسفه»: 2«گزينه 

  شود.  اف مربوط ميضهاي م قسمت دوم سؤال به فلسفه»: 3«گزينه 

 هاي فلسفه) (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه

ل هست كـه ايـن   ثُبه نام عالم م »ماوراءالطبيعت«عالم طبيعت، عالم برتري  بر اعتقاد دارد كه عالوه هستيبه ـ افالطون در نگاه خود » 3«ه گزين - 11
  و به نظر او نسبت عالم طبيعت به آن عالم مانند نسبت سايه به صاحب سايه است.م است م طبيعت برگرفته از آن عالَعالَ

  رست:هاي ناد تحليل گزينه

  .صاحب سايه است هنسبت سايه بت به عالم ماوراء طبيعت عنسبت عالم طبي»: 1«گزينه 

  ل است.ثُطبيعت يعني عالم محقيقت اصلي و برتر از نظر افالطون عالم برتر از »: 2«گزينه 

  ها است پس شناخت حقيقي نيست. سايهاز نظر افالطون عالم طبيعت عالم »: 4«گزينه 

 هاي فلسفه) زدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه(لطفي) (فلسفه يا

 هاي نادرست: هاي فلسفي ارايه كنيم. تحليل گزينه از دورترين انديشه »اجمالي«مانده، گزارشي  توانيم براساس آثار باقي ـ ما تنها مي» 4«گزينه  -12

وان گفت فلسفه ابتدا در كدام سرزمين پديد آمده ت طور كه نمي توان براي دانش فلسفه از نظر زماني آغازي تعيين كرد همان نمي »:1«گزينه 
  است. 

  ر تاريخي فلسفه است. غاكتاب درسي در مورد آ تعبير»: 3«و » 2«هاي  گزينه

  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آثار تاريخي فلسفه)

زيسته اسـت   مي كه در قرن ششم پيش از ميالد  كنند ـ مورخان فلسفه در غرب، معموالً تالس را نخستين فيلسوف يوناني معرفي مي» 3«گزينه  -13
  هاي نادرست: اي از او باقي نمانده است. تحليل گزينه گونه نوشته و هيچ

كه اولين فيلسوفان تمدن يونان در قرن ششم پيش از ميالد  حاليني قرن پنجم پيش از ميالد است درسقراط فيلسوف يونا»: 2«و » 1«هاي  گزينه
  اند.  زيسته مي

  توان از افكار او آگاه شد.   هاي فيلسوفان بعدي مي اي باقي نمانده است. و تنها از روي نوشته گونه نوشته از تالس هيچ»: 4« گزينه

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آغاز تاريخي فلسفه)

 هپيش از ميالد مطرح بود اين بود كه: مـاد  ـ اولين مسأله و پرسشي كه در ذهن انديشمندان نخستين در يونان باستان در قرن ششم» 4«گزينه  -14
گيـري مباحـث    اند؟ و همين پرسش باعث شـكل  المواد اين جهان طبيعت چه چيزي است؟ يعني موجودات اين جهان از چه چيزي ساخته شده

  هاي نادرست: شناسي شد. تحليل گزينه طبيعت

  شناسي بود. مباحث اولين فيلسوفان يونان باستان طبيعت»: 2«و » 1«هاي  گزينه

اشاره به عالم طبيعت » اين جهان«شود ولي  بر طبيعت شامل ماوراء طبيعت نيز مي تر از طبيعت است و عالوه تر و كلي جهان عام»: 3«گزينه 
  هاي آن دارد.  مادي و پديده

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آغاز تاريخي فلسفه)

  هاي نادرست: ت. تحليل گزينهـ مطابق با تعابير كتاب درسي اس» 2«گزينه  - 15

  روش فلسفه عقلي و استداللي و ابزار فيلسوف تعقل و تامل عقالني است. »: 3«و » 1«گزينه 

اش از حوزه فلسفه جدا است بنابراين علم و  پردازد و حوزه فعاليت هاي طبيعي با روش تجربي مي علم به شناخت طبيعت و پديده»: 4«گزينه 
  هستند اگرچه بر يكديگر تأثيرگذارند.  بشري تاز معرف فلسفه دو حوزه جداگانه

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس چهارم ـ فلسفه و زندگي) 
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ها دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب يـا جمـع    گوييم هستي و چيستي دو جنبه يك چيزند به اين معنا نيست كه آن وقتي ميـ » 3«گزينه  -16
دهيم مـثالً در قضـيه    ان، واقعيتي است كه دو مفهوم وجود و ماهيت در ذهن را به آن واقعيت يگانه نسبت مياند بلكه در خارج از ذهن انس شده

  اند نه دو موجود جداگانه.  انسان موجود است، انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  جي هستند نه دو جزء يك شيهستي و چيستي دو مفهوم ذهني از يك واقعيت خار»: 1«گزينه 

اند وگرنه هر چيزي در خارج از ذهن انسان يك چيز است  دو مفهوم مختلف و متفاوت» انسان موجود است«انسان و وجود در قضيه »: 2«گزينه 
  نه دو چيز. 

  مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت است نه عين آن و نه جزء آن.»: 4«گزينه 

 )هستي و چيستي ـ قدم سومـ  اول ـ درس دوازدهم(لطفي) (فلسفه 

گيرد بنابراين ميـان انسـان بـه     مفهوم وجود از مفهوم انسان جدا است و جزء تعريف آن قرار نمي» انسان موجود است«در عبارت ـ » 4«گزينه  -17

از اين مسـئله در   ،يل استعنوان يك چيستي و وجود رابطه ضروري برقرار نيست بنابراين حمل وجود بر هر چيستي از جمله انسان نيازمند دل

  فلسفه اسالمي با عنوان مغايرت وجود و ماهيت در ذهن تعبير شده است. 

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  در خارج از ذهن انسان، هي شي واقعي يك چيز است نه دو چيز. »:   2«و » 1«  گزينه

  است و نه جزء آن.مفهوم وجود در ذهن ما غير از مفهوم ماهيت است نه عين آن »: 3«گزينه 

 )هستي و چيستي ـ قدم سومـ  اولـ درس  دوازدهم(لطفي) (فلسفه 

ت و و جود يك رابطه امكاني برقرار است يعني هـر مـاهيتي   ابينيم كه ميان اين ماهي كنيم مي وقتي به ذات و ماهيت اشياء نگاه ميـ » 4«گزينه  - 18

  تواند نباشد. تواند باشد و هم مي ذاتاً ممكن الوجود است يعني هم مي

ممكن الوجود است به همين خاطر به جهان هستي جهان  ،هاي الهيات كل جهان هستي و موجودات آن اعم از طبيعت و ماوراء طبيعت در فلسفه

  گويند.   ممكنات مي

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  د. ناي نيست كه حتماً بايد باش گونه  ذات و ماهيت اشياء به»: 1«گزينه 

 »خداونـد «هر موجودي ذاتاً ممكن الوجود است وگرنه موجودي كه وجود يافته است واجب الوجود است كه اگر وجودش ذاتي باشد »: 2«گزينه 

  اند به واسطه خداوند واجب الوجود بالغير هستند.  هايي كه موجود شده واجب الوجود بالذات است و ممكن الوجود

  اند واجب الوجود بالغير هستند.  ممكن الوجودند و گرنه از آن جهت كه وجود يافتهذات و ماهيت اشياء پيرامون ما »: 3«گزينه 

 )دوم ـ جهان ممكنات ـ ممكن الوجود بودن اشياءـ درس  دوازدهم(فلسفه (لطفي) 

  ت دارد. هران وجوب و امكان شيا بره سينويواجب الوجود بالذات به برهان  سينا در اثبات وجود خداوند برهان ابنـ » 2«گزينه  -19

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

هـا از سـوي    سينا به دو قاعده ممكن الوجود بودن اشياء و ضرورت بخشي آن يك معنا هستند، برهان ابنبه وجوب و ضرورت »: 3«و » 1«گزينه 

  گويند.  خداوند اشاره دارد به همين خاطر به آن برهان وجوب و امكان مي

  نادرست است.  ،هاي گزينه ه بقيه قسمتغير از قسمت اول گزين»: 4«گزينه 

 ) جهان ممكنات ـ نگاهي به تاريخـ  دومـ درس  دوازدهمفلسفه (لطفي) (

ترين مسائل فلسفي، مسئله علت و معلول است كه يك رابطه وجودي است يعني ميان دو وجـودي اسـت كـه يكـي      يكي از كهنـ » 4«گزينه  - 20
  ا؟ بازتابي از همين رابطه است.وجودش وابسته به وجود ديگري است و كلمه چر

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  فلسفه مسئله علت و معلول است.  مسأله ترين كهن»: 3«و » 1«گزينه 

رابطه وجودي ميان دو شي است كه يكي وجود دهنده است و ديگري وجود گيرنده مانند خدا با جهان  ،رابطه علت و معلول يا عليت»: 2«گزينه 
  حرارت خودش و ... مفهوم چرايي در ذهن انسان به علت وجودي هر چيز اشاره دارد. هستي ـ آتش با 

 ) ي و معلولي ـ رابطه عليتتجهان علـ  سومـ درس  دوازدهم(لطفي) (فلسفه 
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  فلسفه و منطق

  ؟نيستدر مورد مفهوم و مصداق كدام عبارت درست  -1

  ) مصداق امري صرفاً واقعي است.2    ) مفهوم امري صرفاً ذهني است.1

  ) برخي از مصاديق مفهوم كلي موارد فرضي است.4  ) مصداق مفهوم جزئي كامالً مشخص است.3

  صورت متقاطع است؟ هاي چهارگانه دايره مصاديق دو مفهوم به يك از نسبت كدام مامي مفاهيم جزئي است و دردركدام گزينه ت - 2

  مطلقـ ) خليج فارس، قله دماوند، خدا، مولود كعبه 2    من وجهـ ) اله، اهللا، جبرئيل، قرآن 1

  من وجه ـ انساناين ا، ذوالفقار، ) اين هزار نفر، مشهدالرض4  مطلقـ ) تنها پسر مجيد، وحي، پيامبر، تنگه هرمز 3

  .....................توان گفت  براي شنونده است كه در مورد آن مي .....................هدف از تعريف كردن، شناساندن  - 3

   كند. اي از چند روش مختلف به معرفي بهتر آن مفهوم كمك مي ) مفاهيم و تصورهاي معلوم ـ در بيشتر موارد ارائه مجموعه1

  شود. مجهول منجر مي  ) تصديقات و قضاياي معلوم ـ به روشن شدن قضيه2

  كند. معرفي بهتر آن مفهوم كمك مي  اي از چند روش مختلف به تصورهاي مجهول ـ در بيشتر موارد ارائه مجموعه ) مفاهيم و3

  شود. به روشن شدن قضيه مجهول منجر مي ) تصديقات و قضاياي مجهول ـ4

  حال يك تعريف جامع و مانع است؟ تحليلي به مفاهيم عام و خاص و درعينيك تعريف  »مثلث«اريف زير از يك از تع كدام - 4

  ) شكلي هندسي است داراي سه ضلع متساوي2    ) شكلي هندسي است داراي ضلع1

  ) شكلي است داراي سه ضلع 4  ) خطي است داراي سه ضلع و سه زاويه3

احتمـال   .....................نام دارد كه در استدالل  .....................و  .....................استدالل  ترتيب بهو بالعكس تر  مقدمات كلي به نتيجه جزئي از سير - 5
  وجود دارد.  نتيجهكذب 

  ) قياس و استقراء ـ قياسي4    ) قياس و استقراء ـ استقرايي3  ) استقراء و قياس ـ استقرايي2  ) استقراء و قياس ـ قياسي1

مثال درسـت آن   شود چه نوع استدالل است؟ نتيجه آن چگونه است؟ هاي علمي استفاده مي استداللي كه در مسائل علمي جهت بررسي فرضيه - 6
  كدام است؟

  .لرزد چند وقت يكبار به خود مي استدالل تمثيلي ـ قطعي است ـ تهران مانند يك بيمار است كه هر) 1

  ت ـ دزد هنگام ورود به خانه قفل و درب را شكسته است پس مطمئناً غريبه نبوده است.استنتاج بهترين تبيين ـ قطعي نيس) 2

  .گذار است تخماي  گذارند پس هر پرنده استقرايي ـ قطعي نيست ـ گنجشگ و كبوتر تخماستدالل ) 3

  .ـ قطعي است ـ هر فلزي رسانا است پس جيوه رسانا است قياسي) استدالل 4

بندي از استدالل بر چه مبنـايي صـورت    شود؟ اين تقسيم مربوط مي ها كدام استدالل به ترتيب بهديگران و درك حقيقت اقناع ديگران و غلبه بر  - 7
  گيرد؟ مي

  ) خطابه، جدل، برهان ـ نحوه تركيب مقدمات استدالل2  ) خطابه، جدل، برهان ـ اهداف استفاده از استدالل1

  ) جدل، خطابه، برهان ـ اهداف استفاده از استدالل4  الل) جدل، خطابه، برهان ـ نحوه تركيب مقدمات استد3

شود  موضوع مربوط مي .....................جزئي به  ،شود و در قضيه محصوره موضوع مربوط مي .....................جزئي بودن موضوع در قضيه شخصيه به  - 8
 است.  .....................اساس، جزئي بودن در اينجا  ناي و بر

  مشترك لفظي ـ) مفهوم و تصور ـ افراد و مصاديق 2  مصاديق ـ مشترك معنوي ) افراد و مصاديق ـ افراد و1

  ) مفهوم و تصور ـ مفهوم و تصور ـ مشترك معنوي4  ) افراد و مصاديق ـ مفهوم و تصور ـ مشترك لفظي3

نـام داشـت كـه     .....................شعله و خاموشـي اسـت    جنگپيوسته درحال تحول و تغييرات ناشي از ستيزه و  فيلسوفي كه معتقد بود جهان - 9
 .....................بود مانند جمله  .....................سخنانش آميخته با 

  است و نه در فكر و انديشه فانيصورت شبيه مخلوقات  ) گرِنوفانس ـ وحي و الهام ـ خدا نه در1

  كند يماري است كه تندرستي را خوشايند مي) گزِنوفانس ـ ابهام و پيچيدگي ـ ب2

  صورت شبيه مخلوقات فاني است و نه در فكر و انديشه ) هراكليتوس ـ وحي و الهام ـ خدا نه در3

  كند. يتوس ـ ابهام و پيچيدگي ـ بيماري است كه تندرستي را خوشايند ميكل) هرا4

 درمورد زندگي سقراط و رسالت او كدام عبارت درست است؟  -10

  ) معلومات زياد او موجب شده بود جوانان زيادي مجذوبش شوند.2  آورش ژرفاي خاصي داشت. فتار ساده و گاه خنده) ر1

  اش با نوشيدن جام شوكران به پايان رسيد. ) زندگي سرشار از دانايي4  دانست. ) رسالت خودش را متأثر از نداهاي غيبي در رؤياها مي3

 ؟نيستها درست  كدام جريان فكري بود؟ كدام عبارت در مورد عقايد و افكار آنجامعه آتن در زمان سقراط متأثر از  - 11

  ـ عقل ابزار شناخت حقيقي استسوفسطائيان ) 2  توان شناخت يان ـ جهان را نميئطاس) سوف1

  توان شناخت ) فالسفه نخستين ـ جهان را نمي4  ) فالسفه نخستين ـ عقل ابزار شناخت حقيقي است3

 پيام سروش دلفي چه بود؟ از نظر سقراط، راز -12

  ) به ما بنماياند تا چه پايه داناييم.2    ) داناترين مردم سقراط است.1

  داند. ) داناترين آدميان كسي است كه هيچ نمي4    ) به ما بنماياند تا چه پايه نادانيم.3

  هاي شناخت انسان كدام عبارت درست است؟ درمورد ويژگي -13

  ) شناخت ما در مجموع نامحدود است.2  است.) شناخت انسان امري دفعي و جهشي 1

  ها شناختي نداريم. ها حقايقي نيز هست كه از آن ها و آموخته ) كنار دانسته4  هاي متفاوت نظرهاي متفاوت دارند. ) گاهي افراد مختلف درباره موضوع3

 ؟نيستشناسي  يل زير جزو مسايل شناختيك از مسا كدام -14

  ) آيا شناخت اساساً ممكن است؟2  ) حقيقت و ماهيت شناخت چيست؟1

  هاي ما تا چه اندازه داراي ارزش هستند؟ ) شناخت4  ) شناخت ما از خوب و بد ريشه در چه چيزي دارد؟3

 در مورد معرفت و شناخت كدام عبارت درست است؟ - 15

  پذير نيست. ست كه تعريف) مفهوم معرفت چنان روشن ا1

  براي هر انساني روشن است. ) معناي معرفت و شناخت و امكان رسيدن به آن2

  ) امكان معرفت نيازي به تحقيق و پيدا كردن علت ندارد.3

    ) امكان معرفت چه در گذشته و چه در زمان حاضر انكار ناشدني است.4
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بوده  .....................و  ..................... ترتيب بهترين مفاهيم فلسفي  ها هستند و يكي از كهن مفاهيم فلسفي كه از پركاربردترين مفاهيم ميان انسان -16
  است. .....................برخاسته از مسئله  .....................و اصل فلسفي  .....................برخاسته از مسئله  .....................كه اصل فلسفي 

  وجود يا ماهيت ـو و ماهيت علت و معلول ـ سنخيت ـ علت يا معلول ـ مغايرت وجود وجود و ماهيت ـ ) 1

  ماهيت و چيستي ـ خدا و جهان ـ سنخيت ـ علت يا معلول ـ مغايرت وجود و ماهيت ـ وجود يا ماهيت) 2

3 (يت ـ وجود يا ماهيت ـ وجوب بخشي علت به معلول ـ علت يا معلولوجود و ماهيت ـ علت و معلول ـ نسب    

  د يا ماهيت ـ وجوب بخشي علت به معلول ـ علت يا معلولماهيت و چيستي ـ خدا و جهان ـ سنخيت ـ وجو) 4

 در مورد چگونگي درك رابطه عليت توسط انسان، كدام عبارت درست است؟  -17

  اي ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جايي كسب نشده است.  از نظر دكارت مفهوم عليت جزو مفاهيم پايه) 1

  شود.  ها با حس و تجربه درك مي ك عليت از طريق توالي حوادث و پديدهگراي انگليسي در ) از نظر هيوم فيلسوف تجربه2

  اي است كه برخي از مفاهيم از جمله مفهوم علت و معلول را نزد خود دارد.  ساختار ذهن انسان به گونه كانت) از نظر 3

  م.كني ها مي كنيم و حكم به عليت ميان آن ها را درك مي پديدهبرخي  بودنآمدن يا همراه   دنبال هم سينا ما از طريق عقل و درك عقلي به ) از نظر ابن4

كند لزوماً انتظار رشد اين بذر و تبديل آن به درخت بادام را دارد. انتظار باغبان  كارد و از هر جهت به آن رسيدگي مي وقتي باغباني بذر بادام مي - 18
  ؟كدام اصول فلسفي است دهنده پذيرش نشان ترتيب بهاز رشد بذر و تبديل آن به درخت بادام 

  .اصل سنخيت ميان علت و معلول و اصل وجوب بخشي علت به معلول كه هر دو از لوازم اصل عليت هستند) 1

  اصل ضرورت بخشي علت به معلول و سنخيت ميان علت و معلول كه هر دو از لوازم اصل عليت هستند. ) 2

  اق است. فها كه انكار هر كدام مساوي با پذيرش ات پديده ها و قانونمندي ميان ارتباط و پيوستگي ميان پديده) 3

  ها و قانونمندي نظام هستي كه انكار هر كدام مساوي با پذيرش اتفاق است. پيوستگي خاص ميان پديدهو ارتباط ) 4

» اش / كه تخم است و بروياند خداشاي كه بد كردي ز بد ايمن مب«و » اين جهان كوه است و فعل ما ندا / سوي ما آيد نداها را صدا«ابيات شعري  -19

  هستند.  .....................و  .....................كننده  تاييد نموده و نفي را .....................و  .....................اصول فلسفي  ترتيب به

  اتفاق در معناي اول و اتفاق در معناي دوم  ) ضرورت و سخنيت ـ2  ) عليت و سنخيت ـ اتفاق در معناي اول و اتفاق در معناي دوم 1

  ها و اتفاق در معناي دوم  ) سنخيت و سنخيت ـ ارتباط خاص ميان پديده4  ها و علم و دانش بشري  ) سنخيت و سنخيت ـ ارتباط ميان پديده3

ام است؟ كدام عبارت درمـورد آن درسـت   درست براي آن كد الِثكنيم؟ م كدام معناي اتفاق صحيح است و ما آن را در زندگي روزمره تجربه مي - 20
  است؟ 

  ارتباط با اصل عليت نيست بيني شده ـ خراب شدن سقف در حال ويراني ـ بي ) رخ دادن حادثه پيش1

  ارتباط با اصل عليت نيست در حال سبقت با يكديگر ـ بي بيني شده ـ برخورد دو اتومبيلِ ) رخ دادن حادثه پيش2

  ارتباط با اصل عليت است نشده ـ رسيدن به گنج دركندن چاه به قصد رسيدن به آب ـ بيبيني  ) رخ دادن حادثه پيش3

  با اصل عليت است خود پس از چند سال در صف نانوايي ـ مرتبط دوست بيني نشده ـ ديدنِ ) رخ دادن حادثه پيش4
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  فلسفه و منطق 

هـا ذهنـي و    ـ برخي مفاهيم مصاديق واقعي در خارج از ذهن انسان دارند مانند انسان، حيوان و ... ولي برخي مفـاهيم مصـاديق آن  » 2«گزينه  -1
 اي ـ درياي جيوه و ... .  ت مانند كوه قاف ـ سيمرغ افسانهفرضي اس

  : هاي نادرست تحليل گزينه

  فهميده شده و به درك ذهني انسان از معاني اشياء مربوط مي شود، بنابراين صرفاً ذهني است.  يعنيمفهوم »: 1«گزينه 

  يش از يك مورد را ندارد.بيت انطباق بر قابل ومفهوم جزئي مفهومي است كه مصداق آن كامالً مشخص است »: 3«گزينه 

يش از يك مورد را دارد خواه اين موارد واقعي خارج از ذهن باشند خواه موارد بمفهوم كلي مفهومي است كه قابليت انطباق بر »: 4«گزينه 
  (لطفي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق)فرضي. 

 ـ مفاهيم جزئي: » 4«گزينه  - 2

  خراسان ـ تهران ـ رضا ـ مكه ـ مدينه و ...) اسامي خاص مثل 1

  هزار نفر ـ آن كتاب  ن) اسامي همراه با اين و آن مثل اي2

  كه به مفهوم اين انسان است. » انسان«) اسامي داخل گيومه مانند 3

  ) كلمه مشخص و معين مانند انسان پنج حرف دارد كه منظور كلمه انسان است. 4

  : هاي نادرست تحليل گزينه

  اله كلي است.»: 1«ينه گز

  خدا و مولود كعبه كلي هستند ـ دو مفهوم كلي در نسبت عموم وخصوص مطلق داراي دو دايره متداخل هستند نه متقاطع»: 2«گزينه 

  مفهوم كلي) يان دووم ـ تركيب جزئي و كلي و رابطه مدرس س(لطفي) (پايه دهم ـ جيد، وحي و پيامبر مفاهيمي كلي هستند. تنها پسر م»: 3«گزينه 

  شود. ـ تعريف به مبحث تصورات و استدالل به مبحث تصديقات مربوط مي» 3«گزينه  - 3

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  پردازيم. وسيله تصورات معلوم به روشن ساختن تصور مجهول مي در تعريف به»: 1«گزينه 

  شوند نه تعريف. تصديقات و قضايا به استدالل مربوط مي»: 4«و » 2«گزينه 

  )گزينه ـ انواع تعريف (لطفي) (منطق دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف 

  داراي سه ضلع است.كه  شكلي استـ مثلث: » 4«گزينه  - 4

  مفهوم خاص     مفهوم عام                                          

هاي هندسي غيـر از مثلـث بـه تعريـف مثلـث       هم از ورود شكل شود و ها مي ي مثلث اين تعريف از مثلث جامع و مانع است زيرا هم شامل همه
  هاي نادرست: تحليل گزينهكند.  جلوگيري مي

  شود.  هندسي غير از مثلث را نيز شامل مي هاي مانع نيست زيرا شكل»: 1«گزينه 

هاي متساوي  شود و فقط مثلث يز شامل نميها را ن است) ولي همه مثلث عشود (مان جامع نيست زيرا اگرچه غير از مثلث را شامل نمي»: 2«گزينه 
  شود. را شامل مي ضالعاال

  گيرد. ها را در برنمي ها و هيچ يك از مثلث ها است نه خط مجموعه شكلتعريف غلط است زيرا مثلث زير»: 3«گزينه 

  انواع تعريف و شرايط تعريف صحيح)(لطفي) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف ـ تركيب 

كـه   باشد استدالل استقرايي و درصورتيتر برسيم كه احتمال كذب آن وجود داشته  اي كلي كه از مقدمات جزئي به نتيجه ـ درصورتي» 3«گزينه  - 5
  نامند. تر برسيم استدالل را قياسي مي از مقدمات كلي به نحو ضروري به نتيجه جزئي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ها رعايت نشده است.  قياسي است پس ترتيب صورت سؤال در گزينهكلي به جزئي »: 2«و » 1«گزينه 

ترين نوع استدالل كه اگر مقدمه كلي آن درست باشد نتيجه جزيي آن ضـرورتاً درسـت    دوم گزينه نادرست است زيرا عالي قسمت»: 4«گزينه 
  درس پنجم ـ اقسام استدالل و كاربردهاي آن ـ اقسام استدالل)(لطفي) (پايه دهم ـ » هر فلزي رسانا است پس جيوه رسانا است«است قياس است مانند: 

هـاي   در مسائل علمي نيز از اين نوع استنتاج جهت بررسـي فرضـيه   استنتاج بهترين تبيين در زندگي روزمره بسيار كاربرد دارد،ـ » 2«گزينه  - 6
  هاي نادرست: . تحليل گزينهستشود كه چون نوعي استقراء است نتيجه آن قطعي نيست و احتمالي ا تفاده ميسعلمي ا

  شود و نتيجه تمثيلي قطعي نيست بلكه احتمالي است. بهترين تبيين مربوط ميسوال به استنتاج »: 1«گزينه 

  ه كلي است و نتيجه آن احتمالي است.استقرا سير ذهن از مقدمات جزئي به نتيج»: 3«گزينه 

  تر است و نتيجه آن قطعي است. يقياس سير ذهن از مقدمات كلي به نتيجه جزئ»: 4«گزينه 

  )اقسام استدالل و كاربردهاي آن ـ پنجم(لطفي) (پايه دهم ـ درس 

شوند كه سه نوع از اين پنج قسم  شود بر پنج قسم تقسيم مي ـ انواع استدالل با توجه به اهدافي كه در استفاده از استدالل دنبال مي» 1«گزينه  - 7
  عبارتند از: 

  حقيقت است.) برهان: هدف آن كشف 1

  ) جدل: هدف آن غلبه بر حريف و ديگران در مجادله و مناظره است.2

  ترك كاري است.  يا) خطابه: هدف آن اقتاع ديگران يعني قانع ساختن ديگران به انجام كاري 3

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  قسمت دوم گزينه درست نيست.»: 2«گزينه 

  . هر دو قسمت گزينه نادرست است»: 3«گزينه 

 (لطفي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ اقسام استدالل و كاربردهاي آن ـ كاربردهاي استدالل)قسمت اول گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 
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كه جزئي بودن  فراد و مصاديق موضوع دارد درحاليه جزئي اشاره به ابلاسـ جزئي و كلي بودن سور قضيه در قضاياي موجبه جزئي و » 2«گزينه  - 8
ا يك اسم خاص است يا اسم همراه يه در قضيه شخصيه اشاره دارد كه موضوع قضيه شخصيه يك مفهوم يا تصور جزئي است يعني موضوع قضي

  اي خاص.  با اين و آن يا اسم داخل گيومه و يا كلمه

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  هاي اول و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 1«گزينه 

  دوم گزينه برعكس ترتيب صورت سؤال است. هاي اول و قسمت»: 3«گزينه 

  (لطفي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قضيه حملي ـ دامنه مصاديق موضوع)هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 4«گزينه 

تبـديل شـدن   آتش است و آتش همواره درحال سوختن و  ،اين جهان ساير عناصريتوس معتقد است كه عنصر اوليه سازنده كلـ هرا» 4«گزينه  - 9
  اند.  است. سخنان او آميخته با ابهام و پيچيدگي بود تا آنجا كه او را هراكليتوس تاريك انديش خوانده

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  شود نه گزِنوفانس.  سؤال به هراكليتوس مربوط مي»: 2«و » 1«گزينه 

  قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

  هم ـ درس سوم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ تركيب اولين فيلسوفان يونان با جهان از چه چيزي)(لطفي) (پايه يازد

  گفت: اين رسالتي است كه خداوند با نداهاي غيبي و در روياها بر عهده من نهاده است.  ـ سقراط مي» 3«گزينه  -10

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  اي خاصي داشت. آورش ژرف سخنان به ظاهر ساده و گاه خنده»: 1«گزينه 

  رفتار متواضعانه و همراه با احترام او موجب شده بود جوانان زيادي مجذوبش شوند. »: 2«گزينه 

  زندگي سرشار از فضيلتش با نوشيدن جام شوكران به پايان رسيد. »: 4«گزينه 

  اساس انديشه)يه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي بر(لطفي) (پا

توان شناخت و آنچه را كه ما علـم و    هاي سوفسطائيان بود كه معتقد بودند جهان را نمي سقراط متأثر از انديشه ـ جامعه آتن در زمان» 2«گزينه  - 11
  ها ندارد.  ناميم تنها ساخته و پرداخته ذهن ماست و تطابقي با واقعيت دانش مي

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  كردند.  ت و شناسايي را انكار ميتوان شناخ فسطائيان معتقد بودند جهان را نميسو»: 1«گزينه 

  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

  (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه)قسمت اول گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

عنوان مثال مطرح كرد تا بگويد  كنم نام مرا به يـ راز سروش معبد دلفي همين بود كه به ما بنماياند كه تا چه پايه نادانيم البته خيال م» 3«گزينه  -12
 » داند. داناترين شما آدميان، كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي«

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  پيام سروش معبد دلفي بود نه راز پيام. »: 1«گزينه 

  كه داناييم.  به ما بنماياند تا چه پايه نادانيم نه اين»: 2«گزينه 

  (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه ـ اتهام سقراط چه بود؟)داند.  داناترين آدميان كسي است كه بداند كه هيچ نمي»: 4«ه گزين

يـز  هـا و مجهـوالت ن   ها يكسري نادانسته شده  ها و شناخته ـ ما آگاه هستيم كه شناخت ما در مجموع محدود است و در كنار دانسته» 4«گزينه  -13
  هاي نادرست:  براي انسان وجود دارد. تحليل گزينه

  هاي شناخت انسان است.  تعبير كتاب درسي در مورد ويژگي»: 3«و» 2« ،»1«هاي  گزينه

  پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت)(لطفي) (

فلسـفه اخـالق اسـت نـه فلسـفه       سـايل ـ بحث از حقيقت و ماهيت خوب و بد به فلسفه اخالق مربوط شده و اين مسـأله جـزو م  » 3«گزينه  -14
  هاي نادرست: شناسي. تحليل گزينه شناخت

  شناسي هستند. مربوط به شناخت و معرفت يا شناختجزو مسايل »: 4«و » 2« ،»1«هاي  گزينه

  (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت)

اي هر انساني روشن است بنابراين شكاكيت مطلق يعني شّك در اصل معناي معرفت و هم امكان رسيدن به شناخت و معرفت بر ـ هم» 2«گزينه  - 15
  پذير نيست و اگر كسي چنين نظري بدهد گرفتار يك تناقض شده و همين نظر او با شك مطلق ناسازگار است.  ها امكان دانستن و همه دانسته

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  پذير به تعريف لغوي است. نيازي به تعريف ندارد وگرنه تعريفمفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است كه »: 1«گزينه 

امكان معرفت و شناخت براي انسان يك امر بديهي و روشن است و نيازي به تحقيق و پيداكردن دليل (استدالل آوردن) ندارد وگرنه »: 3«گزينه 
  هر چيزي علت دارد. 

  ر زمان حال، انكار شده است.گاهي همين امر بديهي نيز چه در گذشته و چه د»: 4«گزينه 

  (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ تركيب چيستي معرفت و امكان معرفت)

 اند. ل علت و معلو ،ترين مفاهيم فلسفي مفاهيم وجود و ماهيت و كهن ،پركاربردترين مفاهيم فلسفيـ » 1«گزينه  -16

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  اند و يك معنا دارند.  هيت و چيستي مترادفما»: 4«و » 2«هاي  گزينه

  )سوماول و س وـ در دوازدهم(لطفي) (پايه  اصل علمي است نه فلسفيو نسبيت يك قانون »: 3«گزينه 
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اي ذهن است و خودش در ذهن بوده و از جايي كسب نشده است  از نظر كانت مفهوم عليت و رابطه علت و معلول جزو مفاهيم پايهـ » 3«گزينه  -17
 هاي نادرست:  ) بررسي گزينهابژكتيو) است نه عيني (سوبژكتيوه عبارت ديگر، ديدن اشياء به صورت علي و معلولي امري ذهني (ب

  نظر كانت است نه دكارت »: 1«گزينه 

ي بلكـه تـوهمي   است و نه حسي و تجرب يو قراردادي است كه ناشي از عادت ذهني است و نه عقل جعلياز نظر هيوم، عليت اصلي  »:2«گزينه 
  است. 

  يابد و درك اصل عليت كار عقل است نه حس و تجربه.  مي سينا حس و تجربه توالي حوادث را در از نظر ابن»: 4«گزينه 

  )ي و معلولي ـ چگونگي درك رابطه عليتتجهان علـ  سومدرس دوازدهم ـ پايه (لطفي) (

ها را بـه دنبـال    در نظام هستي و روابط ميان پديده حتميتناپذيري و  تخلف اصل وجوب بخشي يا ضرورت بخشي علت به معلول،ـ » 2«گزينه  - 18
  ها در نظام هستي را به دنبال دارد.  نظم و قانونمندي (ارتباط خاص) ميان پديده ،دارد و اصل سنخيت ميان علت و معلول

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  ترتيب صورت سوال در گزينه رعايت نشده است. »: 1«گزينه 

  ها نتيجه اصل عليت است نه ضرورت. ارتباط و پيوستگي ميان پديده»: 3«گزينه 

  ارتباط و پيوستگي خاص و قانونمندي و نظم همگي اشاره به اصل سنخيت دارد. »: 4«گزينه 

  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ لوازم عليت در جهان) 

ند و هر دو اتفاق در معناي دوم ها دار ص و قانمونمند ميان پديدهه به نظم و قانونمندي در جهان هستي و ارتباط خاـ هر دو بيت اشار» 4«گزينه  -19
  هاي نادرست:  كنند. بررسي گزينه را نفي مي شود منجر مي ها را كه به نفي اصل سنخيت و ارتباط منظم و خاص ميان پديده

  شوند.  ها مربوط مي و معلول و ارتباط خاص و منظم ميان پديدههر دو بيت به سنخيت علت »: 2«و » 1«گزينه 

شود نه سنخيت علت و معلول كه بيانگر ارتباط خاص  عليت مربوط مي لي و معلولي در جهان به اصتها و رابطه عل ارتباط ميان پديده»: 3«گزينه 
   هان ـ لوازم عليت در جهان)(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جها است.  ميان پديده

بيني نشده است مانند ديـدن دوسـت خـود در بـازار      ارتباط با اصل عليت نيست، رخ دادن حادثه پيش  ـ معناي چهارم اتفاق كه بي» 4«گزينه  - 20
  صورت اتفاقي. به

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  قسمت اول گزينه در هر دو گزينه نادرست است. »: 2«و » 1«گزينه 

  قسمت سوم گزينه نادرست است. »: 3« گزينه

  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ معناي چهارم اتفاق) 
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   3 فلسفه و منطق 

نتيجـه   تـوان  نمـي بنا شـده اسـت و    .....................شود كه براساس  استفاده مي .....................هاي  در مورد استدالل» قوي و ضعيف«حات اصطال -1
  از آن گرفت.  .....................

  ) استقرايي ـ تخمين ـ احتمالي 2  ) تمثيلي ـ مشابهت ظاهري ـ يقيني 1

  ) تمثيلي ـ مشابهت ظاهري ـ احتمالي 4    يقيني  ) استقرايي ـ تخمين ـ3

به حساب آمده و كاربرد آن در  .....................است كه از انواع استدالل  .....................ه بسيار كاربرد دارد استدالل استداللي كه در زندگي روزمرّ - 2
   .....................توان گفت  آن مي  است و در مورد نتيجه .....................مسائل علمي از جهت 

    ) تمثيل ـ استقرايي ـ مقايسه و مثال ـ قطعي و يقيني نيست1

  گيري ـ احتمالي است  ) استقراء ـ دليل منطقي ـ نمونه2

    است  يقيني) قياسي ـ دليل منطقي ـ مقايسه و مثال ـ قطعي و 3

  هاي علمي ـ احتمالي است ـ بررسي فرضيه يي) استنتاج بهترين تبيين ـ استقرا4

  يك از جمالت زير يك قضيه منطقي است؟  كدام - 3

  ) گر به صورت آدمي انسان بدي 2    ) كاشكي هستي زباني دانشي1

  ) روز دوشنبه شجاع است4    ) دوشنبه شجاع است 3

  نام دارد؟ مثال درست براي آن كدام است؟  حملي، يك مفهوم جزئي باشد قضيه چه  هرگاه موضوع قضيه - 4

  خوان است  آموزي درس هر دانش ـ ) محصوره2  خوان هستند  آموزان درس بعضي دانش ـ ) محصوره1

  نمازگزاران اين مسجد دويست نفرند  ـ ) شخصيه4  نمازگزاران اين مسجد فعال هستند  ـ ) شخصيه3

  ؟ درست نيستكدام گزينه » پايتخت ايران در دوره صفويه اصفهان بوده است«در مورد عبارت  - 5

  اي حملي است از نوع ايجابي كه با توجه به موضوع آن، قضيه شخصيه است.  ) قضيه1

  اي حملي است كه ترتيب منطقي اجزاي آن رعايت شده است.  ) قضيه2

  اي شخصيه است كه اصفهان موضوع آن است.  ) قضيه3

  اي حملي است كه محمول آن يك مفهوم كلي است.  ) قضيه4

  ..................... تتوان گف نميدر مورد تقابل  - 6

  ها يكسان است ) موضوع و محمول آن2  ميان قضاياي محصوره است   ) رابطه1

  ) ممكن است در صدق و كذب يكسان باشند 4  ) در كم و كيف يا هر دو متفاوت هستند 3

  كدام است؟ » لي درخت استهر نخ«؟ عكسِ مستويِ نقيض قضيه نداردمجهول   يك از احكام قضايا به لحاظ صدق و كذب، قضيه كدام - 7

  ها درخت نيستند  ) تضاد ـ بعضي نخل2  ها درخت نيستند ) تناقض ـ بعضي نخل1

  ) تضاد ـ عكس مستوي الزم الصدق ندارد 4  ) تناقض ـ عكس مستوي الزم الصدق ندارد 3

  ؟ نيستهاي زير مغالطه ايهام انعكاس  يك از مغالطه كدام - 8

  ر شكل سه ضلعي مثلث است ) هر مثلثي شكل سه ضلعي است پس ه1

  ها باسواد نيستند  ) بعضي باسوادها انسان نيستند پس بعضي انسان2

  گويد مؤدب است  گويد پس اگر كسي ناسزا نمي ادب باشد ناسزا نمي ) اگر كسي با3

  اند  ها پير بوده ) هر پيري جوان بوده است پس بعضي از جوان4

  ؟ نيستيان هاي زير عقيده سوفسطائ يك از گزينه كدام - 9

  ) علم و دانش ساخته و پرداخته ذهن انسان است 2    توان شناخت  ) جهان را نمي1

  ) جهان ساخته و پرداخته ذهن انسان است4  ها ندارد  ) علم و دانش تطابقي با واقعيت3

سـقراط در دادگـاه بـراي اثبـات      اللِاستد» آيا ممكن است كسي صفات و امور مربوط به انسان را بپذيرد اما منكر وجود انسان باشد؟« پرسشِ -10
  و از نظر او چه كسي هرگز نبايد از خطر هراسي به دل راه دهد؟  .....................ام هو رد ات .....................

  جوانان ـ گمراه ساختن جوانان ـ كسي كه به راه درستي دست يافته است  بيتتر ) توجه او به1

  ان ـ گمراه ساختن جوانان ـ كسي كه به خدا اعتقاد و ايمان داردجوان تربيت ) توجه او به2

  ) اعتقاد او به خداوند ـ انكار خدايان ـ كسي كه به راه درستي دست يافته است3

  ) اعتقاد او به خداوند ـ انكار خدايان ـ كسي كه به خدا اعتقاد و ايمان دارد4

و امكان معرفت براي انسان امري  .....................است زيرا  .....................، تعريفي »چيزيبه دانستن و آگاهي نسبت به «تعريف معرفت يا شناخت  - 11
   .....................است به اين معنا كه  .....................

  ـ نيازي به تعريف ندارد  پذير نيست ـ بديهي ) لغوي ـ تعريف2  ) لغوي ـ نيازي به تعريف ندارد ـ معلوم ـ نيازي به دليل ندارد 1

  پذير نيست  ) به مثال ـ تعريف تحليلي ندارد ـ بديهي ـ اثبات4 ) به مثال ـ تعريف تحليلي ندارد ـ معلوم ـ نيازي به اثبات ندارد3

  ؟ نيستشناسي  ل فلسفه معرفتئل جزو مسائيك از مسا كدام -12

  ت؟ ) آيا شناخت اساساً ممكن اس2   ) حقيقت و ماهيت معرفت چيست؟1

  اند؟  هاي شناخت كدام و روش) ابزار 4   ) حقيقت و ماهيت انسان چيست؟3

   ..................... توان گفت نميدر مورد حس و شناخت حسي  -13

  دهد اي كه به انسان امكان زندگي در طبيعت را مي گونه ) شناخت حسي شناختي معتبر است به1

  شود  ل تصحيح و تكميل مي) شناخت حسي همواره خطاپذير است و به كمك عق2

  شود ها و تمايزهاي اشياء به شناخت حسي مربوط مي ) توانايي انسان در شناخت تفاوت3

  دهد هاي مختلف از اشياء را مي هاي حسي متفاوت از اشياء به انسان امكان استفاده ) شناخت4

علوم تجربي بوده و از جمله اولين دانشمنداني كه در فلسفه يونـان باسـتان و   كه جزو مباني  .....................اصلي » اي علتي ويژه دارد هر پديده« -14
است  .....................شود  واسطه كسب مي ي كه بيتبوده و معرف .....................و  ..................... ترتيب به اند فلسفه اسالمي  اين قواعد را تبيين نموده

  است.  .....................كه ابزار آن 

  سينا ـ معرفت شهودي ـ قلب يا دل  ) عقلي و تجربي ـ ارسطو ـ ابن2 سينا ـ معرفت شهودي ـ قلب يا دل  ) عقلي و غيرتجربي ـ ارسطو ـ ابن1

  ـ وحي يا ايمان  ) تجربي و غيرعقلي ـ افالطون ـ فارابي ـ معرفت ديني4 ) تجربي و عقلي ـ افالطون ـ فارابي ـ معرفت ديني ـ وحي يا ايمان 3
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  است.  .....................بوده و نتيجه آن  .....................است كه نقطه مقابل  .....................ساز نگاه ويژه به جهان و اشياء آن، اصلِ  زمينه - 15

  ها  ) سنخيت ميان علت و معلول ـ شانس ـ نظم و قانونمندي ميان پديده1

  ناپذيري در نظام هستي  لول ـ شانس ـ تخلّف) وجوب بخشي علت به مع2

  ) عليت ـ اتفاق ـ ارتباط و پيوستگي خاص و معين اجزاي جهان با يكديگر 3

  ) علت و معلول ـ اتفاق ـ ارتباط و پيوستگي اجزاي جهان با يكديگر 4

سينا در توضـيح   سخن گفته است؟ اين تالش ابن »شانس«و » اتفاق«سينا چه كتابي است؟ در كدام بخش آن درباره  ترين كتاب فلسفي ابن مهم -16
  اتفاق و شانس بيانگر چه چيزي است؟ 

  ) اشارات ـ الهيات ـ دقت در مفاهيم عاميانه و نقد و تصحيح يا تعميق اين مفاهيم 1

  اين مفاهيم  ق) شفا ـ الهيات ـ دقت در مفاهيم عاميانه و نقد و تصحيح يا تعمي2

  و تبيين قواعد عقلي مباني علوم تجربي  ) اشارات ـ طبيعيات ـ توضيح3

  ) شفا ـ طبيعيات ـ توضيح و تبيين قواعد عقلي مباني علوم تجربي 4

كدام معناي اتفاق مربـوط   هدفي و عبث بودن سير تحوالت روي زمين و ارتباط آن با انسان باشد به هرگاه پرسش از هدفمندي و غايتمندي يا بي -17
  ؟ نيستارتباط با اصل عليت  شوند؟ كدام معناي اتفاق است كه بي كدام فالسفه تقسيم مي سؤال به شود؟ فالسفه در پاسخ به اين مي

  بيني نشده ) معناي دوم اتفاق ـ معتقدان به نظم و معتقدان به هرج و مرج ـ رخ دادن حادثه پيش1

  هاي جهان  رج در روابط پديدهـ پذيرش هرج و معلت العلل و منكران  علت العلل) معناي دوم اتفاق ـ معتقدان به 2

  هاي علمي  به نظم و معتقدان به هرج و مرج ـ اعتبار همه علوم و يافته ن) معناي سوم اتفاق ـ معتقدا3

  بيني نشده ـ رخ دادن حادثه پيشعلت العلل و منكران علت العلل ) معناي سوم اتفاق ـ معتقدان به 4

دانسـته و نخسـتين مخلـوق     .....................دهد كه حكماي ايران باستان، مبدأ هستي را  نشان مي اي و نمادين ايران باستان هاي اسطوره شرگزا - 18
 دارد.  .....................اند كه وجودي  ناميده .....................خداوند را 

  ) اَحد ـ بهمن ـ مادي2    ) اَحد ـ فرشته ـ مجرّد از ماده 1

  ) نور هستي ـ فرشته ـ مادي 4  مجرّد از ماده ) نور هستي ـ بهمن ـ 3

 ؟ نيستدر مورد خداشناسي يونان باستان كدام عبارت درست   -19

   .) يونانيان باستان به خدايان متعدد اعتقاد داشتند1

   .خدايي جداگانه داشت ي) در يونان باستان هر نوع و ماهيت2

   .استان بودند) زئوس خداي خورشيد و آپولون خداي موسيقي در يونان ب3

   .كننده بحث فلسفي و استداللي درباره خدا در يونان باستان است ) افالطون ابداع4

» اصل موضوعه اخالق و وظايف اخالقـي انسـان  » «حاكم بر جهان نظم و انتظام» «ور حقيقت نامتناهيتص«استدالل براي وجود خداوند از طريق  - 20

هاي شخصي دروني  وجود خداوند عمدتاً در تجربه«بوده و كسي كه معتقد بود  .....................و  .....................و  .....................هاي  استدالل ترتيب به
  است.  .....................» ما نهفته است

  ) دكارت ـ ارسطو ـ كانت ـ ويليام جيمز2  ) دكارت ـ افالطون ـ كانت ـ ويليام جيمز 1

  ) كانت ـ افالطون ـ دكارت ـ برگسون4  دكارت ـ برگسون ) كانت ـ ارسطو ـ 3
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  فلسفه و منطق  

هاي استقرايي از اصطالح قوي و  توان نتيجه يقيني از آن گرفت، درباره استدالل ـ مبناي استقراء براساس تخمين بنا شده است و نمي» 3«گزينه  -1
  هاي نادرست: دارند. تحليل گزينهقرار هاي استقرايي از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفي  شود و استدالل ضعيف استفاده مي

  شود نه تمثيلي به استدالل استقرايي مربوط مي سؤال»: 1«و » 4«گزينه 

   ينتيجه تمثيل و استقراء (استقراي ناقص) احتمالي است نه يقين»: 2«گزينه 

  ) 48و  47درس پنجم ـ اقسام استدالل و كاربردهاي آن ـ استدالل استقرايي ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

ه بسـيار كـاربرد دارد و در مسـائل    در زندگي روزمـرّ و بنابراين نتيجه آن قطعي نيست نوعي استقراء است  تبيينـ استنتاج بهترين » 4«گزينه  - 2
  هاي نادرست:  شود. تحليل گزينه هاي علمي استفاده مي علمي نيز از اين نوع استنتاج جهت بررسي فرضيه

  رود.  كار مي به هتشبيزش بسيار كاربرد دارد و به معناي مقايسه و وتمثيل در ادبيات و محاوره و آم»: 1«گزينه 

  استقراء در علوم تجربي كاربرد دارد. »: 2«گزينه 

لي گيري جزئي از مقدمه كلي است كه اگر مقدمه ك هاي الهيات مبناي اعتماد است و نتيجه قياس منطقي در منطق ارسطويي و فلسفه»: 3«گزينه 
  ) 50و  49استدالل و كاربردهاي آن ـ استنتاج بهترين تبيين ـ صفحات  قسامادرس پنجم ـ منطق ـ (لطفي) (يني است. درست باشد نتيجه آن قطعي و يق

نـام دوشـنبه خبـر     اي بامعنا است كه از شجاع بودن مردي بـه  تواند اسم خاص يك شخص انساني باشد بنابراين جمله ـ دوشنبه مي» 3«گزينه  - 3
گيرنـد.   هاي منطقي از قضايا شـكل مـي   گويند و استدالل مي» يهقض«دهد، به جمالت بامعناي خبري كه قابل صدق و كذب هستند در منطق  مي

  هاي نادرست:  تحليل گزينه

  هستند نه خبري.  انشاييجمله تمنّايي است (كاشكي ـ اي كاش) و جمالت تمنّايي جزو جمالت »: 1«گزينه 

  اين جمله ناقص است. رساند بنابر يك مصرع از يك بيت شعري است كه به تنهايي معناي كاملي را نمي»: 2«گزينه 

  يك جمله با معناي خبري است. » منطقيقضيه «كه  معنا است درحالي روز دوشنبه شجاع است يك جمله بي»: 4«گزينه 

  ) 60و  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ قضيه ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

گيومه به معناي اين كلمه) قضيه را  داخلين و آن، اسامي ـ اگر موضوع قضيه حملي، مفهومي جزئي باشد (اسم خاص، اسم همراه با ا» 4«گزينه  - 4
آموزان اين كالس و ... اگر محمول به جمـع   نامند، هرگاه موضوع قضيه يك اسم جمع خاص باشد مانند نمازگزاران اين مسجد، دانش شخصيه مي

  هاي نادرست:  ها تعلق گيرد قضيه شخصيه است. تحليل گزينه آن

آيد تعداد افراد موضوع كلي را مشخص  سور كه قبل از موضوع ميو يه محصوره، مفهوم موضوع يك مفهوم كلي است در قض»: 1«و » 2«گزينه 
  اي جزئي يا كلي بودن مفهوم موضوع نيست. نكند و به مع مي

تعلق گيرد قضيه  ها ها يا تك تك آن تواند به جمع آن نمازگزاران اين مسجد يك جمع خاص و مشخص است ولي چون محمول مي»: 3«گزينه 
  ها.  ها فعال هستند يا بعضي از آن آن ي همهآيد كه  شخصيه نيست زيرا اين سؤال پيش مي

  ) 62و  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ اقسام قضاياي حملي ـ صفحات منطق ـ (لطفي) (

ل قضيه است بنابراين ترتيب منطقي اجزاي ـ در اين قضيه اصفهان موضوع و پايتخت ايران در دوره صفويه وصف موضوع يعني محمو» 2«گزينه  - 5
 هاي نادرست:  قضيه (موضوع ـ محمول ـ رابطه) رعايت نشده است. تحليل گزينه

  ئي است بنابراين قضيه شخصيه استمفهوم اصفهان موضوع قضيه و يك تصور جز»: 1«گزينه 

است   صورت ترتيب منطقي قضيه حملي به»: 3«گزينه  لف     ا  ب 

 رابطــه محمول      موضوع     
ايم و  آن چيزي است كه در مورد آن قضاوت كرده )الف(باشد كه  مي

ل ربطي يا اسنادي بيانگر نسبت محمول الت موضوع است و فعايم. محمول (ب) صفت و وصف و ح صفتي را به آن نسبت داده يا از آن سلب كرده
  به موضوع است. 

  ) 65تا  59درس ششم ـ قضيه حملي ـ تمرينات كتاب درسي ـ صفحات منطق ـ طفي) ((لپايتخت ايران در دوره صفويه يك مفهوم كلي است.  »: 4«گزينه 

ها در دو قضيه يكي است ولي در كم (كلي و جزئي بودن) يـا كيـف    ـ تقابل نسبت ميان دو قضيه حملي است كه موضوع و محمول آن» 1«گزينه  - 6
قضاياي  ،ل حداقل چهار نوع است: تناقض ـ تضاد ـ تداخل ـ داخل تحت تضاد   اند. تقاب و كيف) متفاوت وسالبه بودن) يا هر دو با هم (كم(موجبه 

 توان گفت تقابل صرفاً رابطه ميان قضاياي محصوره است.  شخصيه از انواع تقابل، تقابل تناقض را دارا هستند بنابراين نمي

  شود مانند:  يدر قضاياي شخصيه چون سور ندارند با تغيير كيف قضيه (فعل قضيه) تناقض آن ساخته م

  سعدي شاعر ايراني نيست.  : سعدي شاعر ايراني است1مثال 

  اين كودك باهوش است. : اين كودك باهوش نيست2مثال 

  )66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مربع تقابل ـ صفحه منطق ـ (لطفي) (پنج حرف ندارد. » سيمرغ«پنج حرف دارد» سيمرغ: «3مثال 

اند و همواره يكي صادق است و ديگري كـاذب، بنـابراين در    ـ تناقض نسبت ميان دو قضيه است كه هم در كم و هم در كيف متفاوت» 3«گزينه  - 7
ها درخـت نيسـتند. سـالبه جزئـي      ود. بعضي نخلش تناقض از نظر صدق و كذب حالت مجهول نداريم. نقيض قضيه موجبه كلي، سالبه جزئي مي

  هاي نادرست:  عكس مستوي الزم الصدق ندارد. تحليل گزينه

  قسمت دوم گزينه نادرست است و قضيه ذكر شده نقيض يا تناقض قضيه اصلي است. »: 1«گزينه 

اشد يعني متضاد آن از نظر صدق و كذب مجهول و در تضاد اگر قضيه اصلي كاذب باشد متضاد آن ممكن است صادق يا كاذب ب»: 2«و » 4«گزينه 
  ) 66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ صفحه منطق ـ (لطفي) (نامشخص است. 
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ـ عكس مستوي از احكام قضاياي محصوره است و هرگاه قواعد عكس مستوي كردن قضاياي محصوره رعايت نشود به مغالطه ايهـام  » 3«گزينه  - 8
هاي مربوط بـه قيـاس    يك قضيه شرطي است كه در آن مغالطه وضع تالي كه از انواع مغالطه» 3«ضيه گزينه كه ق شويم درحالي انعكاس دچار مي

هـاي   استثنايي است اتفاق افتاده است (البته در منطق قديم، قواعد عكس مستوي در قضاياي شرطي متصل نيز جـاري اسـت) تحليـل گزينـه    
  نادرست:

موجبه جزئي است جداي از صدق و كذب محتواي قضيه و اگر موجبه كلي را به موجبه كلي عكس  عكس مستوي موجبه كلي، همواره»: 1«گزينه 
  كنيم مغالطه ايهام انعكاس است. 

  سالبه جزئي عكس مستوي الزم الصدق ندارد چنانچه از آن عكس مستوي بسازيم مغالطه ايهام انعكاس است. »: 2«گزينه 

طور كامل در قضيه دوم عكس نشده است يعني موضوع و محمول  موضوع و محمول قضيه اصلي بهعلت مغالطه بودن اين است كه »: 4«گزينه 
  ) 66درس هفتم ـ احكام قضايا ـ مغالطه ايهام انعكاسي ـ صفحه منطق ـ (لطفي) ( نشده است. تكرارصورت كامل  به

حق و باطـل از يكـديگر    .طور كلي معتقد بودند د است كه بهفكري در يونان باستان در قرن پنجم قبل از ميال ييان جريانئـ سوفسطا» 4«گزينه  - 9
چون علم و دانش، شناخت انسان، واقعيـت و   لي همئچيز است. در مورد مسا پذير نيست و درك حسي انسان ابزار شناخت و مقياس همه تفكيك

فسطايي اين دوره، پروتاگوراس بود كـه علـم و   ترين و مشهورترين سو وجود داشتند كه مهمسوفسطائيان تفكر  هاي متفاوتي در حقيقت جريان
 هاي نادرست: دانست. تحليل گزينه كرد بلكه با تكيه بر ابزار حواس و ادراك حسي، علم و دانش را نسبي مي دانش و شناخت را انكار نمي

  است. سوفسطائيان تعابير كتاب درسي در اين درس، پيرامون عقايد »: 1«و » 2«، »3«گزينه 

  ) 33و  32درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه ـ مقدمه ـ صفحات سفه يازدهم ـ فل(لطفي) (

ـ اين افترا كه من منكر خدا باشم وارد نيست، آيا ممكن است كه كسي صفات و امور مربوط به انسان را بپذيرد اما منكر وجود انسان » 3«گزينه  -10
را قبول داشته باشد ولي وجود خداوند را منكر شود؟ كسي كه به راه درستي  شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري باشد؟ آيا كسي پيدا مي

 هاي نادرست:  دست يافت و آن را در پيش گرفت، هرگز نبايد از خطر هراسي به دل راه دهد. تحليل گزينه

شود نه اتهام  ميمربوط ها اعتقاد دارند  كار خداياني كه همه به آناعتقادي سقراط به خداوند و ان بي استدالل فوق به اتهام»: 1«و » 2«گزينه 
  گمراهي جوانان. 

  ) 32درس پنجم ـ زندگي براساس انديشه ـ اتمام سقراط چه بود؟ ـ صفحه فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (قسمت سوم گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

ريف آن به دانستن و آگاهي تعريف لفظي يا لغـوي اسـت.   ـ مفهوم معرفت و شناخت چنان روشن است كه نيازي به تعريف ندارد و تع» 1«گزينه  - 11
پـذير و انكارپـذير نيسـت) تحليـل      امكان شناخت و معرفت براي انسان يك امر بديهي است كه نياز به تحقيق و پيدا كردن دليل ندارد (اثبات

 هاي نادرست:  گزينه

  هاي دوم و چهارم گزينه نادرست است.  قسمت»: 2«گزينه 

  تعريف معرفت و شناخت به دانستن و آگاهي تعريف لغوي يا لفظي است نه تعريف به مثال يا به مصداق. »: 3«و » 4«گزينه 

  ) 43تا  40درس ششم ـ امكان شناخت ـ چيستي معرفت و امكان معرفت ـ صفحات فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

 ت.شناسي فلسفي اس ل انسانئـ حقيقت و ماهيت انسان چيست؟ جزو مسا» 3«گزينه  -12

  شناسي است.  شناسي يا شناخت ل فلسفه معرفتئجزو مسا» 1«و » 2«، »4«هاي  گزينه

  ) 41و  40شناسي ـ صفحات  ل شناختئدرس ششم ـ امكان شناخت ـ امكان شناخت، مسافلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

شـوند ولـي ايـن     در شناخت دچار خطا مـي  حواس انسان باوجود اين كه گاهي ،شود نه همواره ـ شناخت حسي گاهي دچار خطا مي» 2«گزينه  -13
 هاي نادرست:  كنيم. تحليل گزينه شناخت به قدري براي انسان معتبر است كه بر پايه آن در طبيعت زندگي مي

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد ابزار حس و شناخت حسي است. »: 1«و » 3«، »4«گزينه 

  ) 46و  45ت ـ حسي ـ صفحات درس هفتم ـ ابزارهاي شناخفلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

ي علوم تجربي هستند كه جزو مبان» غيرتجربي«ـ اصل عليت و سنخيت و اصل يكنواخت عمل كردن طبيعت اصولي عقلي و فلسفي » 1«  گزينه -14
ني اين قواعد عقلـي  سينا در فلسفه اسالمي از اولين دانشمنداني هستند كه به توضيح و تبيين عقال باستان و ابنيونان سفه بوده و ارسطو در فل

 هاي نادرست:  اند. تحليل گزينه پرداخته

يعني نسبت عقلي با تجربي نسبت تباين » علمي«است يا تجربي » فلسفي«عقلي و تجربي نادرست است يك قاعده و اصل يا عقلي »: 2«گزينه 
  است و مصداق مشترك ندارند. 

  مذكور نادرست است.  هاي هاي ذكر شده در گزينه قسمت  همه»: 3«و » 4«گزينه 

  ) 49تا  45درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ تركيب عقل و قلب ـ صفحات فلسفه يازدهم ـ (لطفي) (

ـ اصل عليت يا علت و معلول كه بيانگر اين است كه هر حادثه علتي دارد به ارتباط و پيوستگي اجزاي جهان با يكديگر اشاره دارد و » 4«گزينه  - 15
 نمايد و نقطه مقابل اتفاق در پيدايش جهان است.  را در انسان ايجاد مي» نگاه الهياتي«لول بودن جهان هستي نگاه ويژه مخلوق و مع

  هاي نادرست:  تحليل گزينه

  ها اشاره دارد.  اصل سنخيت علت و معلول جزو اصول فرعيه اصل عليت است و به ارتباط خاص و منظم و قانونمند ميان پديده»: 1«گزينه 

ناپذيري و حتميت در نظام هستي را  وجوب بخشي يا ضرورت بخشي علت به معلول نيز جزو اصول فرعيه اصل عليت است كه تخلّف»: 2«گزينه 
  به دنبال دارد. 

  شود نه اصل عليت.  ارتباط و پيوستگي خاص و معين به اصل سنخيت علت و معلول مربوط مي»: 3«گزينه 

 ) 23ـ كدام تصوير از جهان ـ لوازم عليت در جهان ـ صفحه  درس چهارمفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (
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ها بوده است ماننـد بحـث از اتفـاق و     آن ميقـ يكي از اقدامات مؤثر و مهم فيلسوفان، دقت در مفاهيم عاميانه و نقد و تصحيح يا تع» 2«گزينه  -16
 هاي نادرست:  آيد. تحليل گزينه ميترين اثر فلسفي او به شمار  سينا در الهيات كتاب شفا كه مهم شانس توسط ابن

  هاي فلسفي اين فيلسوف بزرگ مشايي است.  سينا و دربرگيرنده آخرين ديدگاه اشارات و تنبيهات آخرين كتاب ابن»: 1«گزينه 

  هر سه قسمت گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

   )24و  23رس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ مقدمه ـ صفحات دفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) ( قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

 هاي نادرست: بيني نشده است. تحليل گزينه ارتباط با اصل عليت نيست رخ دادن حادثه پيش ـ معناي چهارم اتفاق كه بي» 4«گزينه  -17

  هاي اول و دوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 1«گزينه 

  زينه نادرست است. هاي اول و سوم گ قسمت»: 2«گزينه 

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 3«گزينه 

  )  29و  27، 23درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ بررسي معناي سوم اتفاق و معناي چهارم اتفاق ـ صفحات فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

هـا را ظـاهر    پديده ،اند كه نور هستي با پرتو و اشراق خود دانسته يـ حكيمان دوره باستان ايران، جهان را مخلوق خداوندي حكيم م» 3«گزينه  - 18
  هاي نادرست: كند. تحليل گزينه سازد و خلق مي مي

  اَحد تعبير افلوطين از خداوند است. »: 1«و » 2«گزينه 

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است.  قسمت»: 4«گزينه 

  ) 33و  32) ـ عهد ايران و يونان باستان ـ صفحات 1فه (درس پنجم ـ خدا در فلسفلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

» زئـوس «رفـت مـثالً    در جهان به شمار مي» نوع و ماهيت«آلود يونان باستان، هر خدا مبدأ و منشاء يك حقيقت  ـ در فرهنگ شرك» 3«گزينه  -19

 هاي نادرست: داري بود. تحليل گزينه تنخداي عفت و خويش» سيآرتم«خداي خورشيد و هنر و موسيقي و » آپولون«خداي آسمان و باران 

  تعبير كتاب درسي در مورد فرهنگ يونان باستان در زمينه خداشناسي است. »: 1«و » 2«، »4«گزينه 

  ) 33و  32) ـ عهد ايران و يونان باستان ـ صفحات 1درس پنجم ـ خدا در فلسفه (فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (

گراي قرن هفدهم، نظم و انتظام حاكم بر جهان،  طريق تصور حقيقت نامتناهي استدالل دكارت فيلسوف عقلـ اثبات وجود خداوند از » 2«گزينه  - 20
گراي قرن هجـدهم آلمـان اسـت.     استدالل ارسطو فيلسوف يوناني دوره باستان، از طريق اخالق و وظايف اخالقي، استدالل كانت فيلسوف عقل

هاي معنوي دروني و عشـق و عرفـان    بيستم و برگسون فيلسوف فرانسوي قرن بيستم از تجربهويليام جيمز فيلسوف آمريكايي قرون نوزدهم و 
 هاي نادرست:  اند. تحليل گزينه براي اثبات خداوند استفاده كرده

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  هاي اول و سوم و چهارم گزينه نادرست است.  قسمت»: 3«گزينه 

  ها گزينه ترتيب صورت سؤال رعايت نشده است.  ام از قسمتدر هيچ كد»: 4«گزينه 

  )  32) ـ تركيب دوره باستان با دوره جديد اروپا ـ صفحه 1درس پنجم ـ خدا در فلسفه (فلسفه دوازدهم ـ (لطفي) (
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