
 باسمه تعالی

 1منطقه  8-کشور 11- احمد کاتب

از دانش های دیگر زد و ناچار مواد خود را منطق دانشی صوری است و فقط به بیان صورت می پردا -6(  632

 .می گیرد 

 رد سایر گزینه ها

 ذهن کاری ندارد با چیستی و چگونگی و ماهیت منطق  – 4و1

 ده است قواعد منطق توسط منطق دانان کشف ش -3

 با شیرین : عموم خصوص من وجه         سیب و میوه : مطلق میوه  – 3(  632

 به وسیله ی منطق می توان قواعد درست تعریف را سنجید -6( 638

 را دارد نه تعریف مفاهیم قواعد منطق منطق فقط وظیفه ی بیان کردن  -1

 خت مفاهیم تعریف است وراه های دیگری چون نشان دادن مصداق وجود داردیکی از راه های شنا -3

 ا همان شرح االسم کار منطق نیست.تعریف در فرهنگ لغت ی -4

موضوع است بی شک هم قید است و  مرغ و این سی عدیل شدهت له با خود محمولآورنده بودن وسی   4( 632

 ستموضوع نی

 

 او موضوع قضیه و مفهومی جزئی است -6(  642

 جمله امری است   -1

 : موضوعی کلی دارد 4و3
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 قضیه ی دوم تضاد ولی قضیه سوم عکس نقیض است نه عکس مستوی -6

 عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه است که در قضیه سوم رعایت نشده است. -3

 هر دو موجبه است دومی با اولی تضاد ندارد و -4

 

 از شباهت در ماه تولد شباهت در اخالق را نتیجه می گیرد -3( 646
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 شکل دوم : عدم رعایت شرط اختالف دو مقدمه در کیف -1

 اختالف در حد وسط: دارای ماده / ماده -6

 ( مغالطه ی وضع تالی4

 

 در انی از معلول به علت پی می بریم    شکستن لگن معلول پوکی استخوان است   6(  644

 لمی از علت به معلول پی می بریم  4و3و1

 

اس مساوات است قیاس مساوات نیاز مند مقدمه سوم و دو قیاس است و با این دو مقدمه یه ( این قیاس قی642

 تنهایی نمی توان قیاسی تشکیل داد زیرا حد وسط رعایت نشده ویکی ب و دیگری مساوی ب است

 

 .است  -پدیده ای مشاهده پذیر -رفتار اساس مطالعات رفتار گرایان بر  -4(  642
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 تی یا وجوددر هس -6

 فلسفه اولی که هستی شناسی استششی برای تبیین عقالنی پدیده هاست نه فلسفه ی در اصطالح مردم کو -3

 عالوه بر فلسفه در علوم دیگر نیز بحث می شود -4

 

 باشد دانا آنکه بی بپندارد، دانا را خود آدمی که نیست این جز مرگ از ترس -1( 648

 حقیقت به معنای دانش پایدار وثابت هرگز به دست نمی آید -1( 642

 نظر ارسطو برترین خوشبختی زندگی همراه با اندیشه است از  – 4( 622

 دایره شکلی است که نه زاویه دارد ونه ضلع دایره منتظم االضالع مانند دایره مثلثی شکل تناقض دارد  -3( 621

 .د اندوجود خارجی ندارند اما ممکن الوجوسایر گزینه ها 

626 )4  

 سایر گزینه ها محال بودن تسلسل را بیان می کنند نه تسلسل را

 قوت نفس علت کرامات است -1( 623

624 )1 

ایشان کرامات - کردند می انکار آنهاست، ٔەرا که ثبت اعمال بندگان برعهد یعنی فرشتگانی الکاتبین کرامجود و

 .شود می خلط انبیا ٔەانجام دهد، با معجز هعادالارق گفتند اگر جز انبیا کسی کاری خ میکردند و می اولیا را انکار
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 انوار اسفهبدیه واسطه ارباب انواع وطبیعت است -1

 یخته استمدر مغرب وسطی نور وظلمت به هم آ -6

 بریم با مشاهده ی موجود غیر اشرف به موجود اشرف پی می -3
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 غلبه با روش ذوقی واشراقی است -6

 لم ثانی لقب فارابی استابن عربی به شیخ اکبر معروف است ومع -3

 استدالل متکلمین -4

اند. اگر  هستند و از یک منبع ازلی، یعنی ذات احدیت سرچشمه گرفته عقل و دین حقیقت واحدی -4( 622

     منتهی دین مخالف ای نتیجه به هرگز نماید، مراعات را برهانی موازین ههم درستی حرکت کند و عقل به

 .شود نمی

 سایر گزینه ها مربوط به عقاید متکلمین است.

پس از تجزیه واقعیت یگانه در ذهن به دو مفهوم مستقل وجود وماهیت چون در واقع یک چیز هست  -6( 628

 این دو است  چیز ماهیت باشد یا وجود در نتیجه اصالت با یکی از» پس یا باید آ
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 درک اصل علیت به واسطه ی علم حصولی ذهن است -6

 تجربه فقط تعاقب دو حادثه را می تواند نشان دهد -3

 با علم حصولی قانون کلی علیت  را می توان فهمید -4

عین به همراه داشتن نتایج  های گوناگون آن از یکدیگر در تخصصی شدن علوم و جدا شدن شاخه-3 (622

است که انسان را ارضا کند و به او آرامش  ای منفی نیز داشته و آن از بین رفتن یک دید کلی مثبت، اما نتیجه

 .بخشد

 




