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 :های زیر را به دست آورند  پاسخ به سؤال آموزان بتوانند توانایی رود در پایان درس دانش انتظار می

 در ارتباط با لغات فلسفه، فیلسوف، سوفیست و سفسطه چند سطر توضیح دهید. 

 ای داشتند؟ بودند و چه عقیدهها چه کسانی  سوفیست 
 چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بنامند؟ 
  ؟و معنای فلسفه به عنوان دانش خاص چیستمعنای رایج فلسفه در نزد مردم 
 رود؟ چه زمانی و چرا انسان به سوی فلسفه می 
 ؟دهیم و چه زمانی کار فلسفی انجام می چرا فلسفه بیاموزیم 
 ها هست را توضیح دهید و اهداف آن و سؤاالتی که به دنبال پاسخ به آنتجربی  اصول و مبانی فلسفی علوم. 
  مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام برده و هر یک را مختصراً توضیح دهید و وظیفه، نقش و اهمیت

 .ها را بیان کنید آن
 

 

 کلمه فلسفه

 .دارد ریشه یونانی -1

 .ياستکلمه فيلوسوف( ترجمه شده به عربي) معرَّب -2

 دانایي: دوستداری، سوفيا: دوستداری دانایي، فيلو :معنای اولیه آن -3

 .دانش است معنای امروزی آن -4

 کلمه فیلسوف

 .دارد ریشه یونانی -1

 .کلمه فيلوسوفوس استمعرَّب  -2

 دانایي: دوستدار، سوفوس: دوستدار دانایي، فيلو :معنای اولیه آن -3

 .ستدانشمند ا معنای امروزی آن -4

 

 اهداف کلی درس

 (1)فلسفه چیست  درس 1

 قالنی، کار فلسفی، فلسفه علوم تجربیفلسفه، فیلسوف، سوفیست، سفسطه، سقراط، تبیین ع

 نامه درس
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 کلمه سوفیست

 .است یونانيای  کلمه -1

 .دانشمند است معنای اولیه آن -2

 .کار است مغالطه معنای امروزی آن -3

 .ها قبل از سقراط پدید آمدند سوفيست -4

جدا از  یدانستند و برای حقيقت و واقعيت ارزش و اعتبار ها مقياس و مالک حقيقت را ادراک حسي انسان مي سوفيست -5

 .آدمي قائل نبودندادراک 

گرفته شده است و اکنون معنای رایج آن « سوفیست»در زبان عربي از لفظ « سفسطه»کلمه . ها، سفسطه بود روش سوفيست -6

 .است« کاری مغالطه»

 ها ردیف نشدن با سوفيست همشاید  -2تواضع و فروتني،  -1: بنامند یا دانشمند  به دو دلیل حاضر نبود او را سوفیستسقراط  -7

 ی فيلسوف چيست؟ معاني اوليه و امروزی کلمه :سؤال

 دوستدار دانایي ـ دانشمند( 2          دوستداری دانایي ـ دانشمند( 1

 .ی فلسفه است ی کلمه ؛ زیرا دوستداری دانایي معنای اوليهدرست است «2» ی گزینه :پاسخ

 

 اصطالح فلسفه

 .و تبيين آنها یا تبيين عقالني یک واقعه یا پدیده استيح ها و توض چرایي حادثه :معنای رایج نزد مردم -1

 کنند؟ چه زماني مردم از فلسفه یک امر سؤال مي -

 .زماني که با اموری مواجه شوند که بر خالف انتظار و عادت آنهاست

 .یا از عواملي که سبب پيدایش امری شده است، اطالع درستي نداشته باشند

 .شوند آورند؟ زماني که در مقابل حوادث جهان دچار حيرت مي وی ميچه زماني مردم به فلسفه ر -

 چرا مردم گرایش به فلسفه دارند؟ برای رفع و زدودن حيرت و فهم حقایق امور با تبيين عقالني  -

تلفي را در های مخ ناپذیر عقالني برای پي بردن به راز و رمز امور که حوزه شکل خاصي از تکاپوی پایان :به معنای دانش خاص -2

 ...های طبيعي، اجتماعي، تاریخي و  پدیده :مانندگيرد،  بر مي

 .است« تبیین عقالنی»معنای مشترک فلسفه نزد مردم و فلسفه به معنای دانش خاص  -

 آورند؟ ها به فلسفه رو مي چرا انسان :سؤال

 زدودن حيرت و فهم حقایق امور( 2          ایجاد حيرت و فهم حقایق امور( 1

 .درست است« 2» ی گزینه :پاسخ

 

 چرا فلسفه بیاموزیم؟

 ...غذا و  ،وجو و تهيه آب و هوا جست: طبيعي -1

 حیات انسان

 های بنيادی برای یافتن پاسخ پرسشوجوی عقالني  جست: معنوی -2
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 اهمیت درس فلسفه

روم؟ و برای  در کجا هستم؟ و به کجا مي ام؟ از کجا آمده: مانند. های بنيادی است  مند سؤال دار بررسي روش درس فلسفه عهده

 .ها نيازمند تفکر فلسفي هستيم پاسخ به این سؤال

 های مناسب برای چه اموری است؟ تفکر فلسفي به دنبال یافتن پاسخ :سؤال

 .شود های اصلي و بنيادی که در ذهن انسان مطرح مي پاسخ به سؤال( 1

 .سازد ن را بهتر ميی انسا ي روزمرههایي که زندگ پاسخ به سؤال( 2

 .درست است« 1» ی گزینه :پاسخ

 مبانی فلسفی علوم طبیعی

علوم تجربي نيز به  ،ای فرو نریزد با هر شبهه تاها و مباني محکمي است که به آن تکيه کرده  از آنجا که هر علمي نيازمند پایه

چرا طبيعت قابل شناخت » مانندهایي  سؤال. تمباني کلي عقالني نيازمند است که باید آنها را در فلسفه علوم طبيعي جُس

شود اما پاسخ آن در خود علوم  در علوم تجربي مطرح مي... و « ؟کنيم چرا با وجود خطای حواس به آن اعتماد مي« »است؟

ي به با روش عقالن قلمروی فلسفه علوم طبيعي شد و واردها باید  پس برای پاسخ دادن به این سؤال. تجربي قابل تحقيق نيست

 .ل پرداختئتبيين این مسا

 واقعیت داشتن جهان: اصل اول

دهد که دانشمندان معتقدند این عناصر  توسط یک دانشمند علوم تجربي نشان مي... فلز، رادیم، اشعه و  مانندکاربرد مفاهيمي 

 .بلکه اموری واقعي هستند ،خيالي نبوده و ساخته و پرداخته ذهن نيست

 دن طبیعتقابل شناخت بو: اصل دوم

دهد که این مفاهيم حکایت از عناصری در عالم طبيعت دارد که قابل   نشان ميکاربرد مفاهيم علمي توسط یک دانشمند 

 .تواند قوانين حاکم بر آنها را بشناسد شناخت آدمي است و انسان مي

 درستی روش تجربه و آزمایش: اصل سوم

 .برای کشف اسرار طبيعت است مطمئن ياعتماد کرد و تجربه و آزمایش روش توان دانشمندان قبول دارند که به حواس انسان مي

 یکسان عمل کردن طبیعت: اصل چهارم

فهماند که  مفهوم قانون به ما ميپس  ؛شود دهد که تکرار مي ای خبر مي های قانون طبيعت آن است که از پدیده یکي از نشانه

 .در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست آید یعنیکند،  انتظار داریم طبيعت همواره به صورت یکنواخت عمل
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 علیت: اصل پنجم

پس . یدآخود و بدون دخالت عامل دیگر به وجود  علت اتفاق بيفتد و یا موجودی خودبه ای در این جهان بي امکان ندارد حادثه

 :از این رو. هر قانوني بيان یک رابطه عليت است

 .بر پایه قانون عليت بنا شده استی قوانين علمي  و همه یابد ه عليت معنا ميتمام تحقيقات علمي در پرتو قاعد -1

 .ها است یابي به علل پدیده فرسای دانشمندان برای دست رنج و زحمت طاقت -2

هرگاه یک موضوع جدی را در مقابل دیدگان عقل قرار دهيم و با روش عقلي و منطقي سعي در شناخت ابعاد آن  :کار فلسفی -

 .ایم ، کاری فلسفي کردهيمبنمای

 ؟نيستکدام گزینه از مباني فلسفي علوم طبيعي  :سؤال

 تأثير محيط اسيدی بر قرمز شدن تورنسل( 2          درستي روش تجربه( 1

 .درست است« 2» ی گزینه :پاسخ

 وظیفه فلسفه علوم طبیعی

به تبيين عقالني  -1: پردازد تا منطقي به تعمق در آنها ميهای تجربي را در مقابل دیدگان عقل قرار داده و با روش عقلي و  دانش

 .های تجربي دست یابد تبيين عقالني روش -2مبادی و نقاط اتکای علوم تجربي و 

 اهمیت مبانی فلسفی علوم طبیعی

به کار خود توانند موجودیت یافته و  تحقق و اعتبار هر علمي به اصول و مباني فلسفي آن است و بدون این اصول، علوم نمي

این اصول کلي خود غيرتجربي  زیرا ؛علوم تجربي برای اثبات اصول و مباني کلي خود نيازمند فلسفه استپس  ؛ادامه دهند

 .هستند

 ؟دهند علوم در چه صورتي موجودیت خود را از دست مي :سؤال

 در صورت نداشتن محتوای درست و عميق( 1

 در صورت نداشتن اصول و مباني فلسفي( 2

 .درست است« 2»گزینه  :سخپا

 پردازد؟ فلسفه علوم طبيعي به تبيين عقالني چه اموری مي :سؤال

 های تجربي مبادی و نقاط اتکای علوم تجربي و روش( 1

 های تجربي مسائل علوم تجربي و روش( 2

 .درست است« 1» ی گزینه :پاسخ
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 نمره «سؤاالت» ردیف

 عبارت صحیح و کدام یک غلط است؟  تعیین کنید کدام (الف

به خود « کار مغالطه» تـدریج مفهـوم اصلـي خود را از دست داد و مفـهوم به« فيلوسـوفوس»ی  کلمه .1

 (09امتحان نهایی خرداد ) (کتاب درسی 3 ی صفحه متن)   .گرفت

 (09خرداد امتحان نهایی ) (کتاب درسی 6ی  متن صفحه)  .ی عليت است هر قانوني، بيان یک رابطه .3

 .های فلسفي کشانيده است ارسطو معتقد است، اعجاب و حيرت است که مردم را به بحث .2

 (09امتحان نهایی خرداد ) (کتاب درسی 9ی  متن صفحه)  

                                                                           .پردازد ها به تعمّق مي دهد و در آن های تجربي را مقابل خود قرار مي ی علوم طبيعي، دانش فلسفه .4

 (09امتحان نهایی خرداد ) (کتاب درسی 8ی  متن صفحه)

1 

  .جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید (ب

 (کتاب درسی 2ی  متن صفحه)             .گرفتند مقياس حقيقت و واقعيت ميرا   … ها سوفيست .5

 (09شهریور نهایی امتحان ) (کتاب درسی 7ی  متن صفحه) .باشد مي …، درستي روش از مباني فلسفي علوم طبيعي .1

 (03امتحان نهایی خرداد ) (کتاب درسی 3ی  متن صفحه) .است …اکنون به معني « سوفيست»لفظ  .7

  .شوند ناميده مي …غلط هستند،  در واقعهایي که ظاهراً درست اما  استدالل .8

 (09تحان نهایی خرداد ام) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه)  

1 

یک مورد در سمت چپ )کدام یک از گزینه ها در سمت چپ مرتبط است؟ با هر یک از موارد سمت راست،  .9 (پ

 (کتاب درسی 3و  2ی  و صفحه  99 ی صفحه 91مشابه تمرین ) .(اضافی است

 فيلوسوفيا( الف

 کار همغالط( ب

 معنای اوليه سوفيست( ج

 سفسطه( د

 سوفسطایي( 1

 انشمندد( 2

 ه کاریمغالط( 3

 دوستداری دانایي( 4

 دوستدار دانایي( 5
 

 

2 

  .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید (ت

   .سقراط به دو دليل مایل نبود او را سوفيست بنامند، یکي از آن دالیل را بنویسيد .11

 (03امتحان نهایی شهریور ) (کتاب درسی 3ی  متن صفحه)  

 (کتاب درسی 2ی  متن صفحه) باشد؟ و آن کلمه به چه معنا مي ای است فلسفه معرّب چه کلمه .11

های اوليه است که تمام دانشمندان علوم تجربي آن را  از فرض ،ول فلسفي علوم طبيعيکدام یک از اص .13

 (کتاب درسی 6ی  متن صفحه) اند؟ پذیرفته

 ؟ دهد ر ميها را برای بررسي و تبيين عقالني مقابل خود قرا فلسفه علوم طبيعي کدام دانش .12

  (کتاب درسی 8ی  متن صفحه)  

5/1 

  .دهیدامل به سؤاالت زیر پاسخ ک (ث

 دانشمندانی پذیرش کدام اصل فلسفي از سوی  دهنده نشان انبساط و انجمادکاربرد مفاهيمي مانند  .14

 (86 ـ آباد نجف) (کتاب درسی 6ی  متن صفحه) است؟

 (کتاب درسی 2ی  صفحه متن)  ؟دای داشتن چه کساني بودند و چه عقيده ها سوفيست .15

 ؟گوهای روزمره چيست و معنای مشترک بين کاربرد فلسفه به شکل دانش خاص و در گفت .11

 (کتاب درسی 3ی  صفحه متن)   

5/4 

 11 جمع کل
 

 

 
 

 (1)فلسفه چیست  1 درس
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  از سوی چه کساني به کار رفت؟ ترتيب به« سوفيست»و « فيلوسوفوس»دو اصطالح  .1

 (رسیکتاب د 3و  2ی  صفحهمتن )

 سوفسطائیان ـسقراط    افالطون ـسوفسطائیان  
 سوفسطائیانافالطون ـ    سقراط ـسوفسطائیان  

 (کتاب درسی 2ی  صفحه متن) ؟باشد نميکدام یک از موارد زیر درباره سوفسطائيان صحيح  .2

 .گرفتند ها بودند که انسان را مقیاس حقیقت و واقعیت می همان سوفیست انیسوفسطائ 

 .نظر این گروه هر کس هرچه خود بفهمد همان حقیقت و واقعیت است از 
 .از نظر گروه سوفسطائی حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری جدا از ادراک آدمی ندارد 
 .بردند هایی را که ظاهراً درست بود و در حقیقت نیز مطابق واقع بود به کار می این گروه استدالل 

 (70کنکور سراسری ) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه) دانستند؟ واقعيت را در چه چيزی ميسوفيست ها، معيار حقيقت و  .3

 وجود مطلق  موجود مجرد  روح انسان  ادراک انسان 
 …است و فيلوسوفوس امروزه به مفهوم  …و معنای امروزی سوفيست  …بردند که  کار مي هایي به ها استدالل سوفيست .4

 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 3و  2ی  صفحهمتن ) .ارتقاء پيدا کرده است

 سفسطه ـ دانشمند رسید اما در واقع غلط بود ـ  ظاهراً درست به نظر می 
 فیلسوف  رسید اما در واقع درست بود ـ سفسطه ـ در ظاهر غلط به نظر می 
 ندکار ـ دانشم رسید اما در واقع غلط بود ـ مغالطه نظر می  ظاهراً درست به 

 کار ـ فیلسوف رسید اما در واقع درست بود ـ مغالطه نظر می  در ظاهر غلط به 
 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه) .است …به معنای  …ی  فلسفه معرَّب کلمه .5

 فیلوسوفوس ـ دوستداری دانایی   فیلوسوفیا ـ دوستدار دانایی 
 فیلوسوفوس ـ دوستدار دانایی  فیلوسوفیا ـ دوستداری دانایی 

 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 3ی  متن صفحه) .ناميد …یعني  …خود را فيلسوف یا  …سقراط به علت  .6

 ـ دانشمند ها ـ فیلوسوفوس  ردیف نشدن با سوفیست هم  تواضع و فروتنی ـ فیلوسوفوس ـ دوستدار دانش 
 فیلوسوفیا ـ دوستدار دانش  ردیفی با سوفسطائیان ـ هم  شمندتواضع و فروتنی ـ فیلوسوفیا ـ دان 

 (01آبان  7آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه) مرکب از چه کلماتي است؟« فيلوسوفيا»ی  کلمه .7

 .است« دانایی»به معنای « سوفیا»و « دوستداری»به معنای « فیلو»ی  مرکب از دو کلمه 

 .است« دانش»به معنای « سوفیا»و « دوستداری»به معنای « فیلو»ی  مرکب از دو کلمه 
 .است« دوستدار»به معنای « سوفیا»و « دانایی»به معنای « فیلو»ی  مرکب از دو کلمه 

 .است« دوستداری»به معنای « سوفیا»و « دانایی»به معنای « فیلو»ی  مرکب از دو کلمه 
 

 
های روزمره و کاربرد آن به شکل یک دانش خـاص وجـود دارد کـدام    معنای مشترکي که بين کاربرد فلسفه در گفتگو .8

 (71کنکور سراسری ) (کتاب درسی 8ی  صفحه متن) است؟

 بحث کلی پیرامون عالم مابعدالطبیعه   بحث از مبدأ و معاد عالم  
 توجیه و تبیین نظری ماوراءالطبیعه   توجیه و تبیین عقالنی 

شود و بـرای   االی خود در آفرینش، در برابر حوادث جهان دچار حيرت و سردرگمي ميانسان با همه عظمت و جایگاه و .3
 . :شود که ارسطو در این باره گفته است مي …از طریق  …زدودن آن حيرت، متوسل به 

 (80کنکور سراسری ) (کتاب درسی 9ی  متن صفحه)  

 .ی شودفهم حقایق امور ـ فلسفه ـ اعجاب و حیرت، عامل توجه به فلسفه م 
 .برطرف کردن مجهوالت ـ فلسفه ـ اعجاب و حیرت، عامل توجه به فلسفه می شود 
 .فهم حقایق امور ـ علوم مختلف ـ شناخت علل اربعه پاسخگوی نیاز فکری انسان می شود 
 .برطرف کردن مجهوالت ـ علوم مختلف ـ شناخت علل اربعه پاسخگوی نیاز فکری انسان می شود 

 طو، چه عاملي سبب شده تا نخستين اندیشمندان و عوام به مباحث فلسفي روی بياورند؟از دیدگاه ارس .11

 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 9ی  متن صفحه) 

 کاربرد امور واقعی  عناد با فلسفه   تفنّن و سرگرمی  اعجاب و حیرت 
 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 9 ی متن صفحه) .است …و در پاسخ به  …فلسفه شکل خاصي از تکاپوی  .11

 کوشش عقل انسان برای دستیابی به راز و رمز و حقایق امور پذیر عقالنی ـ  پایان 

 ی انسان برای دستیابی به راز و رمز و حقایق امور پذیر عقالنی ـ کوشش تجربه پایان 
 و رمز و حقایق امورناپذیر عقالنی ـ کوشش عقل انسان برای دستیابی به راز  پایان 

 ی انسان برای دستیابی به راز و رمز و حقایق امور ناپذیر عقالنی ـ کوشش تجربه پایان 

 (1)فلسفه چیست  1 رسد
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 …گوینـد و   …گوهای روزمره و کاربرد آن به شکل یـک دانـش خـاص را     و معنای مشترک بين کاربرد فلسفه در گفت .12
  .پردازد تعمق ميها به  در آن  دهد و های تجربي را در مقابل خود قرار مي دانش

 (01آبان  7آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 8ی  متن صفحه)

 تبیین عقالنی  ی علوم طبیعی ـ فلسفه  ی علوم طبیعی    فلسفه  تبیین عقالنی ـ 

 اعجاب و حیرت ـ تبیین عقالنی  ی علوم طبیعی اعجاب و حیرت ـ فلسفه 

روی  …امور است که به سوی  …حيرت و فهم  …شود و برای  ميو پرسش آدمي در مقابل حوادث جهان دچار حيرت  .13
ی ارسطو اعجاب و حيرت باعث گـرایش نخسـتين اندیشـمندان و مـردم امـروز بـه        ، به همين خاطر به عقيدهآورد مي

 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 9ی  متن صفحه) . شده است …های  بحث

 زودن ـ ظواهر ـ علم ـ علمیاف  افزودن ـ حقایق ـ فلسفه ـ فلسفی 
 زدودن ـ حقایق ـ فلسفه ـ فلسفی  زدودن ـ ظواهر ـ علم ـ علمی 

 

 
 (کتاب درسی 1 ی صفحهمتن ) ؟پردازد نمي« تفکر فلسفي»ها به بيان  کدام یک از گزینه .14

 انسان های ذهن ترین پرسش ترین و بنیادی های مناسب به اصلی پاسخ نتفکر فلسفی کوششی است برای یافت 
 برای ایجاد ذهنی فعال و پویا برای نوجوان برای گذران زندگی روزمرهکوششی است تفکر فلسفی  
 تفکر فلسفی کوششی است برای ایجاد دقت و تالش فکری پیوسته همراه با ورزیدگی عقلی برای گذر از امور معمولی و روزمره 
 های مناسب به آنها در اندیشه به مفاهیم دقیق و عمیق فلسفی و دستیابی به پاسختفکر فلسفی کوششی است برای دقت و داشتن نظم منطقی  

 
 (89کنکور سراسری ) (کتاب درسی 8و  7 ی صفحهمتن ) مراد از مباني فلسفي علوم طبيعي کدام است؟ .15

 .اند تحقیقهای علوم تجربی اختصاصاً قابل  که علوم تجربی بر آنها متکی است و در هر کدام از شاخه ای مبانی 

 .گیرد که متضمن صحت و درستی روش تجربه است و در حیطه علوم تجربی مورد مطالعه قرار می ای مبانی 
 .اند اصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است ولی در خود علوم تجربی این اصول غیرقابل تحقیق 
 .گیرند نها مورد بررسی قرار میاصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است و در خود علوم تجربی هم آ 

 (89کنکور سراسری ) (کتاب درسی 8و  6ی  متن صفحه) …از مباني « قابل شناخت بودن طبيعت»اصل  .16

 .نیستتجربی علوم طبیعی است اما داخل در مسائل علوم طبیعی  
 .تجربی علوم طبیعی است که داخل در مسائل علوم طبیعی است 
 .حالی که در هیچ علم تجربی قابل تحقیق نیستفلسفی علوم طبیعی است در  
 .فلسفی علوم طبیعی است که در تک تک علوم تجربی قابل بررسی است 

آید، مبتني بـودن طبيعـت را بـر     از مفهوم یکنواخت عمل کردن طبيعت که در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست مي .17
 (89کنکور سراسری ) (کتاب درسی 6ی  صفحهمتن ) .نهفته است …که نمود غيرقابل انکارش در قانون  …قوانين 

 قراردادی ـ نظم  تکوینی ـ علیت  تکوینی ـ نظم  قراردادی ـ علیت 

  تواند پاسخ درستي برای این سؤال باشد؟ کدام مورد مي« چرا طبيعت قابل شناخت است؟»اگر کسي بپرسد  .18

 (87کنکور سراسری ) (کتاب درسی 8ی  صفحهمتن )  

 .زیرا امری مستقل است از ذهن و می توان آن را شناخت  .شناخت، از ویژگی های فطرت آدمی استزیرا  
 .چون طبیعت یک واقعیت است و این واقعیت قابل شناخت است .چون مبادی و نقاط اتکای آن در خور بررسی و تبیین عقالنی است 

ها برای دستيابي به این  تالش فيزیکدان .شوند مرور تجزیه ميهمه فلزات رادیواکتيو، اشعه رادیواکتيو منتشر کرده و به  .13
 ياصول چه دهنده نشان( ترتيب به)رت در قالب یک قانون فيزیکي، قانون، کاربرد مفاهيم فلز و رادیواکتيو و بيان این عبا

 (09کنکور سراسری ) (کتاب درسی 6ی  صفحهمتن ) ؟باشند مي

 عمل کردن طبیعتواقعیت داشتن جهان، علیت، یکنواخت  
 واقعیت داشتن جهان، علیت، درستی روش تجربه و آزمایش 
 اعتماد دانشمندان به روش تجربی، علیت، واقعیت داشتن جهان 
 اعتماد دانشمندان به روش تجربی، واقعیت داشتن جهان، یکنواختی طبیعت 

 (06 خارج از کشورکنکور ( )کتاب درسی 8تا  6ی  متن صفحه) ست؟ی علوم تجربي مربوط دان توان به فلسفه بحث و بررسي کدام مسأله را مي .21

 توان تصور یک کوه را در مغز جا داد؟ آیا می  آیا اصل علیت یک عادت ذهنی است؟ 
 شود؟ چرا حرارت بسیار زیاد، باعث دگرگونی اشیاء می  آیا روح یک واقعیت قابل تجربه است؟ 

رساند و معنا پيدا کردن تمام تحقيقات علمي در  مي …ابه، انسان را به فهم اصل دستيابي به نتایج مشابه از شرایط مش .21
  .است …درباره علوم مختلف به معنای یک نوع « فلسفه»و کاربرد  …پرتو قاعده 

 (80خارج از کشور ) (کتاب درسی 6و  9ی  صفحهمتن )  

 یابی علت ـگذاری  هدف ـکردن طبیعت یکنواخت عمل   تبیین عقالنی ـعلیت  ـیکنواخت عمل کردن طبیعت  
 یابی علت ـداری  هدف ـمندی جهان  داری و قانون هدف  تبیین عقالنی ـعلیت  ـمندی جهان  داری و قانون هدف 
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است تا گرد ابهـام از رخسـار    …دار تحقيق در مباني و اصول و تکيه گاه های علوم و ایجاد شالوده های مطمئن  عهده .22
 (09کنکور سراسری ) (کتاب درسی 8 تا 6ی  صفحهتن م) .گشوده بماند …ود و راه تبيين پدیده ها زدوده ش

 علمیـ فلسفه    عقالنیـ فلسفه  
 عقالنیـ تجربه و آزمایش    علمیـ تجربه و آزمایش  

 (کتاب درسی 8 تا 6ی  متن صفحه) ؟نيست« فلسفه علوم تجربي»کدام گزینه تعریف  .23

 .شود نامیده می« فلسفه علوم تجربی»کند  ه مبانی و اصول غیرتجربی علوم بحث و تحقیق میفلسفه آنگاه که دربار 
 .آید خواهد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه محلول تورنسل در مجاورت بازها به رنگ آبی در می فلسفه علوم تجربی می 
 .علوم تجربی استفلسفه علوم تجربی در واقع در پی دست یافتن به یک تبیین عقالنی از  
 .توان اعتماد کرد خواهد به این سؤال پاسخ دهد که چرا به علوم تجربی می فلسفه علوم تجربی می 

 ؟ي قصد پاسخگویي به آن را داردکه فلسفه علوم تجرب است هایي کدام گزینه از نمونه سؤال .24

 (کتاب درسی 8و  7ی  متن صفحه) 

 کند؟ یه شده و اشعه رادیواکتیو از خود منتشر میچگونه فلز رادیم در طبیعت به مرور تجز 
 شود؟ تر می پدیده دوپلر چیست؟ و چرا اگر چشمه صوت در حال نزدیک شدن باشد، طول موج صوت کوتاه 
 کنیم؟ آهن بین آنها فاصله ایجاد می شوند و چرا هنگام ساختن ریل راه همه فلزات چگونه در همه جا در اثر حرارت منبسط می 
 ا طبیعت قابل شناخت است و چرا هر پدیده محتاج علت است؟چر 

ای از  ها نمونه ی بين آن است و تابع بودن نيروی دو بار الکتریکي نسبت به فاصله …اصل واقعيت داشتن جهان از مباني  .25
 (01آبان  29آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 7و  6ی  متن صفحه) .پردازد مي …قوانيني است که به بيان 

 استداللی علوم تجربی ـ یکسان عمل کردن طبیعت  ی علیت فلسفی علوم طبیعی ـ رابطه 
 غیرقابل اثبات در علوم تجربی ـ درستی روش آزمایش و تجربه  فلسفی علوم تجربی ـ درستی روش تجربه و آزمایش 

 (01مهر  23نون ـ آزمون کا) (کتاب درسی 7ی  متن صفحه) ؟نيستکدام مورد از مباني فلسفي علوم طبيعي  .26

 یکسان عمل کردن طبیعت   غیرقابل شناخت بودن جهان 

 ی موجودات از اصل علیّت تبعیت همه  درستی روش تجربه و آزمایش 
ی  های محافظ خيمه یکي از ستون« قابل شناخت بودن طبيعت»است و  …معنا پيداکردن تحقيقات علمي، مدیون اصل  .27

 (09کنکور سراسری خارج از کشور ) (کتاب درسی 7و  6ی  متن صفحه) …قابل تحقيق در علوم تجربي 

 .علیّت مقبول دانشمندان ـ است  .علیّت مقبول دانشمندان ـ نیست 
 .یکنواخت عمل کردن طبیعت ـ است  .کردن طبیعت ـ نیست یکنواخت عمل 

علـوم  »یک از مباني فلسفي  نگر کدامبيا« شود هر فلزی در اثر افزایش یا کاهش حرارت منبسط یا منقبض مي»عبارت  .28
  برند چيست؟ های طبيعت به کار مي است و روشي که دانشمندان برای درک بهتر پدیده« طبيعي

 (01آبان  7آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 8تا  1ی  متن صفحه)

 ی موجودات از اصل علیّت ـ فلسفی تبعیت همه  درستی روش تجربه و آزمایش ـ تجربی 

 واقعیت داشتن جهان ـ فلسفی  شناخت نبودن طبیعت ـ تجربی     قابل 

  …است و اگر این اصول برای علوم مفروض نگردد،  …تحقق و اعتبار هر علمي به وجود  .23

 (01مهر  23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 0ی  متن صفحه)

 .ـ علوم در کار خود چندان موفق نیستنداصول عقالنی آن   .توانند به یقین برسند اصول استقرایی آن ـ علوم نمی 

 .توانند موجودیت پیدا کنند اصول فلسفی آن ـ علوم نمی  .توانند کار خود را شروع نمایند اصول تجربی آن ـ علوم نمی 
  …که  است و هدف آن عبارت است از این …ی علوم طبيعي  موضوع فلسفه .31

 (01ر مه 23آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 8ی  متن صفحه)

 .دست آورد های علوم تجربی را با روش عقلی به گاه های تجربی ـ تکیه دانش 

 .ها بزداید ها، گرد ابهام را از رخسار آن مبانی عقلی علوم تجربی ـ با طرح چرایی پدیده 
 .دست آورد روش تجربه و آزمایش ـ قوانین علوم تجربی را با روش عقلی به 
 .دست آورد ربی ـ مبادی و نقاط اتکای علوم تجربی را با روش عقلی بهمبانی متافیزیکی علوم تج 

 (06کنکور سراسری ) (کتاب درسی 6ی  متن صفحه) در علوم است؟ « قانون»ی  کدام مورد بيانگر واژه .31
  .ای که میان دو چیز وضع شده باشد رابطه   .آن چه ضرورتاً باید انجام شود 
  .نوعی رابطه که کلیت و ضرورت داشته باشد   .داشته باشدچه که بشر در آن دخالتی ن آن 

  .بود …و در واقع  …کردند که ظاهراً  هایي استفاده مي کردند، یعني از استدالل مي …های خود  ها در استدالل سوفيست .32

 (09آذر  29آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه)

 درست ـ غلط  تبیین عقالنی ـ   درست  سفسطه ـ غلط ـ 

 غلط ـ درست  تأمل ـ   درست ـ غلط  مغالطه ـ 
 (09بهمن  0آزمون کانون ـ ) (کتاب درسی 2ی  متن صفحه) …گفت  توان نميها  ها و عقاید آن در مورد سوفيست .33

 .گرفتند ادراک انسان را مقیاس واقعیت و حقیقت می 

 .استاعتقاد داشتند هر کس هرچه بفهمد همان حقیقت و واقعیت  
 .رسید اما در واقع غلط بود نظر می بردند که ظاهراً درست به کار می هایی به استدالل 

 .این گروه برای حقیقت و واقعیت، ارزش و اعتباری مستقل از ادراک آدمی قایل بودند 
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 درس اول

 ((1)فلسفه چیست )

به مفهوم ( فیلسوف)ی فیلوسوفوس  رفته کلمه ـ رفته غلط .0

 (کتابدرسی3یصفحه) .ارتقا پیدا کرد دانشمند

-------------------------------------------- 

 .است ی علیت رابطهـ هر قانونی، بیان یک  صحیح .2

 (کتابدرسی6یصفحه) 

-------------------------------------------- 

است که نخستین  اعجاب و حیرت»: گوید ـ ارسطو می صحیح .3

 های فلسفی بحثچنین مردم امروز را به  اندیشمندان و هم

 (کتابدرسی4یصفحه)  «.کشانیده است

-------------------------------------------- 

در مقابل خود قرار  ای تجربی راه دانش ی علوم طبیعی فلسفهـ  صحیح .4

 (کتابدرسی8یصفحه) .پردازد ها به تعمق می دهد و در آن می

-------------------------------------------- 

 (کتابدرسی2یصفحه) ادراک انسان .5

-------------------------------------------- 

 (کتابدرسی7یصفحه) تجربه و آزمایش .6

-------------------------------------------- 

 (کتابدرسی3یصفحه) کار همغالط .7

-------------------------------------------- 

 (کتابدرسی2یصفحه) مغالطه یا سفسطه .8

-------------------------------------------- 

  9( ، د2( ، ج1( ، ب4( الف .9

 (تابدرسیک3و2یصفحهو55یصفحه51مشابهتمرین)

با  ردیف نشدن همیا شاید برای  فروتنی وتواضع سقراط به دلیل  .01

  .بنامند یا دانشمند مایل نبود او را سوفیست ،ها سوفیست

 (کتابدرسی3یصفحه)

-------------------------------------------- 

« فیلوسوفیا»ی  ی یونانی دارد، این لفظ معرّب کلمه لفط فلسفه ریشه .00

به معنی « فیلو»ی  فیلوسوفیا مرکب است از دو کلمه .است

ی فیلوسوفیا به  به معنی دانایی؛ پس کلمه« سوفیا»دوستداری و 

 (کتابدرسی2یصفحه) .است دوستداری داناییمعنای 

-------------------------------------------- 

های اولیه و  ، یکی از فرضاصل یکنواخت عمل کردن طبیعت .02

ی علوم تجربی آن را  تی است که دانشمندان در همهمقدما

 (کتابدرسی6یصفحه) .اند پذیرفته

-------------------------------------------- 

را در مقابل خود قرار « های تجربی دانش»ی علوم طبیعی  فلسفه .03

 مبادی و نقاط اتکای آنپردازد تا  ها به تعمق می دهد و در آن می

بررسی و  ،گیرند ها به کار می هایی را که آن ین روشچن علوم و هم

 (کتابدرسی8یصفحه) .کند تبیین عقالنی

-------------------------------------------- 

، چشمه صوت و طول موج انبساط و انجمادفلز، مفاهیمی مانند  کاربرد .04

دان معتقد است عناصر  دان یا شیمی دهد که یک فیزیک نشان می

، بلکه آنها را در ندساخته و پرداخته خیاالت ذهنی او نیست فوق،

داند و به عالوه آدمی را قادر به شناخت  می اموری واقعیطبیعت 

 (کتابدرسی6یصفحه) .داند طبیعت و موجودات و قوانین آن می

-------------------------------------------- 

 یعنیسوفیست ا پیش از سقراط گروهی پدید آمدند که خود ر .05

و  مقیاس حقیقترا  ادراک انساناین گروه . نامیدند میدانشمند 

گرفتند و معتقد بودند هر کس هر چه خودش بفهمد  می واقعیت

ارزش و همان حقیقت و واقعیت است و برای حقیقت و واقعیت، 

 (کتابدرسی2یصفحه).اعتباری جدا از ادراک آدمی قائل نبودند

-------------------------------------------- 

همان معنای مشترکی است که بین کاربرد فلسفه در  تبیین عقالنی .06

وجود  یک دانش خاصو کاربرد آن به شکل  گوهای روزمره و گفت

 (کتابدرسی4یصفحه) .دارد
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9.  

ردیا    رای ها  و یا شاای  با   تواضع و فروتنیبه علت  سقراط

 دانشانن  یا « سوفیست»، مایل نبود او را ها نش ن با سوفیست

، یعنای  (فیلساو  )رو خاود را فیلوساوفو     بخوانن  و از این

گروهای   پیش از ساقراط  سوفسطائیانو  نامی  دوست ار دانش

خوان ن  که به این گروه  می« سوفیست»که خود را به نام بودن  

رفته سوفسطائی  کردن  رفته های خود مغالطه می که در است الل

سوفیست به ت ریج مفهوم اصالی خاود را از   گفتن  و کلنه  می

  .کار به خود گرفت دست داد و مفهوم مغالطه

 (کتابدرسی3و2یصفحه)

2.  

 ظاهراً درستبردن  که  به کار می هایی را است اللسوفسطائیان 

 .اما در واقع مطابق با واقع نبود و غلط بودبود 

 (کتابدرسی2یصفحه) 

3.  

یعنای  « سوفیسات »ن  به نام پیش از سقراط گروهی پ ی  آم 

ادراک »را  مقیاا  ققیقات و واقعیات   دانشنن  که این گاروه  

گروه عقی ه داشتن  هر کا  هار  اه    این . گرفتن  می« انسان

خودش بفهن  هنان ققیقت و واقعیت است و برای ققیقات و  

 .واقعیت ارزش و اعتباری ج ا از ادراک آدمی قائل نبودن 

(کتابدرسی2یصفحه) 

4.  

کردنا   یعنای    مای  مغالطاه های خود  ها در است الل سوفیست

رسی   نظر می ظاهراً درست به»بردن  که  کار می هایی به است الل

ی سوفیست مفهوم اصلی  به ت ریج کلنه« .داما در واقع غلط بو

. باه خاود گرفات   « کاار  مغالطاه »خود را از دست داد و مفهوم 

، بااه مفهااوم (فیلسااو ) فیلوسااوفو ی  رفتااه کلنااه رفتااه

 (کتابدرسی3و2یصفحه) .ارتقاء پی ا کرد« دانشنن »

5.  

« فیلوساوفیا »ی  دارد و معرَّب کلنه ی یونانی ریشهلفظ فلسفه 

 .است« دوست اری دانایی»سوفیا به معنای فیلو. است

 :های دیگر تشریح گزینه

به معنای دوست ار دانایی « فیلوسوفو »: «4»و « 2»ی  ها گزینه

 (کتابدرسی2یصفحه) .یا دوست ار دانش است

6.  

مایل نبود او را سوفیست یا « تواضع و فروتنی»سقراط به علت 

 (فیلسو )« لوسوفو فی»رو خود را  دانشنن  بخوانن  و از این

 (کتابدرسی3یصفحه) .  نامی « دوست ار دانش»یعنی 

7.  

« فیلو»ی  در زبان یونانی مرکب از دو کلنه« فیلوسوفیا»ی  کلنه

  .است« دانایی»به معنای « سوفیا»و « دوست اری»به معنای 

 (2یصفحه)
 

 
8.  

و  گفتگوهای روزماره در « فلسفه»بین کاربرد  معنای عنومیاز 

توجیه و »توان به  به شکل یک دانش خاص می« فلسفه»برد کار

به عنوان یک معنای مشترک و عناومی اشااره    «تبیین عقالنی

 (کتابدرسی8یصفحه) .کرد

1.  

باه راز و   جویی از عقل خاود  با بهرهکوش  تا  انسان هنواره می

سار در آورد و   عناق ققاایق آنهاا   رمز امور دسات یابا  و از   

. ناپذیر عقالنی است از این تکاپوی پایانشکل خاصی « فلسفه»

شاود و   آدمی در مقابل قوادث و وقایع جهان د ار قیرت مای 

است که باه فلسافه    ققایق اموراین قیرت و فه  برای زدودن 

کاه   اعجااب و قیارت اسات   »: گوی  آورد و ارسطو می روی می

هاای   نخستین ان یشنن ان و هنچنین مردم امروز را به بحا  

 (کتابدرسی4یصفحه) «.ی ه استفلسفی کشان

90.  

سابب شا ه تاا    « اعجااب و قیارت  »ارسطو معتق  است کاه  

 .نخستین ان یشنن ان و عوام به مباق  فلسفی کشی ه شون 

 (کتابدرسی4یصفحه) 

99.  
باه راز و   عقل خاود جویی از  کوش  تا با بهره انسان پیوسته می

ی قاوادث و   شتههای ناگشوده را از ر رمز امور دست یاب  و گره

ها سر درآورد و  های مختل ، بگشای  و از عنق ققایق آن پ ی ه

 .است ناپذیر عقالنی تکاپوی پایانشکل خاصی از این « فلسفه»

 (کتابدرسی4یصفحه) 

92.  

بین کااربرد فلسافه در    معنای مشترکهنان « تبیین عقالنی»

 کاربرد آن به شکل یاک داناش خااص   و  گوهای روزمره و گفت

 .تاس

های تجربی را در مقابل خاود قارار    ، دانشفلسفه علوم طبیعی

آن  یمبادی و نقاط اتکاپردازد تا  ها به تعنق می در آن  ده ، می

گیرن  بررسی و  کار می ها به هایی را که آن علوم و هنچنین روش

 (کتابدرسی8یصفحه) .تبیین عقالنی کن 

93.  

شاود و بارای    آدمی در مقابل قوادث جهان د ار قیارت مای  

اسات کاه باه فلسافه روی      زدودن قیرت و فه  ققایق اماور 

در مقابال   فلسفه قاصال قیارت و شاگفتی انساان    . آورد می

قوادث جهان و تکاپوی عقلی انسان برای فها  ققاایق اماور    

 (کتابدرسی4یصفحه) .است

 
94.  

هاای   در واقع تفکر فلسفی کوششی است برای یاافتن پاسا   

انساان و   های ذهن ترین پرسش و بنیادی ترین اصلیمناسب به 

در عین قال ایجاد دقت و تاالش فکاری پیوساته هناراه باا      

و  گذران امور معنولی و روزمره ایجاد دقتورزی گی عقلی برای 

ان یشه به مفاهی  عنیق و دقیق فلسفی هناراه  و  ،نظ  منطقی

بیاانگر   «2» ی پا  گزیناه   .های مناسب به آنها با یافتن پاس 

 (کتابدرسی5یصفحه) .فلسفی نیستتفکر 
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95.  

، «جهاان  اصل واقعیات داشاتن  »اصولی در علوم تجربی مانن  
اصل درستی روش تجربه »و « طبیعت اصل قابل شناخت بودن»

تبعیات هناه   »و « یکسان عنل کاردن طبیعات  »و « و آزمایش

اصولی هستن  که مبانی علوم تجربی « موجودات از اصل علیّت

اگر ه اینها اصولی هستن  که علوم تجربی  . دهن را تشکیل می

این اصول در هیچ علاوم تجربای قابال    اما  ،به آنها متکی است

قا م  و برای بررسی آنها به نا ار بای   بررسی و تحقیق نیستن 

 (کتابدرسی8و7یصفحه) .در قلنرو فلسفه گذارد

96.  

 این اصل نیز از اصول و مبانی فلسفی علوم تجربی است کاه در 

عین اینکه علوم تجربی متکی به این اصول است اما این اصول 

بارای  قابل تحقیق و بررسای نیسات و    ای هیچ عل  تجربیدر 

بررسی و تحقیق در این اصول بای  باه نا اار قا م در قلنارو     
دار تحقیق در این مبانی و  توان  عه ه ، فلسفه میفلسفه گذارد

 (کتابدرسی8و6یصفحه) .های علوم باش  گاه اصول و تکیه

97.  

ای خبار   های قوانین در طبیعت این است که از پ یا ه  از نشانه

هایی مانن  تغییر رنا    یعنی پ ی ه ،شود ده  که تکرار می می

اموری هستن  که بارهاا  ... . اسی  و باز و  با تورنسل در مجاورت

ان  و باز ه  تکرار خواهن  ش  پ  از مفهوم  و بارها تکرار ش ه

کنی  که انتظار داریا  طبیعات هناواره باه      دریافت می قانون

شارایط مشاابه   یعنای در  . صورت یکنواخت و مشابه عنل کن 

هاای اولیاه و     ضاین اصل یکی از فر. نتایج مشابه به دست آی 

دانشاانن ان در هنااه علااوم تجرباای آن را . مقاا ماتی اساات

نه است که ننو «تکوینی»ان  و طبیعت مبتنی بر قوانین  پذیرفته
است که نزد هنه دانشانن ان  « قانون علیت»آن  غیرقابل انکار

 .پذیرفته ش ه است و هنه قوانین علنی بر پایه آن قرار دارن 

 (کتابدرسی6یصفحه) 

98.  

 را با »و یا «  را طبیعت قابل شناخت است؟»اگر کسی بپرس  

و « توان به آنها اعتناد کارد؟  باز می ،کنن  اینکه قوا  خطا می

است به نا ار بای  در قلنرو دانش  هر پ ی ه محتاج علت را  یا

هاا   ج ی  غیر از علوم تجربی ق م گذاشت تا برای این پرساش 

است و فلسفه سعی  قلنرو هنان فلسفهپاسخی پی ا شود و آن 

ها شود و برای  گاه دار تحقیق در این مبانی و تکیه عه هکن   می

 «تبیاین عقالنای  »آنها را و   نهای مطنئن ایجاد ک آنها شالوده

 (کتابدرسی8یصفحه) .کن 

91.  

در قوانین علوم تجربی اصول مشترکی وجود دارد کاه در نازد   

از جنله ایان اصاول مشاترک     .دانشنن ان پذیرفته ش ه است

دانشنن ان قباول  . است «درستی روش آزمایش و تجربه»اصل 

 و تجرباه و  تاوان اعتنااد کارد    به قوا  انسان مای دارن  که 

آزمایش روشی مطنئن بارای کشا  اسارار طبیعات اسات و      

بیانگر این است ... کارگیری مفاهینی  ون فلز و رادیواکتیو و  به

بلکه  ،که عناصر فوق ساخته و پرداخته خیاالت ذهنی او نیست

و از طرفی اموری هساتن    در طبیعت اموری واقعی هستن آنها 

پ    تکرار خواهن  ش ان  و باز ه   که بارها و بارها تکرار ش ه

فهنان  که انتظار داری  طبیعت هنواره به  مفهوم قانون به ما می

شارایط مشاابه،   یعنی در  ،صورت یکنواخت و مشابه عنل کن 

 (کتابدرسی6یصفحه) .آی  به دستنتایج مشابه 

20.  
های تجربی را در مقابل خاود قارار    فلسفه علوم طبیعی، دانش

پردازد تا مبادی و نقاط اتکاء آن  ق میها به تعن ده  و در آن می

گیرن  بررسای   کار می ها به هایی را که آن  نین روش علوم و ه 

از ماواردی اسات کاه در     قاانون علیات  . و تبیین عقالنی کن 

ماورد بررسای    عل  فلسفهگردد و در  استفاده می تجربی علوم

 (کتابدرسی8تا6یصفحه) .گیرد قرار می

29.  
ای وجود  ش ه قوانین و اصول مشترک پذیرفته ،در علوم تجربی

اصال یکنواخات عنال    »دارن  که از جنله این اصول مشترک، 

« طبیعات »گویا  کاه    این اصل به ما می. است «کردن طبیعت

. کنا   عنال مای   به صورت یکسان و یکنواخت و مشابههنواره 

این اصال  . آی  یعنی در شرایط مشابه نتایج مشابه به دست می

است که دانشنن ان در هنه  های اولیه و مق ماتی ضیکی از فر

ان  و از طرفی طبیعات بار اساا      علوم تجربی آن را پذیرفته

قاعا ه  »توان باه   های آن می است که از ننونه قوانینی تکوینی

پذیری  که امکاان نا ارد    اشاره کرد که در ضنن آن می« علیت

سای ن باه   و برای ر علت اتفاق افت  بیای در این جهان  قادثه

هاست که دانشانن ان خاود را باه رناج و زقنات       علل پ ی ه

هاا و توضایح و    قادثه«  رایی»و فلسفه  ان ازن  فرسا می طاقت

 (کتابدرسی6و4یصفحه) .هاست پ ی ه تبیین عقالنی

22.  
کاه در نازد    اصول مشترکی وجود دارددر قوانین علوم تجربی 

توان باه   اصول می از جنله این. ش ه است هدانشنن ان پذیرفت

اشاره کرد که ایان  ... و « اصل شناخت»، «واقعیت داشتن»اصل 

اصول در عین اینکه نقطه اتکای علوم تجربی است اما در هیچ 

و بارای بررسای و    عل  تجربی قابل تحقیق و بررسای نیسات  

و  قلنرو فلسفه گذاردتحقیق در این اصول بای  به نا ار ق م در 

ها  گاه تحقیق در این مبانی و تکیهدار  عه هکن   فلسفه سعی می

های مطنئن ایجاد کرده و آنها را تبیین  شالودهشود و برای آنها 

 (کتابدرسی8تا6یصفحه) .عقالنی کن 

23.  

 فلسفی و اصاول غیرتجربای  فلسفه علوم تجربی درباره مبانی 

هایی است کاه   کن  و در پی یافتن پاس  پرسش علوم بح  می

شود ولی پاس  آنها را در خود علاوم   مطرح میدر علوم تجربی 

در پی دست  هنه علوم تجربیتوان یافت و از طرفی  تجربی ننی

پا     در رابطه با علوم تجربای اسات   تبیین عقالنییافتن به 

بلکه تحقیق  ،در قوزه فلسفه علوم تجربی نیست «2» ی گزینه

جااورت بااز باه رنا  آبای      درباره اینکه  گونه تورنسل در م

گیرد نه فلسافه   آی  در علوم تجربی مورد تحقیق قرار می میدر

 (کتابدرسی8تا6یصفحه) .علوم تجربی

24.  

از  تبیین عقالنیفلسفه علوم تجربی در پی دست یافتن به یک 

های تجربی  یعنی فلسفه علوم طبیعی دانش  علوم تجربی است

د تاا  پارداز  ده  و در آنها به تعنق می را در مقابل خود قرار می

هایی را که آنها باه   علوم و هنچنین روشمبادی و نقاط اتکا آن 

اما بح  و بررسی در . بررسی و تبیین عقالنی کن  گیرن  کار می

 هاا  به  گونگی رخ دادن پ ی ه ها و  رایی که مربوط  گونگی

پا   . است نه فلسفه علوم تجربای  عه ه علوم تجربیاست بر 

دیگر مربوط به علوم تجربی  ی گزینه سهصحیح و  «4» ی گزینه

(کتابدرسی8و7یصفحه) .هستن 
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 نمره «سؤاالت»     رديف

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط است؟  (الف

 (کتاب درسی 6ی  متن صفحه) .کند در پرتو قاعده مهم علیت تمام تحقیقات علمی معنا پیدا می .7

اعتبار هر و تحقق . کنند اگر مبانی فلسفی علوم برای علوم در نظر گرفته نشود علوم موجوديت پیدا نمی  .2

 (کتاب درسی 9ی  متن صفحه)  .علمی به وجود اين اصول و مبانی وابسته است

ای  از آثار مثبت سوفسطائیان در تاريخ فلسفه اين است که مبانی علم و حقیقت را متزلزل کرده و زمینه .3

 (کتاب درسی 83ی  متن صفحه) .های استداللی فراهم نمودند برای گسترش بحث

شناسی و درس آگاه شدن از گوهر تابناک انسانیت است که در  در واقع آوای خويشتندانم سقراط  نمی  .4

 (کتاب درسی 83ی  متن صفحه)  .باشد درون هر انسان نهفته می

آورد و  فضیلت به بار میثروت هدف سقراط از گشت و گذار در شهر اين بود که به افراد يادآوری کند که   .5

 (کتاب درسی 38ی  متن صفحه) .ترجیح دادنبايد جسم و مال را بر کمال نفس 

5/2 

  .جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید (ب

  .به دست آيد …، … طبیعت در شرايطدر فهماند که انتظار داريم  به ما می یقانون ره .6

 (کتاب درسی 6ی  متن صفحه)

لی و منطقی سعی در شناخت ابعاد با روش عقمقابل ديدگان عقل قرار داديم و را جدی هر گاه يک موضوع  .1

 (کتاب درسی 3ی  متن صفحه) .ايم انجام داده … آن داشته باشیم کاری

 (کتاب درسی 85ی  متن صفحه)  . … از نظر سقراط در انجام کارها مهم اين است که بفهمیم اين کار .8

 .ندرا ترويج کرد … سوفسطائیان عقیده و آموزش معینی نداشتند و آموزش علوم سیاست و .9

 (کتاب درسی 86ی  متن صفحه) 

  .دانند می … شناسان غربی آن را حق داند و بسیاری از جامعه می … مارکسیسم حکومت را حق .71

 (کتاب درسی 53ی  متن صفحه)

3 

  .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید (پ

 (یکتاب درس 53ی  متن صفحه)  ؟شناسی رفتارگرا انسان چگونه ماشینی است در ديدگاه روان .77

  ؟آيد ای که ارزش اخالقی وابسته به منافع فردی يا عمومی است اخالق به چه وضعی در می در فلسفه .72

 (کتاب درسی 59ی  متن صفحه)

 (کتاب درسی 83و  99ی  متن صفحه) وجه مشترک همه اشیاء و امور چیست؟ .73

5/1 

 .(د اضافه استیک مور. )سمت راست با کدام مورد در سمت چپ مرتبط استهر یک از موارد  .74 (ت

 (ترکیبی) 

 گرگیاس. 1 .انسان معیار همه چیز است( الف

 تأمل در خويشتن. 2 .توان رسید می... به نظر سقراط به مدد قوه تعقل به معرفت، يقین و ( ب

 پروتاگوراس. 3 .به علت تواضع و فروتنی مايل نبود او را سوفیست بخوانند( ج

 سقراط. 4 .سقراط انسان ها را به آن دعوت می کرد( د

 
 فضايل اخالقی. 5
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 نمره «سؤاالت»     رديف

 سؤاالت چند گزینه ای  (ث

« موقتی بودن همه چیز»و « نسبیت»کسی که توانايی عقل انسان را به خود او شناسانید، که بود و انديشه  .75

 (سیکتاب در 89و  86ی  متن صفحهـ  38کنکور سراسری ) از سوی چه کسی مطرح شد؟

 سقراط ـ گرگیاس    ( 2سقراط ـ پروتاگوراس                                              ( 1

 افالطون ـ گرگیاس( 4افالطون ـ پروتاگوراس                                           ( 3

 (کتاب درسی 36ی  متن صفحه) راز پیام سروش معبد دلفی چیست؟ و از نظر سقراط دانای حقیقی کیست؟ .76

 خدا      ـ اينکه به ما بنماياند تا چه حد نادانیم ( 1

 فیلسوفـ اينکه به ما بنماياند تا چه حد نادانیم ( 2

 فیلسوفـ کسی که مانند سقراط بداند که نادان است ( 3

 سقراطـ هر کس که به نادانی خود عالم باشد ( 4

1 

 .اصطالحات زیر را تعریف کنید (ج

 (کتاب درسی 6ی  متن صفحه) شتن جهانواقعیت دا اصل .71

 (کتاب درسی 98ی  متن صفحه) مابعدالطبیعه .78

5/1 

 است؟  یا فلسفه تعیین کنید هر سؤال مربوط به کدام رشته علوم انسانی (چ

 ؟آيد که آيا اصل هستی موجودات متغیر است يا ثابت با توجه به تغییرات در طبیعت اين سؤال پیش می .79

 (ب درسیکتا 93ی  متن صفحه) 

 (کتاب درسی 58ی  متن صفحه) تواند خود را از تأثیر مطلق پايگاه طبقاتی خود آزاد سازد؟ آيا انسان می .21

 فهمند؟ و بعضی ديگر آن زبان را نمی( مانند شاعران)فهمند  چرا بعضی زبان زيبايی و هنری اشیاء را می .27

 (کتاب درسی 95ی  متن صفحه) 

3 

 .اسخ کامل دهیدبه هر یک از سؤاالت زیر پ (هـ

 (کتاب درسی 89و  38ی  متن صفحه) سقراط درباره هر يک از موارد زير چه نظری دارد؟ .22

 نظر سقراط درباره مرگ( وظیفه خودش و قاضی در دادگاه          ب( الف

 (کتاب درسی 59ی  متن صفحه) .رابطه فلسفه و اخالق را توضیح دهید .23

 (کتاب درسی 88ی  صفحه متن) نظريه گرگیاس درباره حقیقت چیست؟  .24

 (کتاب درسی 99ی  متن صفحه) ؟ترين مصداق فلسفه است چرا فلسفه اولی مهم .25

5/5 

 02 جمع کل

 



 

931 

هم
زد

 یا
فه

فلس
ع 

جام
ب 

کتا
 

 
 

 

 (کتاب درسی 8و  7ی  متن صفحه)مبانیفلسفیعلومطبیعیکدامگزینهصحیحاست؟یدرباره .1

 .شود آن تحقیق و بررسی می ی که مشترک بین علوم تجربی است و در علوم تجربی درباره ای مبانی 

 .ل تحقیق استعلوم تجربی و انسانی قاب ی اصول مشترک پذیرفته شده نزد دانشمندان است و در حیطه 

 .گوید که نباید در شرایط مشابه منتظر نتایج مشابه باشیم کند و به ما می اصول و مبانی که در پرتو آنها تمام تحقیقات علوم تجربی معنا پیدا می 

 .ابل تحقیق نیستنداصولی که علوم تجربی بر آنها متکی است و این اصول نزد دانشمندان پذیرفته شده است و در علوم تجربی این اصول ق 

 (کتاب درسی 4ی  متن صفحه)؟نیستفلسفهصحیحیکدامگزینهدرباره .2

 .کوشش انسان برای رسیدن به راز و رمز امور با بهره جویی از عقل به معنای فلسفه است 

 .فلسفه نام دارد ،های آن ناپذیر عقالنی برای رسیدن به عمق حقایق جهان و پدیده تکاپوی پایان 

 .گویند های طبیعت را فلسفه می صود از فلسفه زدودن اعجاب و حیرت است و رسیدن به درک چگونگی و چه چیز بودن پدیدهمق 

 .شود ها برای تبیین عقالنی آنها فلسفه نامیده می ها و مبادی پدیده گشودن راز و رمز امور و شناخت پایه 

 (کتاب درسی 6و  5ی  متن صفحه)؟یاستکدامیکازمسایلزیریکتحقیقفلسفیتحقیقدرباره .3

 فلز رادیم ی رادیواکتیو بر اثر تجزیه ی انتشار اشعه ی تحقیق درباره  علت تغییر رنگ تورنسل در مجاورت اسید یا باز ی تحقیق درباره 

 ها و هنجارها و عقاید در جوامع انسانی ارزش علت تغییر ی تحقیق درباره  های اجتماعی و تاریخی های طبیعی، پدیده چرایی پدیده ی تحقیق درباره 

علومتجربیقصدپاسخگووییبخه رراداردوازمبخانیفلسخفییایاستکهفلسفهنمونه…وسؤال…علومتجربییفلسفه .4

 (کتاب درسی 8و  7ی  متن صفحه).اشارهکرد…تواربهعلوممی

 .ذهن انسان نیستند ی ها و عناصر ساخته و پرداخته پدیدهـ توان اعتماد کرد؟  چرا به علوم تجربی میـ جربی است در پی دست یافتن به یک تبیین عقالنی از علوم ت 

 .توان اعتماد کرد به حواس انسان میـ متناسب با جرم مادی خود دارای وزن است؟  ،چرا هر جسمـ  .پردازد مبانی و اصول غیرتجربی می ی به تحقیق درباره 

 .آدمی قادر به شناخت طبیعت و موجودات استـ چرا هر پدیده محتاج به علت است؟ ـ اند  هایی که علوم تجربی به کمک آن به قوانین دست یافته هبررسی شیو 

برای تجربه و آزمایش روش مطمئنی ـ صوت  ی علت تغییر طول موج صوت با دوری از چشمهـ در صدد یافتن اصول و مبانی مشترک نزد دانشمندان است  

 .کشف اسرار طبیعت است

 (کتاب درسی 4تا  2ی  متن صفحه)؟کدامگزینهدرستاست،درموردلغتفلسفه،فلسفهدراصطالحمردمومغالطه .5

رسد اما  نظر میهایی که ظاهراً درست به  استدالل ؛تبیین عقالنی یک واقعه یا پدیده ؛عربی فیلوسوفیا به معنای دوستدار دانایی است ی لغت فلسفه از ریشه 

 .در واقع غلط است

 .شود هایی که با قصد فریب و ظاهری درست بیان می استدالل ؛ها تبیین عقالنی پدیده. یونانی فیلوسوفوس به معنای دوستداری دانایی است ی لغت فلسفه از ریشه 

 .هایی با ظاهر درست اما در واقع غلط استدالل ،جویی از عقل راز و رمز امور با بهره پی بردن به. یونانی فیلوسوفیا به معنای دوستدار دانایی است ی لغت فلسفه از ریشه 

. است هها پرداخت به تبیین عقالنی پدیده ،با بهره جویی از عقل. یونانی و مُعرَّب کلمه فیلوسوفیا به معنای دوستداری دانایی است ی لغت فلسفه از ریشه 

 . ر واقع غلط استهایی که ظاهراً درست ولی د استدالل

رامقیخا ققیقختوواقعیخت…استواینگخروه…سوفیستدرلغتبهمعنای.پدید مدند…بهنامیپیشازسقراطگروه .6

 (کتاب درسی 2ی  متن صفحه).است…گرفتهشدهکهمعنایرایج ر«سوفیست»درزبارعربیازلفظ…یدانستندوکلمهمی

 کاری سوفیست، دانشمند، ادراک انسان، سفسطه، مغالطه  کار ش، ادراک حسی انسان، سفسطه، مغالطهسوفسطایی، دوستدار دان 

 کاری سوفسطایی، فیلسوف، احساس انسان، فیلوسوفیا، مغالطه  کار سوفیست، دانشمند، احساس انسان، فیلسوف، مغالطه 

 (کتاب درسی 8ی  متن صفحه).…پردازندکهجوییازعقلمیمبانیعلومتجربیبابهرهیاندیشمندارزمانیبهتحقیقدرباره .7

 .در پی تبیین عقالنی از علوم تجربی و صدور قوانین علمی کلی هستند 

 .در پی دستیابی به مبانی و اصول غیرتجربی علوم هستند 

 .با توجه به نتایج تحقیقات علوم تجربی در پی رسیدن به قوانین علمی کلی هستند 

 .دستیابی به اصول غیرتجربی علوم و کشف قوانین علمی حاکم بر طبیعت هستند در پی 

هایاخالقیبهمنافععمومی،واطاعتمخردمهایاخالقیدرجامعه،وابستهبودرارزشسگنازنسبیبودرویامطلقبودرارزش .8

درکخدامدانخشپاسخادادهترتیخ بهقتانساریابیبهمبانیواصولدربارهماهیتوققیازکداممرجعوقاکمسیاسی؟،دست

 (کتاب درسی 81و  88ی  متن صفحه)؟شوندمی

 اخالق، فلسفه، فلسفه ی اخالق، فلسفه ی فلسفه  سیاست، فلسفه ی اخالق، فلسفه ی اخالق، فلسفه ی فلسفه 

 سیاست، فلسفه ی شناسی، فلسفه امعهج ی اخالق، فلسفه ی فلسفه  اخالق، فلسفه، فلسفه ی شناسی، فلسفه جامعه ی فلسفه 
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