
 

            

 ارسطوییان که است رو این از  بنابراین باشد تعقل و تفکر با همراه که است گفتنی سخن  آن نطق از مقصود .236

 نط از مقصود. 236. پردازد می گفتن سخن به تفکر و تعقل اساس بر انسانی هر زیرا اند دانسته ناطق را انسان

  .خط یک نه است شکل یک مربع که چرا ندارد مربع تعریف به ربطی بسته خط  .237

 گیرد نمی بر در را جسم حقیقت مفهوم این طرفی از دارند حرکت بر قدرت که هستند جسم از انواعی تنها  .238

  .است خاص عرض پس

 در آن با که هاییماهیت از را ماهیت یک که فصلی  گفت باید و است بعید فصل انسان به نسبت حساس مفهوم

  شود،می نامیده بعید فصل کند، متمایز هستند شریک بعید جنس

  .است آن بعید جنس دیگر( کلی مفهوم) و قریب جنس( عرضی) و است بعید جنس خاص عرض به نسبت( مفهوم)

 

 دنبال به ها گزینه بین در باید پس باشد می نوع یک خاص عرض و بعید جنس از ترکیبی ناقص رسم تعریف .239

  .دانست حیوان خاص عرض توان می را گوش دارای که باشیم مفهوم دو این از یکی

 

 :ها گزینه سایر تشریح .240

  .است موضوع حالت و وصف محمول حملی قضیه در: 1 گزینه

 

  .شود می ذکر تالی از بعد اوقات گاهی و آید نمی جمله ابتدا در مقدم الزاما: 2 گزینه

  .نهی و امر های جمله مانند ندارند کذب و صدق قابلیت ها جمله همه: 4 گزینه

 

  .بود خواهد صادق دیگر طرف حتما باشد کاذب طرف یک اگر که است اصلی قضیه تضاد تحت تداخل اول قضیه .241

 بود خواهد کاذب نیز کلی باشد کاذب جزئی قضیه اگر تداخل در. باشد می اصلی قضیه تداخل دوم قضیه

.  

  .باشد می صحیح دو گزینه .242

 

 :ها گزینه سایر تشریح

  .ندارد نتیجه پذیرش به الزامی باشد نداشته قبول را مقدمات کسی اگر: 1 گزینه

  .اند شده تشکیل قضیه دو از حداقل مقدمات: 3 گزینه

  .بود نخواهد نتیجه پذیرش به الزامی نباشند صحیح مقدمات اگر:  4 گزینه

 

 می در نیست الف غیر ج هیچ صورت به آن نتیجه که ساخت میتوان دو شکل قیاس یک شده ذکر قضیه دو با .243

  .است صادق که شود می است ج الف بعضی آن نقیض عکس که آید
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 که شده گرفته نتیجه( است مربع ذوزنقه که این) مقدم وضع( بود ضلعی چهار) تالی وضع از استدالل این در.244

 .دارد نام تالی وضع مغالطه

 

 :ها گزینه سایر تشریح .245

 .کوه از سنگ یک سقوط مانند ندارند آگاهانه عامل حوادث بعضی: 1گزینه

 

 .نیست نقض قابل عنوان هیچ به کردن عمل یکنواخت اصل: 2 گزینه

 

 .حسی ادراک نه است آنها فلسفی مبانی علوم اساس: 3 گزینه

 

  :گزینه سایر تشریح .246

  .ندارد فلسفی مباحث به ربطی  سکون و حرکت: 1گزینه

  .موجودات خود نه است وجود احکام جوی و جست در مابعدالطبیعه: 2 گزینه

 مورد را خاصی بخش ها شاخه این از کدام هر و کند نمی صدق سخن این فلسفه های شاخه ی درباره: 3 گزینه

 .میدهند قرار مطالعه

 

 یدین باورهای با ابتدا در جهان آغاز و هستی پیرامون بشر تأمالت که معتقدند فلسفه نگاران تاریخ از بسیاری  .246

 منشا را زمین مشرق رو این از( دینی های اسطوره همان یعنی)  است شده بیان رمزی زبان به و بوده همراه

  .اند دانسته بشر اندیشه

 

  .یافت دست مطمئن دانش به توان می ها چیز ثابت تعریف یافتن با سقراط نظر به .248

 

 مستند پروتاگوراس به تنها طرفه یک نحوی به 1 گزینه عبارت اما است افالطون قبول مورد4و3و2 های گزینه.249

  .است

 

  :ها گزینه سایر تشریح .250

  متعددی عوامل درخت یک رشد مثال طور به پدیده یک ایجاد در است ممکن و بوده متفاوت علت با عامل. 1گزینه

  .باشند موثر

  .باشد میتواند آنها از ای آمیخته موجود که گفت توان نمی و هستند بیرونی علل از فاعلی و غایی علت.2گزینه

 و خارجی که ها پدیده از بسیار در فاعلی علت مانند داد تشخیص توان نمی را علت یک اوقات بعضی.3 گزینه

 .نیست مشهود

 

 در آن قواعد و آدمی ذهن حقیقت از آن در که است فلسفه مهم های بحث از یکی معرفت یا شناخت بحث  .251

  .دانست میتوان بحث همین از مصداقی را دو گزینه سوال. شود می گفته سخن خارج عالم شناخت
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252. 

  :ها گزینه سایر تشریح

  .باشد حکمت طالب خود توان میزان به میتواند کسی هر.1گزینه

 اقضتن مستلزم میکند نیاز بی تفکز از مارا قرآن که حرف این و است شده سفارش تفکر به پیوسته دین در.  2گزینه

  .میباشد

 .نیست خاصی موهبت و یابد می دست آن به بکند را خود تالش حکمت به دستیابی راه در کسی اگر.4 گزینه

 آن محمول و است ماهیت یا چیز همان آن موضوع که جزئی دو ای قضیه قالب در چیز یک به هستی اسناد  .253

  .میگیرد انجام است وجود و هستی

254. 

  :ها گزینه سایر تشریح

  .تامه علت نه دارد ناقصه علت از نشان( وابسته نحوی به.)2گزینه

  .قدم و حدوث نه هستند ذاتی امکان به قائل فالسفه.3 گزینه

  .معلول وجود بر حتمی دلیل نه است علت به معلول نیاز مبنای همان نیازمندی مالک.  4گزینه

 

 آن دنبال به مدینه زعیم که است اجتماعی هدف همان اجتماعی امکانات عادالنه توزیع و عدل نظام برقراری .255

  .است

 

 .است شگفتی و حیرت در جهان آمیز اسرار هویت برابر در که است کسی حقیقی عالم سینا ابن نظر به. 256

 

 

دشمن سرسخت معتزله چیزی جز کالم سر سخت اشعری نبود و اما نمیتوان گفت که فخر رازی پرچمدار .257

  .مخالفت با معتزله است

 

.258 

 به نظر سهروردی ابن سینا چنان که باید و شاید بر اهمیت علمی افالطون واقف نبوده است

 
 گونه این او نظریه و میکند جو و جست ها آن وجود یعنی موجودات واقعیت و حاق در را نیازمندی مالک مالصدرا.259

 .میکند پیدا  تمایز مشاییان نظریه با

 

 والیت میکند مشاهده ذهن که چیزی تنها که میگویند و نبوده قائل حوادث میان تاثر و تاثیر به علیت اصل منکرین.260

 است حوادث
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