
 طنين زاھدی کيا
 

نظام جديد فلسفه و منطق  

4گزينه : 236سوال   

تفكر براي رسيدن به دانش و شناخت است.تفكر در دو شكل متجلي مي شود:تعريف و 
 استدالل. مباحث علم منطق در تشريح اين دو كاركرد اصلي است.

 در واقع علم منطق، طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريح مي كند.

چگونگي و ماهيت شناخت هاي انسان را توضيح مي پس مي توان گفت دانش منطق، 
 دهد.

)2(منطق، درس   

3: گزينه 237سوال   

مي توان در ابتدا گفت كه بعضي ميوه ها شيرين هستند و بعضي شيرين ها ميوه 
هستند.همچنين هر سيبي ميوه است.بعضي سيب ها هم شيرين هستند. پس رابطه بر 

است.گفته شده، درست  3اساس آنچه در گزينه   

)3(منطق، درس   

2: گزينه 238سوال   

 تشريح ساير گزينه ها:

"تعريف و تبيين اشيا هرگز بر عهده خود منطق نيست": 1گزينه   

گاه برا ي شناساندن يك مفهوم، نمونه خارجي و مصداق آن را به  ": براي مثال 3گزينه 
"مخاطب نشان مي دهيم  
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مي گويند كه تعريف حقيقي نيست. "شرح لفظ": معنا و شرح يك مفهوم را، 4گزينه   

)5و  2(منطق، درس   

4: گزينه 239سوال   

در بياوريم.  "هركس آورنده وسيله با خود است"قضيه اول:بهتر است قضيه را به صورت 
 سور:هر/ موضوع:كس/ محمول:آورنده وسيله با خود

 قضيه دوم:موضوع: اين سي مرغ/محمول: آن سيمرغ

)6(منطق، درس   

2زينه : گ240سوال   

: (او):جزئي2موضوع قضيه شخصيه، جزئي است.موضوع قضيه گزينه   

: كلي"سرب"و  "انسان عصر ما"  

به دليل خبري نبودن اصال قضيه نيست! 1توجه:گزينه   

)7(منطق، درس   

هم مي تواند درست باشد! 4اما گزينه  1: گزينه 241سوال   

معناي متضاد قضيه اول را يعني همان  "همه مسافران در اتوبوس ماندند"چون قضيه 
مي دهد. "هيچ مسافري از اتوبوس پياده نشد"  

 تشريح گزينه هاي ديگر:

: عكس مستوي قضيه موجبه كليه، موجبه جزئيه است.همچميم محمول عينا 2گزينه 
 در جايگاه موضوع قرار مي گيرد.
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.است هيموجبه جزئ ه،يموجبه كل هيقض يعكس مستو: 3گزينه   

)8(منطق، درس   

3گزينه : 242سوال   

تمثيل، سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر، به دليل مشابهت آن دو با "
سرايت دادن خلق و خوي برادر مريم به مريم به دليل مشابهت ماه "يكديگر است.

 تولدشان اتفاق افتاده است.

)9(منطق، درس   

3: گزينه 243سوال   

ن دارد(تالي).اگر چيزي داراي ماده باشد (مقدم)، وز  

 هوا ماده است( وضع مقدم)

"هوا وزن دارد"نتيجتا   

 قياس اقتراني شرطي است.

)10(منطق، درس   

2: گزينه 244سوال   

"اگر از علت به معلول پي برده شود،آن را برهان اني گويند."  

 شكستگي شديد لگن: معلول/ پوكي استخوان: علت

)12(منطق، درس   
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3: گزينه 245سوال   

دو قضيه مي توان دو قياس منتج از شكل اول و سوم به دست آورد و با توجه به با اين 
 درستي مقدمات، صدق نتيجه آن ها ضروري است.

)10(منطق، درس   

4: گزينه 246سوال   

روان شناسي رفتارگرا تنها بر چيزهايي كه مي توانست ديده، شنيده و يا لمس 
 گردد،متمركز است.

)2 (فلسفه يازدهم،فلسفه چيست  

1: گزينه 247سوال   

"در علوم طبيعي مصاديق رابطه علي و معلولي بررسي مي شود"  

 تشريح ساير گزينه ها:

:همه اشيا در هستي يا وجود با يكديگر مشتركند.2گزينه   

: فلسفه كوششي است براي تبيين عقالني پديده ها3گزينه   

است.در علم بيوشيمي هم مسئله ثابت يا متغير مطرح :4گزينه   

)3(فلسفه يازدهم، فلسفه چيست   

1: گزينه 248سوال   

"ترس از مرگ، جز اين نيست كه آدمي خود را دانا بپندارد، بي آن كه دانا باشد"  

 (فلسفه يازدهم، شهيد راه حكمت)
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1: گزينه 249سوال   

به عقيده پروتاگوراس همه چيز نسبي و موقتي است و حقيقت به معناي دانشي پايدار "
"هرگز به دست نمي آيد  و ثابت  

، آغاز فلسفه)ازدهميفلسفه (  

4: گزينه 250سوال   

"زندگي همراه با انديشيدن و تفكر است"برترين نوع خوشبختي بنظر ارسطو،  

، ارسطو)ازدهميفلسفه (  

3: گزينه 251سوال   

 دايره ممتنع الوجود است زيرا محمول وجود هرگز نمي تواند بر آن عارض شود.

)1دهم، مباني حكمت مشاء (فلسفه دواز  

3: گزينه 252سوال   

گفته شده است. 2تسلل علل نامتناهي آن است كه در گزينه   

بيانگر بطالن تسلسل علل نامتناهي است. 2و  1گزينه هاي   

بيانگر تسلسل معلول هاست. 4گزينه   

)2دوازدهم، مباني حكمت مشاء فلسفه (  
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1: گزينه 253سوال   

پس قوت نفس  "انسان را منشا كرامت ها و معجزات مي داندابن سينا قوت نفس "
 علت است و كرامت ها و معجزات معلول.

)2نمايندگان مكتب مشاءفلسفه دوازدهم،(  

1: گزينه 254سوال   

يعني فرشتگاني را كه ثبت اعمال بندگان بر عهده آن "كرام الكاتبين"معتزله وجود "
را انكار مي كردند و مي گفتند اگر جز انبيا  هاست انكار مي كردند.ايشان كرامات اوليا

"كسي كاري خارق عادت انجام مي دهد، با معجزه انبيا خلط مي شود.  

4: گزينه 255سوال   

اين طبقه از انوار قاهر كه نسبت به يكديگر جنبه وجودبخشي و عليت ندارند و ندبير 
دارند.نام  "ارباب انواع"همه امور عالم طبيعت به عهده ايشان است،  

 تشريح ساير گزينه ها:

: انوار اسپهبديه، مرتبه واسطه ميان ارباب انواع و طبيعت است.1گزينه   

: در مغرب وسطي نور و ظلمت به هم آميخته است.2گزينه   

: با مالحظه موجود غير اشرف، وجود اشرف را ثابت مي كنيم.3گزينه   

حكمت اشراق)فلسفه دوازدهم،(  

 

 

ww
w.
ka
no
on
.ir



 طنين زاھدی کيا
 

1: گزينه 256سوال   

يح ساير گزينه ها:تشر  

...غلبه با روش ذوقي و اشراقي است.: 2گزينه   

است. "شيخ اكبر": ... معروف به 3گزينه   

: استدالل متكلمان در مورد...4گزينه   

جريان هاي فكري عالم اسالم) فلسفه دوازدهم،(  

2:گزينه 257سوال   

و حاشا كه  عقل و دين در همه احكام خود با هم تطبيق دارند"مالصدرا مي گويد:
"احكام شريعت انور  با معارف يقيني و ضروري عقلي تعارض داشته باشد...  

صدرالمتالهين)فلسفه دوازدهم،(  

2: گزينه 258سوال   

هنگام تجزيه واقعيتي يگانه، در ذهن به دو مفهوم جداگانه پرسشي به ذهن خطور مي 
اشاره دارد؟كند: كدام يك از ماهيت و وجود اشيا به واقعيت يگانه  اشيا   

مباني حكمت متعاليه) فلسفه دوازدهم،(  
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4 : گزينه259سوال   

 تشريح ساير گزينه ها:

:در فلسفه جديد غرب،نظريه اي مطرح شده كه به انكار اصل عليت و فروع آن 1گزينه 
 پرداخته است، نه اعتقاد عمومي به آن.

ري نفس  به : اصل عليت يك اصل عقلي است كه منشا اوليه آن علم حضو2گزينه 
 احوال و و حالت ها و اراده هاي خود است.

.: در تجربه علمي، چيزي به نام رابطه عليت  بين دو حادثه رويت نمي نماييم3گزينه   

حكماي معاصر) فلسفه دوازدهم،(  

3: گزينه 260سوال   

تخصصي شدن علوم و جدا شدن شاخه هاي گوناگون آن از يكديگر،نتيجه اي منفي نيز 
آن از بين رفتن يك ديد كلي است كه انسان را ارضا كند و به او آرامش بخشد.دشاته و   

حيات فرهنگي) فلسفه دوازدهم،(  

 


