
 

 

 پاسخنامه تشریحی کنکور 99 – داخل کشور – مولف : سید مصطفی احمدی

:  1گزینه  – 236سوال   

آگاهی و علم بشری به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می شود که جهت کشف تصدیقات 

 مجهول از استدالل و جهت کشف تصورات مجهول از تعریف بهره می بریم . 

 سایر گزینه ها : 

ایر علوم می گیرد پس توسعه دانش بر عهده سایر علوم است منطق مواد خود را از س – 2

 نه منطق .

محرک نیست صرفا به ما هشدار می دهد .منطق  – 3  

:  3گزینه  – 237سوال   

دست به عصا بودن کنایه از محتاط عمل کردن است ) داللت التزامی ( ولی طرف مقابل 

ی ( اشتباها خود عصا را برداشت کرده است ) داللت مطابق  

: 4گزینه  – 238سوال   

برای پاسخ به این پرسش باید شکل های عمومی نسبت های چهار گانه را بلد باشیم در 

( اما در عموم و خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه این جمالت هر  –تساوی ) هر 

 صادق است . 

:  2گزینه  – 239سوال   
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 پرنده به موجودی که پرواز میکند 

پرواز نمی کنند مانند مرغ ، شتر مرغ و ... تعریف جامع نیستبعضی پرندگان   

بعضی موجودات که پرواز می کنند پرنده نیستند مانند هواپیما ، خفاش و ... پس نه تعریف 

عبارت دیگر هم اخص است هم اعم . جامع است نه مانع به  

: 1گزینه  – 240سوال   

 این استدالل بر اساس تمثیل انسان به آب انجام شده است.

ا قیاس هستند .سایر گزینه ه  

: 3گزینه  – 241سوال   

 قضیه ای که موضوع آن جزئی باشد قضیه ای شخصیه است . 

خود لفظ زاغ مورد نظر است پس طبق تمرین کتاب درسی جزئی می شود . 3در گزینه   

: 3گزینه  – 242  

می شویم :ایهام  انعکاس اگر دو قاعده را رعایت نکنیم دچار   

موجبه کلی ، موجبه جزئی می شود .عکس مستوی -1  

  سالبه جزئی عکس الزم الصدق ندارد . -2

 که مورد دوم در صورت تست رعایت نشده است
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:  1گزینه  – 243  

شرایط اعتبار را دارد. همه 1گزینۀ   

برقرار نیست چون ب در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است. 3: شرط 2گزینۀ   

.و ج در نتیجه منفی در مقدمه مثبت است  : قانون کیفیت نتیجه رعایت نشده است3گزینۀ   

است.برقرار نیست چون ج در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی  3: شرط 4گزینۀ   

:  4گزینه  – 244  

 راه حل آسان تر پاسخگویی از نظر معنایی است 

رد گزینه  گاو انسان نیست اما حیوان است ( هیچ غیر انسانی حیوان نیست : کاذب ) مثال

1 

2نس انسان حیوان بودن است ( رد گزینه بعضی انسان ها غیر حیوان هستند ) ج  

3رد گزینه  بعضی غیر حیوان ها انسان هستند : کاذب  

:  2گزینه  – 245  

 تفاوت اصلی فلسفه با سایر علوم : موضوع فلسفه

تفاوت از نظر روش هم وجود دارد اما دانش فلسفه با برخی دانش ها در آن اشتراک دارند 

ی هستند .مانند ریاضیات که هر دو عقالن  
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246 – 4 :  

اند که همان هایی در فلسفه داشتهدیدگاه و ...فیلسوفان قدیمی مثل افالطون، ارسطو

ها سبب پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است.دیدگاه  

247 – 1 :  

 پارمنیدس اعتقاد دارد که هستی همواره ثابت است و هیچگونه حرکتی در آن راه ندارد .

248 – 1  :  

این سوال را باید با حذف گزینه های غلط ) استنتاج ( به جواب برسانید چون به صورت 

 واضح در کتاب درسی مطلبی اشاره نشده است :

گوید درست باشد. مثالً سخنان خود نیست که فقط آنچه خداوند می: این طور 2 گزینه

 سقراط هم درست بود.

گفت. یعنی هر کس صفات خدا را قبول داشته : سقراط برعکس این مطلب را می3 گزینه

باشد، باید او را نیز بپذیرد. به عبارت دیگر، سقراط از طریق صفات و آثار خدا، او را 

طریق او، صفات و آثارش را ثابت کرده باشد.ثابت کرد، نه اینکه از   

: سقراط معتقد بود کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند سزاوار سرزنش است ولی 4نه گزی

در مورد کسی که خورشید و ماه را به خدایی بپذیرد چیزی نگفت. البته او خودش 

دانستخورشید و ماه را خدا نمی  
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249 – 4  

250 – 1 :  

از نظر پوزیتویست ها آنچه از طریق حس به دست می آید علم و معرفت به شمار می رود 

 پس اگر علم تجربی آنچه را که هست به طور واقعی نشان ندهد این نظر نقض شده است .

251 – 4 :  

رشد و کمال بدن  روح یک چیز ضمیمیه شده و چسبیده شده به بدن نیست بلکه نتیجه

 است که اصطالحا به آن باطن بدن نیز گفته می شود .

252 – 3 :  

هدف و  گونهچیز وجدان خود انجام دهد و هاطاعت ا یکه انسان صرفاً برا یهر کار

. مثالً اگر انسان عدل را نه شودیشمرده م یاخالق ریدر آن نداشته باشد، خ یمنفعت شخص

با نظر  3پس گزینه  به سعادت دنیرس یبرا یو نه حت گرانید دیو تمج قیبه خاطر تشو

می شود . 3کانت ناسازگار است و پاسخ گزینه   

253 – 3  :  

می توانیم ماهیاتی را بدون اینکه وجود داشته باشند تصور کنیم یعنی وجود و ماهیت دو 

کدیگر مغایرت دارند .چیز کامال متفاوت هستند و بای  

254 – 3 :  
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مالصدرا اعتقاد دارند به جای نگاه کردن به حالت امکانی باید به خود وجود نگاه کرد که 

 یک وجود وابسته به وجود غنی است .

255 – 1  :  

 سوال چالشی امروز که باید طبق نظام جدید آموزشی پاسخ داده می شد .

فالسفه مسلمان معتقدند ما بعد از درک علیت برای پیدا کردن مصادیق آنان باید سراغ 

می باشد . 1تجربه و حس برویم تنها گزینه ای که به این موضوع می پردازد گزینه   

256 – 2  

257 – 4 :  

 یگرید یهر موجود متناه ایاز او  تواندینم ینامتناه قتیتصور حقمی گوید : دکارت 

 باشد

258 – 1 :  

میباشد . 1تنها گزینه ای که مشروط بودن یک امر را به یک امر دیگر بیان میکند گزینه   

259 – 1  :  

هر موجودی نیاز به »است که  کرد قاعدۀ علیت ایناین جملۀ راسل است. او گمان می

اگر چیزی »گفت: دانست. بنابراین میو لذا وجود خدا را نقض قانون علیت می« علت دارد

اما «. کند که آن چیز، خدا باشد یا جهانتواند وجود داشته باشد، تفاوتی نمیبدون علت می
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اند تند نیازمند علتالوجود هسسینا فقط موجودات پیرامون ما که ممکناز نظر فارابی و ابن

 و هر چه موجود است، نیاز به علت ندارد.

260 – 2  :  

عقل در معرفت دینی دو کاربرد دارد یکی به صورت ابزاری ) درک آیات ، مفاهیم و ... ( 

ه صورت مستقل را بیان میکند چه بسا افرادی که دیگری به صورت مستقل تنها گزینه دو ب

 به دین اعتقاد ندارند اما خداوند را با عقل اثبات می کنند .

 موفق باشید
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