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 نمرهسؤاالت   ردیف

     فلسفه
1   باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام: 

  .معناي فلسفه نزد عموم مردم ،تبیین عقالنی امور و پدیده ها است)الف
  .مارکسیسم حکومت را حق اکثریت جامعه می داند)ب
 .همانندي آن هاست آن ها باعث مشابهت و "وحدت "اشیاء سبب تمیز آن ها از یکدیگر و  "کثرت ")ج
  .بنیان گذار فلسفه ،فیلسوف بزرگ یونان ،ارسطو می باشد)د
 .در بر نداشت"نمی توانم بدانم "در واقع معنایی جز  نمی دانم سوفسطاییان )ه

25/1 

2   جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: 
  .ستا............ به معناي "فیلو سوفیا"لفظ فلسفه معرب کلمه ي )الف 

 .پاسخ داده می شود.............. ،در فلسفه ي  )؟آیا می توان انسان را مجرم دانست ( به این سوال که)ب
  .است ....................... نگاه فلسفی ،نگاهی )ج
 .است.......... نخستین مجموعه هایی که به زبان فلسفی نگاشته شده ، از سرزمین )د
  .است................ وظیفه قاضی : سقراط میگفت )ه
  است..............وظیفه یک فیلسوف از نظر ارسطو ، تفسیر جهان هستی از افق )و

5/1 

 هاي  زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه سؤال: 

 5/0 دو مورد از مسائلی که فلسفه و جامعه شناسی را به هم مربوط می سازد بیان کنید؟  3

 5/0 یف کنید ؟مابعد الطبیعه را تعر   4

 5/0 شعار پروتاگوراس را بنویسید؟  5

 5/0 آنها را نام ببرید ؟ ، پیام سقراط دوجنبه بسیار مهم دارد  6

 راز پیام سروش دلفی چه بود ؟  7
5/0 

8  5/0 ؟تعریف کنیدثل را از دیدگاه افالطون م 

  هاي زیر، پاسخ کامل دهیدبه سؤال: 
 1 .با ذکر یک مثال شرح دهید  چیست ؟ ماده و رت وز نسبی بودن صا  منظور ارسطو  9

 75/0 تعریف کنید؟ماده یا هیوال را از نظر ارسطو   10

 ادامه سواالت در صفحه دوم
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  ؟هر یک از موارد زیر در تمثیل غار با چه چیزي مطابقت دارد  11
  خارج شدن انسان زندانی از غار –زندان غار 

5/0  

  1  هرکدام ضامن چیست ؟ نام ببرید وي معرفت حقیقی را از دید گاه افالطون ویژگی ها  12

منطق  
13   باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام: 

  .نقش دانش منطق بهره برداري بهتر از فرایند غیرطبیعی ذهن است ) الف 
  .در تعریف انسان ،تعریف به حدتام است » جسم ناطق« ) ب 
  .یک قضیه شخصیه است »این بیمار خوب غذا نمی خورد  «) ج 
  .هدف ازجدل کشف حقیقت نیست،بلکه مغلوب کردن و قانع کردن مخاطب است ) د 

1  

14   جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:  
  .انسان است ............... تفکر مهمترین فعالیت )الف 
  .می گویند.................... وع است، به مفهوم عرضی که مشترك میان چند ن) ب 
  .تقسیم می شود.............. و ............... علم و ادراك انسان به دو دسته )ج 
  .است .................. نتیجه بخش بودن شکل اول قیاس ، ) د 
  .می نامند .................. شکل و چگونگی قرار گرفتن جمالت کنار یکدیگر را ) ه 
  .ذهن مخاطب است .................... هدف از مغالطه ) و 

75/1  

  هریک از موارد سمت راست با کدامیک از موارد سمت چب ارتباط دارد؟  15
  ب  الف

  سمان شهرآ -1
  عددسه فرد است-2
  اولین جنس به یک نوع-3
  جوهر -4

  جنس قریب)الف 
  نوع )ب 
  تصدیق)ج 
  جنس االجناس) د
  تصور)ه 

 

  
1  

  .کلی و جزیی بودن هریک را مشخص کنید   16
  : ....................معلم ) ب : ....................               سلمان فارسی) الف

5/0  

  .ذاتی یا عرضی بودن موارد  زیر را مشخص کنید   17
 ....................گرما براي آتش ) ب :................   هنرمند براي انسان ) الف 

5/0  

  .تعریف زیر را کامل کنید   18
  ...........................  حیوان : رسم تام انسان 

25/0  

  25/0   ؟غیر قابل تعریف هستند )کشور  –انسانیت   –وحدت ( کدامیک از مفاهیم  19

    ادامه سواالت در صفحه سوم  
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  .نوع قضیه منفصله زیر را مشخص کنید  20
  »فهان  صیا در ا دراز خواهم بولحظه تحویل سال یا در شی« 

25/0  

  .جدول زیر را کامل کنید   21
  تضاد                 تناقض              عکس مستوي          اصل قضیه        
  هیچ حیوانی حساس نیست  ج ؟             ب ؟          الف؟

  

5/1  
  
  
  

  .نوع استدالل زیر را مشخص کنید   22
  .س هوا جرم و وزن داردپ. می جرم و وزن داردهرجس.هواجسم است ) الف 
  .تمام سیارات منظومه شمسی متوجه شده اند که همه این مدارها بیضی است تدانشمندان با بررسی مدار حرک) ب 

5/0  

  »هیچ الف ج نیست . بعضی الف ب است « قیاس   23
  .نتیجه آن را بنویسید،  نتج بودن درصورت م) ج    شرایط انتاج آن کدام است ؟)ب    شکل چندم است ؟) الف 

1  

  

  ماده قضایاي زیر از چه راهی بدست آمده است ؟  24
  :آهن هادي الکتریسته است ) ب :                      گلستان اثر سعدي است ) الف 

  

5/0  

  .نوع مغالطه هاي زیر را مشخص کنید   25
  .یسنده است هر انسانی هم نو :  پس. هر نویسنده اي انسان است) الف 

  در پرنده است: پس . باز پرنده است . ر باز استد) ب 

5/0  

  

 هاي  زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه سؤال:  
  

26  
  

    ؟چگونه می توان در مقابل مغالطه توفیق یافت 

25/0  

    مه در سلب و ایجاب از شرایط انتاج کدام شکل است ؟داختالف دو مق  27

25/0  

  خ کامل بدهیدهاي زیر، پاسبه سؤال.  

  5/0  قیاس استثنایی را تعریف کنید ؟  28
  

29  
  

  

 اگر منطق ابزار استدالل بشري است ،پس چرا با کاربرد آن نمی توان به معلومات جدیدي رسید ؟
  

5/0  

  20  جمع نمرات                                                 دیباش روزیشاد وپ                                            
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  فـلـســفـه            
  )   41ص   (صحیح  )ه )           26ص ( غلط )  د)         18ص (صحیح )ج)      11ص (غلط ) ب)       3ص (صحیح )الف  1

  25/0هر مورد                                                                                                                                                               
25/1  

  ) 16ص (   ریشه یاب)ج )              12ص (علم حقوق ) ب )        2ص  (دوستدار دانایی )الف   2
  25/0هر مورد                                    )62 ص( علل اربعه)و)     31ص ( تشخیص حق از باطل ) ه )       22ص ( یونان ) د 

5/1  

  5/0  )25/0هر مورد )                                     ( 10ص( انسان وپایگاه طبقاتی   –اصالت فرد و اصالت جامعه   3
  5/0  )                           17ص. (علم به احوال موجودات است صرفا از آن جهت که وجود دارند     4
  5/0  ) 24ص(چیز است                انسان معیار همه      5
)                                                            42و  41ص .)     ( رد در صورت اشاره به راه صحیح تفکر نمره تعلق می گی( تعریف ثابت از اشیاء  –خودآگاهی   6

  25/0هر مورد 
5/0  

  5/0  ) 32ص . ( راط بداند که هیچ نمی داند داناترین شما ادمیان کسی است که چون سق  7
  5/0  ) 53ص . ( د نگوهرههاي اصیل و جاودانه اي هستند که موجودات این جهان همه بدل آنها محسوب می شو  8
مانند )  25/0. (و در مقایسه با چیز دیگر صورت و فعلیت )  25/0( ممکن است چیزي در مقایسه با چیزي ماده و قوه باشد    9

  67ص )                                                 25/0(و نسبت به جوجه ماده )  25/0(مرغ نسبت به نطفه صورت  تخم
1  

  75/0  66ص )       25/0(به فعلیت می رسد )  25/0(که در اثر تغییر و تحول )  25/0(وجود بالقوه و مایه اولیه است    10
  5/0  57ص)                     25/0(و سیر و سعود روح انسان به عالم شناسایی )  25/0) (طبیعت ( عالم محسوسات   11

  1                          ) 25/0(ضامن دوام و ثبات )  25/0(به امور پایدار تعلق داشتن  ) 25/0(ضامن صحت و درست  –)  25/0(خطا ناپذیر بودن   12

  مـنـطــق  
  1    25/0هرمورد                    81صدرست    ) د     36صدرست    ) ج        27صغلط  ) ب         2صغلط   ) الف   13
   31ص)   25/0( تصدیق  -تصور ) ج      22ص )   25/0(عرض عام ) ب        2ص        روح) الف   14

                                        88ص)    25/0(ردن مخدوش ک) و    78ص)   25/0(صورت ) ه       64ص)  25/0( بدیهی ) د   
75/1  

      24جنس االجناس    ص  - 4       34جنس قریب     ص - 3       6تصدیق  ص  -2          6تصور ص  - 1  15
                                                           25/0هر مورد                                                                                   

1  

  5/0  25/0هرمورد                         13کلی   ص) ب             13جزیی     ص) الف   16
  5/0  25/0هرمورد                    16ذاتی    ص ) ب                        عرضی ) الف   17
  25/0  27حیوان شاعر            ص: رسم تام انسان   18
  25/0  28وحدت                                      ص  19
  25/0  41ص)                        غیر قابل جمع در صدق (منفصل مانعه الجمع    20
  ) 75/0(بعضی حساس ها حیوان هستند ) ب       51ص)    5/0(هر حیوانی حساس است ) الف   21

  46- 45ص)         25/0( هستندبعضی حیوان ها حساس ) ج 
5/1  

  5/0  25/0هرمورد                  56تمثیل          ص ) ب                58قیاس   ص ) الف   22
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  )25/0(بعضی ب ج نیست )ج )    5/0(موجبه بودن صغري  -کلی بودن یکی از مقدمات) ب )         25/0(شکل سوم ) الف   23
  66-65ص 

1  

  5/0  25/0هرمورد                  79تجربه        ص ) تاریخی                 ب ) الف   24
  5/0  25/0هرمورد          88-87ص     مغالطه حد وسط     ) مغالطه عکس مستوي               ب ) الف   25
  25/0  87با افزایش قدرت استدالل و تمرین                  ص  26
  25/0  66شکل سوم قیاس                                       ص  27
  5/0  69قیاسی که نتیجه استدالل یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه امده است              ص  28
نطق بیان قواعدي است که انسان به طور طبیعی در هنگام فکرکردن انها را بکار میبرد و همین که انسان به دانش هاي م  29

جدبد رسیده دلیل بر کاربرد طبیعی منطق است آموختن منطق براي کم کردن خطاهاست نه این که هرکس منطق نداند 
  نمی تواند فکر کند

5/0  

  
          

  . باشدقابل قبول می  درسی نیز هاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیر از الفاظ کتابِجواببیان         
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