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

 ..  سقراط به علت تواضع و فروتنی مایل نبود او را سوفیست بنامند) الف 
  .آزاد بودن انسان یا مجبور بودن وتابع شرایط پایگاه طبقاتی بودن او یک بحث فلسفی است) ب 
.   سرما و گرما بودۀ گرفت، مسألترین دگرگونی که مورد توجه اندیشمندان نخستین قرار میمهم) ج 
 .را در آنها برانگیزد کمال طلبی گفتگو با همشهریانِ خود و جوانان، سعی داشت روحِ  سقراط در  )د 
  .است» مطلق «نیکند و  بنابرا یفرق م گریبه شخص د یاز شخص ،یادراك حس) ه 
  .رود یصورت به کار م ماده و يبرا بیبه ترت »یشدن« و  »یبودن« ه اعتقاد ارسطو، دو اصطالح ب) و 

5/1 

2   جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: 
  .است .......................  ۀدرعلوم تجربی هر قانونی بیان یک رابط) الف 

 .پیدا  می کند که حکم خدا را بیان کند..............در اسالم کسی مشروعیت سیاسی و )ب 
 .است.......................... در واقع، فریاد »سقراط دانمِنمی« )ج 
 .نگردها میها گذشته و به باطن آن پدیده ظاهر است که از ................... نگاه فلسفی، نگاهی  ) ) د 
  .قابل جستجو است .......................  رتصورات کلی د مرجع حقیقی همۀاز دیدگاه افالطون  ) ه
  .رادي انسان ،به تمام حرکات اشیاء جهان نیز سرایت می دهدرا عالوه بر افعال ا............. ..... ارسطو علت  ) و

5/1 

 هریک از موارد سمت راست با کدامیک از موارد سمت چب ارتباط دارد؟  3
 سقراط - 1  هستی و چیستی) الف 

 علوم مختلف -2.                                        چیز استانسان معیار همه ) ب 
 پروتاگوراس -3        بنیان گذار فلسفه) ج 
مسائل فلسفه  - 4  ارسطو -5  فیلسوف طبیعت شناس)د

اولی

1 

هاي  زیر، پاسخ کوتاه بدهیدبه سؤال: 
 :گزاره هاي زیر را با توجه به جدول مشخص کنید   4

  .فرد براي حفظ منافع خود دروغ می گوید -الف 
 .دن راستگویی معتقد استفرد در همه جا به خوب بو-ب  
   نظریه مطلق بودن ارزش هاي اخالقی -2  ظریه نسبی بودن ارزش هاي اخالقی ن– 1

5/0 

 25/0 ؟به نظر سقراط ،از چه اموري باید هراس داشت   5
 5/0 ؟معرفت حقیقی را از دیدگاه افالطون بنویسید ویژگی   دو  6
 5/0 ؟  نظر ارسطو ماده یا هیوالچیست از  7

 ادامه در صفحه ي دوم
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             فلسفه
  .گزینه مناسب را انتخاب کنید   8

  .است)ماهیت  –وحدت ( شود  آنچه موجب همانندي اشیاء می) الف 
  )ارسطو   –گرگیاس ( افالطون یکی از آثار خود را به نام او نوشته است )ب 
  .است) تشخیص حق از باطل  -راستگویی( وظیفه قاضی از دیدگاه سقراط ) ج 

75/0  

 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  »می کند  نانواجهت کسب روزي حالل،نان را از آرد مرغوب تهیه«

منطق  
   :یک غلط استتعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام    12

 .   کندطور طبیعی آن را رعایت میتفکر ضوابطی دارد که ذهن به) فال
     .یک تصدیق است» .ادب میراث همیشگی است«عبارت ) ب 
   .، تباین است»کاله«و » شال«هاي دو مفهومِ نسبت میان مصداق) ج 

  .  کندانسان هرگاه بخواهد استدالل کند، به طور طبیعی از شکل چهارم استفاده می) د  
  . یکی از اقسام تعریف حقیقی، شرح و معناي یک مفهوم است که شرح اسم نام دارد) هـ

       .زمانی که دو قضیه با هم در تناقض باشند، اجتماع و ارتفاع آنها محال است) و  

5/1  

  :را با کلمات مناسب کامل کنید  جاهاي خالی    13
.                               شودنامیده می.................. هاي منطقی و فلسفی معموالً بشري در کتاب قدرت تفکر و اندیشه) الف

   .اردد نام» تعریف« دهیم،انجام می  .................. کاري که براي رسیدن به چیستیِ یک ) ب 
   . شودبا یکدیگر ساخته می.................. استدالل از ترکیب قانونمند ) ج 

  .  باشدمی....................... مبنايِ اعتماد به علوم تجربی، استقراي  )د  
  . است..................  شرط اصلی شعر منطقی، ) هـ

     .گویندمی........................ گر را در یک استدالل، شکل و چگونگی قرارگرفتن جمالت کنار یکدی) و 

5/1  

14  
  
  

  

  :   هاي مرتبط را به هم وصل کنیددهی اَشکال مختلف قیاس، گزینهبا توجه به شرایط نتیجه  
  شکل اول  -1                    کبرا و اختالف دو مقدمه در کیف                         لی بودنک )الف

  شکل دوم -2                           کبرا                               صغرا ، کلی بودنموجبه بودن  )ب  
  شکل سوم  -3                                     یکی از دو مقدمه موجبه بودن صغرا و کلی بودن )ج  

 شکل چهارم -4                                                                                                                      

75/0  

    ادامه ي در صفحه سوم  
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    ؟ نیستتعیین کنید کدامیک از این مفاهیم براي مثلث ذاتی   15
  مقدار پیوسته) ج                                   سه زاویه داشتن) ب                               شکل                       )الف

25/0  

     ». دارنددر ایران، مردم حقیقت را پاس می«              :  بیابید مقابل موارد خواسته شده را  در جمله  16
  یک تصور کلی) یک تصور جزئی                                    ب ) الف

5/0  

  75/0  .را نام ببرید» ذاتیات«گانه از میان کلیات پنج  17
  : هر یک از تعاریف زیر را کامل کنید  18

  )ناقص حد.............   (مقدار : مثلث ) ب)                               تام رسم(  خندان: ............... انسان) الف
5/0  

  )   منفصل مانعه الجمعمتصل، منفصل حقیقی، منفصل مانعه الرفع، (  : دیسیبنو طور کاملبه را زیر  شرطی يایقضا نوع  19
  .عقوبت عمل یا در دنیا یا در آخرت است) ب         .شودهر کس به قرآن تمسک جوید، هرگز گمراه نمی) الف  

1  

  :    مشخص کنید کدام برهان انّی و کدام لمی است  20
  حکم به سرماخوردگی از وجود تب و درد) ب                                  زا بینی بارندگی از ابرهاي بارانپیش) الف  

  

5/0  

  

21  
  
  
  
  

  

    :دیکن کامل رازیر  جدولبا توجه به احکام قضایاي حملی، 
 اول هیقض دوم هیقض رابطه

 .تعریفی استدالل نیست  چیه )  ......................................الف تداخل

 .هر حادثه علتی دارد  ..................................)  ....ب  تضاد

 . است ب الف بعضی .است ب الف  بعضی ...........) ج
  

25/1  

  :دیکن نییتع را شده داده هاياسیق شکل  22
  .ستین ب ج چیه . است ب الف هر )الف  

  .هیچ ج ب نیست.  بعضی الف ب است) ب   

5/0  

 بدهید کامل هاي  زیر، پاسخبه سؤال:  
  5/0  هاي منطقی چیست؟                           ش در کتابمنظور از هو  23

  5/0   ؟توان با کاربرد آن به دانش جدیدي دست یافت، نمی ستا استدالل چرا با آنکه منطق ابزار  24

  :در دو  استداللِ  زیر چه چیزي سبب مغالطه شده است  25
  . دارد یال فرهادهرشیري یال دارد ، پس  ، شیر است فرهاد:  1    
  .جیوه فلز است، هر فلزي جامد است، پس جیوه جامد است: 2    

1  

  20  موفق باشید  
 

 

 

 

 

 




