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      فلسفه       

1   باشدیک غلط میتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام:  
  .مفهوم قانون به ما می فهماند که طبیعت هموراه به صورت یکنواخت و مشابه عمل می کند) الف 

  .در فلسفه علم اخالق صحبت از خوبی و بدي و باید و نباید است) ب 
  .صوصیت اشیاءمورد بررسی قرار می گیرددر مابعدالطبیعه یک جنبه از خ) ج 
  .کرد که در مقابل تعلیم مزد دریافت میبودنخستین کسی  گرگیاس )د 
  .سقراط راز دانایی خود را آگاهی به نادانی دیگران معرفی کرد) ه 
  .افالطون سیر عقالنی به سوي معرفت حقیقی را در کتاب جمهوري بیان داشته است) و 
  .یک پدیده اند بیرونیغایی از جمله علت هاي علت هاي فاعلی و ) ز 

  
75/1  

2   جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:  
  .، یکی از فرضهاي اولیه است،که دانشمندان در همه علوم تجربی آن را پذیرفته اند.................. اصل ) الف 

  .یک جامعه می دانند................... ..جامعه شناسان غربی اقتدار و مشروعیت سیاسی رامتعلق به )ب 
  .می گذاریم..................... زمانی که هست بودن اشیاء ذهن ما را به خود جلب می کند،قدم در عرصه  )ج 
  .داشت........................ سقراط در تعلیم حکمت شیوه اي  ) د 
  .ت استیک معرف......................... خطاناپذیري ضامن،) ه
  .نام دارد.............................. علتی که از ماهیت و نوع یک پدیده حکایت می کند،علت )  و

  
5/1  

  هریک از موارد سمت راست با کدامیک از موارد سمت چب ارتباط دارد؟  3
 

  سقراط - 1                            مطالعه هرچیز از لحاظ خواص ماده) الف 
  علوم مختلف -2.                                        چیز استعیار همه انسان م) ب 
  پروتاگوراس -3.                             داناي حقیقی کسی جز خدا نیست) ج 
  ارسطو -4توجیه عقالنی حرکت                                                    ) د

 فیزیک - 5                                                                                          

1  

هاي  زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه سؤال:  

  هریک از مباحث زیر در چه دانشی مطرح می شود؟  4
  چرا بعضی زبان زیبایی و هنري اشیاءرا می فهمند اما بعضی نمی فهمند ؟)الف 

  جرمان قانون وضع کند ؟چه کسی باید براي مجازات م)ب 

  
5/0  

  25/0  ؟به نظر سقراط ،از چه اموري باید هراس داشت   5

  25/0  ؟می نامدافالطون هریک از موجودات جهان ماوراءالطبیعت را چه   6
  25/0  ؟ چیسته یک فیلسوف فارسطو وظیاز نظر   7

 

 

 

 

 



  باسمه تعالی                     
  :درس نهایی سؤاالت  امتحان 



  

    یادبیات و علوم انسان :هايرشته
  علوم ومعارف اسالمی  

  صبح 8:ساعت شروع   دقیقه 90:مدت امتحان 
  

  4 :صفحه تعداد  1398/ 4/6 :تاریخ امتحان آموزش متوسطه          سومال س  :نام و نام خانوادگی
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398سال ماه شهریور رد رکشو سراسرو داوطلبان آزاد  بزرگسالدانش آموزان 

http://aee.medu.ir     
  نمره  سؤاالت   ردیف

  
فلسفه        

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید   8
  .است)ماهیت  –وحدت ( شود  ي اشیاء میآنچه موجب همانند) الف 

مهمترین موضوعی بود که اندیشمندان نخستین را به خود مشغول ) مرگ و زندگی  –کودکی و کهولت ( ب 
  .داشت

  .است) تشخیص حق از باطل  -راستگویی( وظیفه قاضی از دیدگاه سقراط ) ج 
  .ن افالطون را به خود مشغول کرده بوداز جمله مسائلی بود که ذه) دگرگونیهاي طبیعی  –شناخت ( ) د 

1  

 هاي زیر، پاسخ کامل بدهیدبه سؤال:  

  5/0  راز پیام سروش دلفی، از نظر سقراط چه بود ؟  9
  تعیین کنید در تمثیل غار افالطون منظور از هریک از موارد زیر چیست ؟  10

  :                          پرتو آتش ) ب                                     :                            زندان غار) الف 
  :خروج آدمی از غار ) د :                                        اشیاء و انسانهاي بیرون غار) ج 

1  

  .در عبارت زیر،هریک از علت هاي چهارگانه ارسطو را مشخص کنید  11
  1  »ل،نان را از آرد مرغوب تهیه می کند نانواجهت کسب روزي حال«

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

 .منطق ،قواعد حاکم بر دنیاي تفکر است)الف
 .مباحث علم منطق در تشریح دو کارکرد اصلی ذهن بشر یعنی تصور و تصدیق است)ب
 .شود برهان لمی است رده میه علت پی بببرهانی که در آن از معلول )ج
 .استقراي ناقص در علوم تجربی و ریاضیات کاربرد زیادي دارد) د
  

1  

 . جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  13
 .استمنطق  ...................لذا ارسطو ، منطق از ذات بشر سرچشمه میگیرد )الف

 می..............دهد در منطق به این کار  گاهی انسان به جاي تعریف یک مفهوم آنرا معنی کرده و شرح می)ب
 .گویند

 استداللی که در آن حکم یک موضوع را به موضوع دیگر به دلیل مشابهت آنها به یکدیگر سرایت می)ج
 .نام دارد...................دهند

 .گردد تقسیم می........و..........قیاس اقترانی به دو قسم)د
 

25/1  
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14  
  
  
  
  

  

  

 .در سوال هاي زیر پاسخ درست را انتخاب کنید  
 ؟نیست کدام تعریف جامع و مانع)الف

 میوه ي شیرین     : انار )2                    جسم متفکر    : انسان )1
 .از میان جمالت زیر قضیه را مشخص کنید )ب
  .عمل صالح مورد رضاي خداوند متعال است )2                  .   بود کاش باران باریده)1
  

5/0  
  
  
  
  

  

15  
  

ــه       ــاي چهارگان ــبت ه ــک از نس ــدام ی ــداق ک ــر مص ــوارد زی ــک از م ــر ی ــه ه ــد ک ــین کنی ــاوي (تعی تس
 .میباشد)،تباین، مطلق ، من وجه

  :دگی سرما خوربیماري و )لفا
  :دوست و دشمن )ب

  
  
  

5/0  

 .است) نوع ، جنس ، فصل ، عرض عام ، عرض  خاص (صداق کدام یک از کلیات پنج گانه هریک از موارد زیر م  16
 :ناطق بودن براي انسان )الف

 :بیماري براي انسان )ب
 : شکل بودن براي دایره)ج
 

75/0  

 .تعاریف زیر را کامل کنید   17
 ..)....................حد (مقدار سه ضلعی در تعریف مثلث )الف

 .........)............حد(ه کشنده در تعریف اسبحیوان شیه)ب
  

5/0  

 .در متن زیر یک تصور کلی و یک تصور جزئی پیدا کنید   18
 .ابوذر و سلمان فارسی از اولین مسلمانان هستند 

 ..........:   کلی)ب..........                                    :   جزئی)الف
  

5/0  

  .را تعیین کنیدرقضیه ي زیر مقدم د  19
  "توانا بود هرکه دانا بود " 

25/0  

 )یک مورد در سمت چپ اضافی است.(هریک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد  20
 منفصل حقیقی )1                             بیرستان یا انسانی است یا تجربیرشته تحصیلی در د) الف

 منصل مانعه الجمع )2                                                 .متصل است یا منفصل قضیه ي شرطی یا )ب
          

 منفصل مانعه الرفع )3                                                                                                                     
  

5/0  
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 . جدول زیر را کامل کنید  21
  تناقض  عکس مستوي  تضاد  اصل قضیه 

  ج ؟  ب ؟  الف ؟  هرالف ب است
  

  
5/1  

 ؟عیین نمایید هر یک از قیاس هاي زیر شکل چندم قیاس استت  22
 هر ج ب است  /هر ب الف است  - الف

  هیچ ج ب نیست     / هر الف ب است - ب
  
  

5/0  

اگر منتج است نتیجه ) ه می دهد یا عقیم است ؟ جنتیج) شکل چندم است ؟ ب ) الف : در قیاس زیر تعیین کنید  23
 .و اگر عقیم است علت آن را بنویسید

  ندتبعضی انسانها ایرانی نیس        بعضی انسان هامهربان هستند

1  

 بدهید کامل هاي  زیر، پاسخبه سؤال:  
  

24  
  

 چرا آمدن منطق هاي جدید به معناي کنار رفتن منطق قدیم نیست؟
  

5/0  
  

 :نوع مغالطه را مشخص کنید ،زیراستدالل هاي  در  25
 پس دوست من نهمین ماه سال است :پس .  آذر نهمین ماه سال است -دوست صمیمی من آذر است)  الف

 جیوه جامد استپس . هر فلزي جامد است -جیوه فلز است) ب
  

1  

  75/0  تفاوت تعریف منطقی شعر با تعریف ادبی آن چیست؟   26

  20  موفق باشید  
  

 

 

 

 

 




