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      فلسفه       

  : است ک غلطیتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام   1
  .است از مبانی فلسفی علوم طبیعی» قابل شناخت بودن طبیعت«اصل ) الف 
  »جرم چیست؟«این است که » اخالقه فلسف«یکی از مسائل ) ب 
  .ت تشخیص دهیممیان اشیا ، همانندي و مشابه توانستیمکار نبود نمیدر  »وحدت«اگر) ج 
   .دربر نداشت» وانم بدانمتنمی«در واقع، معنایی جز » سقراط دانمِنمی«) د  
  .از نظر سقراط، هر چیزي از تعریف ثابتی برخوردار است) هـ  
   .می نامد »جسم طبیعت«ارسطو علت فاعلی درونی را که مبدأ حرکت و سکون اجسام است، ) و  

5/1  

2 
  

   :کنید کاملکلمات مناسب جاهاي خالی را با   
  . شد.................... به تدریج ارتقا پیدا کرد و مترادف با » فلسفه« مهمعناي کل) الف 
  .می داند.......................  مارکسیسم، حکومت را حق طبقه) ب  
  .است............................ ترین مصداق فلسفه ، مهم) ج  
  .را کشف کنند......................  تا در درون خود، گوهر الهیِ کردیدعوت متن ل در نفس خویشها را به تأمانسان  ،سقراط) د  
  .توجه بسیاري داشته است.......................... افالطون از جمله فیلسوفانی است که به مسأله ) هـ  
  .نام نهاده است................ . شوندآنها محسوب می بدل ین جهانکه موجودات ا اي راجاودانه گوهرهاي اصیل و افالطون) و  

 5/1  

3  
  
  
  

  .)ستا یک مورد در سمت چپ اضافی(  ؟مرتبط است پدر سمت چ یک ازگزینه هاکدام  باسمت راست  مواردهریک از 
  ».هرا با آرد و روغن براي افطاري مهمان ها ، حلوا درست کردز«               

                 مادي علت) الف
         علت صوري) ب 
      علت غائی) ج  

  

75/0  

  :بدهید پاسخ کوتاه ،زیر  هايبه سؤال                
4  5/0   شناسی نیز مطرح می شود؟در روان »شناخت « چرا بحث  

  5/0  رویم؟معموال چه زمانی به سراغ علوم مختلف می  5
  :     هاي زیر پاسخ دهیدسؤالبه  با توجه به نظرات سقراط،  6

 چیزي معرفی می کند؟او وظیفه خود را در دادگاه چه ) ب                                             داناي حقیقی کیست؟) الف
  

5/0  

 ره دارد؟طبیعت اشا به کدام ویژگیِ ، » توانید دو بار در یک رودخانه گام نهیدشما نمی « گویدپیام هراکلیتوس که می  7
  

5/0  

    دومها در صفحه ادامه  سؤال  

 حلوا - 1
 افطاري مهمان ها - 2
 زهرا - 3
 آرد و روغن - 4
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  :هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال                  
  75/0       دهد؟افکار اصلی خود را چگونه شرح می»  درباره طبیعت« گرگیاس در کتاب   8
  5/0           داند؟اي میتفاوت خود را با دیگران در چه نکته» مرگ«مسأله  بارهسقراط در  9
  1  ضامن چیست؟    دارد؟هریکی یاهویژگی چه »معرفت حقیقی« نظر افالطوناز   10
11  1  .؟با یک مثال توضیح دهیدچیست  »ماده و صورت، اموري نسبی هستند«  منظور از عبارت  

  منطق  
  :است یک غلط تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام    12

  .طق نیستهیچ کس ابداع کننده من )الف
  .یک تصور است» سال اولین فصلِ«عبارت ) ب
  .استجدا شدن  مفهوم ذاتی از ذات و ماهیت، قابل) ج

  . عرض عام محسوب می شود »کاغذ«براي » سفیدي«)د 
  .یک قضیه شخصیه است، »انسان عدالتخواه است«قضیه ) هـ 
  .شودمی »موجبه جزئی«، »موجبه کلی«عکس مستوي ِ) و 

  
5/1  

  :هاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنیدجا    13
  .است.......................  ، قدرت مالك برتري انسان نسبت به سایر موجودات )الف

  .نام دارد.............................. ، سازد مفهوم ذاتی که اختصاص به یک ذات دارد و آن را از ذات هاي دیگر جدا می) ب 
  .شودنامیده می.. ................. ،در آن باشدنتیجه  عِموضو اي کهقضیه) ج 
  .ضرب نتیجه بخش است........................... شکل سوم قیاس اقترانی داراي ) د 
  .نام دارد............. ..... ، شودمی استفاده ها از طریق تحریک عواطف آن سخنی که براي تشویق مردم به انجام یا ترك عملی) هـ 
  

  
25/1  

    .)ستا یک مورد در سمت چپ اضافی(  هریک از موارد سمت راست با کدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد؟    14
  منفصل حقیقی  - 1              .                                                                  میوه یا گالبی یا هلو است) الف   
   جمععه المان منفصل  - 2.                                                                                   یا فرد  عدد یا زوج است ) ب  

 الرفع         عهمان منفصل  - 3                                                                                                                                     

5/0  

    :گزینه صحیح را انتخاب  نمایید      
  » شاطر= چابک «یف مقابل، چه اشکالی وجود دارد؟  در تعر  15

  .، جامع و مانع نیستتعریف ) ب                                     .      ر نیستتف روشناز معرَّمعرِّف  )الف     

25/0  

  25/0  من وجهعموم و خصوص  )ب مطلق  عموم و خصوص )لفا    چه نسبتی وجود دارد؟ »لباس وسفید«د میان دو تصورکلیتعیین کنی  16

    ومسها در صفحه ادامه  سؤال  
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  برهان زیر، چه نوع برهانی است؟     17
  یلم )ب                  نّیا) الف»           .بردمیپی ول بودن اومسلپزشکی از سرفه هاي خشک فرد بیمار، به «

25/0  

  ».ماه بیداري دلهاست، رمضان « : در عبارت مقابل ، یک تصور جزئی و یک تصور کلی پیدا کنید  18
  :کلی) ب:                                                                جزئی) الف

5/0  

  25/0       چه نام دارد؟ ،ستکه پس از آن جنس دیگري نیر سلسله اجناس  د آخرین جنس  19
  25/0  »  .نور شدید باشد، مردمک چشم تنگ می شود «: را تعیین کنید »تالی« در قضیه مقابل   20
  :یدیتعریف هاي خواسته شده را کامل نما  21

  .......................   مقدار :» مثلث« رسم ناقص) ب....................                                          ...... ......... :»انسان « حد تام) الف
75/0  

  )تمثیل استقراي ناقص، استقراي تام،( .تعیین کنید هریک از موارد زیر،چه نوع استداللی است  22
  .هاي او ارزش خواندن داردهاي یک نویسنده به این نتیجه رسید که همه کتابعلی با مطالعه تعدادي از کتاب) الف

پدرش  امروز علی با دیدن دوست. ند روز پیش پزشکی که عینک به چشم داشت به علی کوچولو آمپول زدچ) ب 
  .داشت شروع به گریه کرد به چشم عینک مانند آن پزشک، که

5/0  

  25/0  .شکل اول قیاس اقترانی را بنویسید یکی از شرایط نتیجه دادنِ  23

  :تعیین کنید ي زیرهاهریک از قیاسدر   24
  در صورت عقیم بودن، دلیل آن چیست؟ :  ثالثاً   نتیجه می دهد یا عقیم است؟   : ثانیاً   چندم است؟  شکلِ  : والًا 
  

  .     اي فلز استهرجیوه        )ب                                                            . است  الف  ب  هر       )الف
                                                       .اي هادي الکتریسیته استهر جیوه                 .                                                         است هر   ج   ب               

25/1  

  ؟ وجود دارداي تعیین کنید در هر مورد چه مغالطه  25
  . پس مایعِ مقوي، حیوانی درنده است. حیوانی درنده است شیر . شیر مایعی مقوي است ) الف

  . رسدي ما هم آدم بدي است که هر شب دیر میپس حتما همسایه. ها دیر به خانه برود، آدم بدي استهرکس شب ) ب 

1  

   : جدول زیر را کامل کنید  26
  

  عکس  تداخل               تضاد  اصل قضیه
هیچ مومنی 
             .دروغگونیست

  ) .............................ج  .........) .........................ب  ..............) ................الف

  

25/1  
  
  

  
 
  

  :هاي زیر، پاسخ   کامل بدهیدبه سؤال                   
  از کجاست؟ه و دانشمندان اختالف فالسف این همه اگر منطق مانع خطاي در تفکر و استدالل است پس) الف   27

 .را تعریف کنید » شعر«گانه از میان صناعات پنج) ب
5/0  
5/0  

  20  جمع نمره                                                 باشید زپیرو و بلند سر                                                                                             
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فلسفه      

1  
      )  41ص(  غلط )د        )   18ص( صحیح )ج           ) 11ص( غلط )ب               )5ص( صحیح) الف

   )25/0هر مورد (                                                                  )   66ص(صحیح  )و                 ) 42ص( صحیح )ـه 
 5/1  

      ) 17 ص(    )یا مابعدالطبیعه یا هستی شناسی( فلسفه اولی )ج         )11ص( )یا پرولتاریا(کارگر) ب             )2ص(   دانش)الف  2
)    25/0هر مورد (                                   )52ص ) (یا مثال( مثل) و               )46ص )(یا معرفت( شناخت) هـ          )  26ص(  عقل )د

 5/1  

  75/0                                                 )  25/0هرمورد (                              )61ص(افطاري مهمان ها   -2) ج     حلوا - 1 )ب              آرد و روغن -4)الف  3

  5/0                                                             ) 9ص(   .زیرا شناخت یکی از افعال روانی انسان است  4

  5/0  )17ص (   .اشیا مورد توجه ما باشد) ت یا چیستی یا ویژگی ها یا خصوصیا(هرگاه چه چیز بودن  5

  5/0   )25/0هر مورد (                                   )31ص) (25/0( راستگویی  ) ب)                              32ص )  (25/0(خدا) الف  6

  5/0   )51ص (  )     یا دگرگونی یا بی قراري یا بی ثباتی یا حرکت(تغییر  7

  . ثانیا به فرض وجود شناختنی نیست. هیچ حقیقتی وجود ندارداوال   8

                                                                   )  25/0هر مورد ()                                                                    25ص (   ثالثا نمی توان آن را به دیگران تعلیم داد
75/0  

) 36ص()25/0.(دانمرا نمی فریبم وگمان نمی برم که می دخو)25/0(چیزي نمی دانمگوید چون درباره جهان دیگر او می  9
                                                    

5/0  

    )25/0 (  درستی / ، ضامن صحت  )25/0 (خطاناپذیري -1   10
  )51ص (         )25/0 (ثبات  /ضامن دوام   )25/0 (به امور پایدار تعلق داشتن -2 

 1  

یا (و در مقایسه با چیز دیگر صورت   )25/0 (باشد) یا قوه( یعنی چیزي ممکن است در مقایسه با یک چیز ماده  11
یا هر مثال صحیح ( )25/0 . (جوجه ماده و نسبت به  )25/0 (مثال تخم مرغ نسبت به نطفه صورت است  )25/0 ). (فعلیت

  )                                                                                                                      67ص )           (دیگر

1  

  منطق     

12  
       )22ص( صحیح   )د             ) 17ص(   غلط) ج                        ) 6ص( صحیح   )ب      ) 3ص(  صحیح )الف 
)                        25/0هر مورد (                                                                                                                            )           51ص(  صحیح) و         )36ص (   غلط) ـه 

5/1  

13 
  )   61ص ( صغرا  ) ج)        21ص( فصل) ب)        1ص )  (یا تفکر یا تعقل یا اندیشه( نطق) الف

)                        25/0هر مورد (                                                                                                                             )          )  84ص ( خطابه )ـه)       66ص(شش)د   
25/1  

    ها در صفحۀ دومادامۀ پاسخ 
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  5/0     )25/0هر مورد ( )                         40ص (منفصل حقیقی    – 1) ب )            41ص(  الجمع عهمان منفصل -2)الف 14
  25/0  )9ص . ( معرف روشن تر نیستاز  معرف -الف   15
  25/0                                                           ) 15و14ص( من وجه  عموم و خصوص  - ب   16
  25/0  ) 83ص(       انّی - الف  17
   5/0    )25/0هر مورد ()               13ص( دلها/بیداري/ماه)ب)                          13ص(    رمضان  ) الف    18
  25/0  ) 24ص  (          )یا جنس االجناس(جنس عالی     19
  25/0  )33ص ( .مردمک چشم تنگ می شود  20
  75/0  )25/0هر مورد ( )        27ص)  (درجه 180یا داراي زوایاي ( سه زاویه) ب)             یا ناطق( حیوان متفکر)الف   21
  5/0  )25/0هر مورد ( )                                          56ص (تمثیل  ) ب)                       57ص (استقراي ناقص  ) الف   22
  25/0  )ذکر یک مورد کافی است)  (66ص (کلی بودن کبرا  / موجبه بودن صغرا  23
    )25/0 ( )ت اختالف ندارندنسب/یا در کیف.(زیرا هر دو مقدمه موجبه است )25/0 (عقیم   )25/0 (شکل دوم)الف  24

  )66تا  63ص(   )25/0 (منتج)25/0 (شکل سوم ) ب
25/1  

  .) یا اشکال در صورت است –. یا حد وسط ندارد( حد وسط به یک معنی نیست ) الف  25
  ) 5/0مورد هر )                            ( 87ص(.            ي اول یقینی و مطمئن نیستعیب در ماده زیرا مقدمه) ب

1   

      ) 0/ 25(مومن دروغگو نیست )25/0(بعضی )ب    )45ص )  (25/0(مومنی دروغگو است ) 25/0(هر ) الف   26

        )51ص (       .نیست )  25/0جابجایی موضوع  و محمول ( دروغگویی مومن ) 25/0(هیچ ) ب
25/1  

  )ص  ()25/0(کند ماده استدالل استآنچه زمینه اختالف را فراهم می )25/0(کار منطق نشان دادن شکل یا صورت استدالل است) الف  27
  
  )85ص . (دباعث تأثر روحی مطلوب در مخاطب می شوکه شعر عبارت است از سخن خیال انگیز ) ب

5/0  
  
 5/0  
  

  20  جمع نمره   

                 :     باشدر از الفاظ کتاب درسی نیز قابل قبول میهاي درست به زبان ساده و یا با عباراتی غیبیان پاسخ.                                                                                                                                  

.ر و خسته نباشیدبا عرض تشکّ                                       
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