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 بخش فلسفه:
و اين گروه چه تفكراتي داشتند؟-1  معناي لغوي سوفيست چيست
، را توضيح دهيد.»مباني علوم طبيعي، فلسفي است«عبارت-2
و جامعه-3  شناسي را نام ببريد. دو موضوع عامل ارتباط بين فلسفه
و هنر در چيست؟-4  ارتباط فلسفه
 مابعدالطبيعه چگونه علمي است؟-5
ي اولي را بيان كنيد. مورد از مسائل فلسفهدو-6

 بخش منطق:
با-7 با»د«جمالت درست را  مشخص كنيد.»ن«و جمالت نادرست را

(نطق) است.  الف) مالك برتري انسان نسبت به ديگر موجودات، فقط تفكر
و تصديق تقسيم كرد. ب) ارسطو براي اولين بار علم را به تصور

 هاي ذهن انسان تعريف است.ي فعاليت همهي ارسطوج) به عقيده
ميد) وقتي دو مفهوم كلي از جهت مفهوم  آيد. شان با هم مقايسه شوند، نسب اربع به وجود

 جاهاي خالي با عبارات مناسب پر كنيد.-8
 كند. الف) منطق فقط ............... ايجاد مي

محي حملي به جهت ..............، به قضيهب) قضيه ميي و شخصيه تقسيم  شود. صوره
و او را از ذات ميج) مفهوم ذاتي كه اختصاص به يك ذات دارد مي هاي ديگر متمايز  گويند. كند را ...............

و نادرست بودن دارند.د) فقط جمله  هاي ............... هستند كه قابليت درست
ميدر جمالت شرطي، تالي به لحاظ ..............ه)  آيد. دنبال مقدم

ي يك استدالل .............. هستند. دهندهو) اجزاي تشكيل
 تعيين كنيد بين هر يك از مفاهيم زير چه نسبتي از نسب اربع وجود دارد.-9

و عرضي و كليه الف) ذاتي و مضافب) موجبه و جنس اليهج) مجرور د) نوع
و سميه) و مستحب مار و كلّو) روزه و حيوانيز) كل ح) سياه

 يك از موارد زير از اقسام تعريف هستند. مشخص كنيد كدام-10
 الف) شكلي كه مجموع زوايايش مساوي دو قائمه است در تعريف مثلث

ب) جوهر ناطق در تعريف انسان
 ضلعي در تعريف مثلثج) مقدار سه

مي64شود،د) عددي كه وقتي در خودش ضرب مي 8يف عدد آيد در تعر حاصل
و آگاهي در تعريف علمه)  دانستن

مي-11 و مستقيماً به نوع خود تقسيم  شود، چه نام دارد؟ كلي ذاتي كه بالفاصله
 ترتيب سور كدام نوع از قضايا هستند؟به» برخي«و» هيچ«،»هر«الفاظ-12
 نوع هر يك از قضاياي زير را به صورت كامل بنويسيد.-13

آ و بوجهل هم يكسان بديالف) گر به صورت  دمي انسان بدي احمد
ب) هيچ فاعلي مرفوع نيست.

مي» الف«ي فردا يا تيمج) در مسابقه »ب«شود يا تيم برنده
 نفر هستند. 100آموزان اين مدرسه،و) دانش

مي-14 مي وقتي به اشيا يا مفاهيم جزئي اشاره و پا» ها چيستند؟ اين«پرسيم كنيم  يك از كليات خمس را بايد بگوييم؟ سخ كدامدر
 اجزاي قضاياي زير را مشخص كنيد.-15

 الف) اگر باران به كوهستان نبارد به سال دجله گردد خشك رودي
كهZيك عدد صحيح باشد آنگاهyب) اگر  گويا باشد.xحقيقي نيست به شرط اين

و ماوراءمابعدالطبيعه، به طور يكسانج) دانش و هم متعلق به موجودات نامحسوس و طبيعي  الطبيعي است. هم متعلق به موجودات محسوس
مي-16 و چطور مفاهيم دروني را از بيروني باز و بيروني در چيست؟  شناسيم؟ تفاوت مفاهيم دروني
و رسم تام در كدام جز مشترك هستند؟-17  حد تام

و منطق  فلسفه

اپلیکیشن پادرس 
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ميسوفيست در لغت به معناي دانشمن-1 و واقعيت آند است. اين گروه ادراك انسان را مقياس حقيقت مي گرفتند. گفتنـد: هـر كـس آنچـه ها
و اعتباري جدا از ادراك آدمي قائل نبودند. آن و واقعيت، ارزش و براي حقيقت هـاي خـود ها در اسـتدالل خودش بفهمد همان حقيقت است

مي كردند، يعني استدالل مغالطه مي مي هايي به كار  رسيد، اما در واقع نادرست بود. بردند كه ظاهراً درست به نظر
و از غرق شدن حفظ كرده است. اصل قلمرو پهناور علوم طبيعت به كشتي غول-2 هايي پيكري شبيه است كه لنگرهاي نيرومندي، آن را از تالطم

و آزمايش، قابل شناخت بودن طبيعت، تن جهانواقعيت داشهمچون  ي تبعيـت همـهو يكسان عمـل كـردن طبيعـت، درستي روش تجربه
و ستون، همان لنگرموجودات از اصل عليت آن هاي محكم محافظ علوم هستند كه به دانش ها و در فلسفه از ها بحث هاي تجربي تعلق ندارند

 شود. مي
و فلسف پيوند بين جامعه-3  مورد است:2ه در شناسي

و اصالت جامعه1  ) اصالت فرد
او2 و پايگاه طبقاتي  ) انسان

ه-4 و و حقيقت زيبايي از مسائل پيوند بين فلسفه و چه چيز را بايد زشت دانست، در واقع ماهيت نر اينكه زيبايي چيستو چه چيز را بايد زيبا
 ان در چيست؟است. دومين مسئله اين است كه تفاوت يك هنرمند با ديگر

آن-5 ها، صرفاً از آن جهت كه وجود دارند نه از آن جهت كه مـثالً مابعدالطبيعه در حقيقت، علم به احوال موجودات است از جهت وجود داشتن
و وجودي كميت و مقدار مورد توجه است پاي دار هستند كه در اين صورت ديگر بحث از وجود، از آن جهت كه وجود است نيست، بلكه كميت

 آيد. رياضيات به ميان مي
و ماهيت«هاي بحث-6 و معلول«،»وجود و كثرت«و» علت  هاي مابعدالطبيعه هستند. از بحث» وحدت
7-

ن ن الف) نب) نج) د)
8-

ج) فصلب) موضوع الف) خودآگاهي
و) قضايا معنيه)د) خبري

9-
و خصوص من و خصوصمن وجه الف) عموم ع وجهب) عموم و خصوص مطلقج)  موم
و خصوص من و خصوصمنه) وجهد) عموم و خصوصمن وجه عموم  وجهو) عموم

و خصوصمنز) تباين  وجهح) عموم
10-

ج) حد ناقصب) حد ناقص الف) رسم تام
 شرح اسم يا شرح لفظه)د) رسم تام

 جنس قريب-11
12-

و سالبه موجبه←برخيي كليه سالبه←هيچ موجبه كليه←هر ي جزئيهي جزئيه
13-

د) حملي شخصيهج) شرطي منفصل مانعةالجمعي كليهب) سالبه الف) شرطي متصل
 نوع-14
15-

 به سالي دجله گردد خشك رودي اگر باران به كوهستان نباردالف)
 تالي مقدم

كه به شرط حقيقي نيستZآنگاه، يك عدد صحيح باشدyاگرب) .گويا باشدxاين
) (2مقدم ()2) تالي )1مقدم

) )1تالي

و ماورا مابعدالطبيعه، دانش)ج و هم متعلق به موجودات نامحسوس و طبيعي .است الطبيعيءبه طور يكسان هم متعلق به موجودات محسوس
 نسبت محمول موضوع

و منطقهاي امتحاني پاسخ سؤال  فلسفه

اپلیکیشن پادرس 
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16-
 ) غير قابل انفكاك بودن مفاهيم دروني1
 ) دليل نخواستن مفاهيم دروني2
 بر ذات در مقام تصور ) مقدم بودن مفاهيم دروني3

 جنس قريب-17

اپلیکیشن پادرس 


