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نگاه كلي* 

260 تـا    236تر بارِ سختي آزمون اختصاصي گروه علوم انساني بـر دوش سـؤاالت              شايد بيش ) 91سال  (در آزمون امسال    

 از  سـؤال مقـدار بيـشتري   15 پرسش، پاسـخگويي بـه     25سان كه از مجموع     بود بدين ) دفترچه اختصاصي (ي دو   ي شماره دفترچه

توانيم بگوييم آزمون امسال دشوارترين آزمون درس منطق و فلسفه          كرد پس مي  ميزمان، حوصله، دقت و تسلط داوطلب را طلب         

مـالك  . (رويم سؤال مي25انگيز به سراغ تحليل و بررسي اين ي غممقدمهبا اين   .ي ادوار برگزاري آزمون سراسري بود     را در همه  

).  بوده استAي دفترچه

::::بتكارات امسالبتكارات امسالبتكارات امسالبتكارات امسالاااا----

هاي نگارشي خـودش جـاي تـشكر و    تر شدن غلطوبيش مثبت بود و كمسؤاالت از لحاظ ادبي و دستوري كم      تغيير نگارش   ••••

. تقدير داشت

اسـت و   اخيـر بـوده  ها بود كه خالف عـادت چنـد سـالِ   تر شدن گزينهتر شدن صورت سؤاالت و طوالني ديگر، كوتاه  تغيير••••

تر به عنوان با اشعار، كه گويا به دنبال توجه بيش     » قرابت و تناسب معنايي   «و  » تنيسدرست  «ز عبارات   تر ا ي بيش استفاده

. به آن اهتمام شده) ادبيات علوم انساني(داوطلبان صيليتحيهرشت

: كار رفتهها بهه نظر بنده ذوق و ابتكارِ در خورِ نگاهي در آنكه بسؤاالتي ••••

ي كتـاب   شدهتر ديده ها و نكات كم    كه توجه طراح محترم را به بخش       241 و   240،  239،  238ي  ت شماره در منطق سؤاال  ••••

نظـر   تنها يك مورد از آن جهت، جالـب ي سال سوم و چهارمهاي فلسفهي پرسش د و شوربختانه در همه    دهميمنطق نشان 

 دو هـا نـه  يك از اين پرسشتازه هيچ. هي سال سوم بود كه از طرح دقيق و نويي بهره برد            فلسفه 246بنده گشت كه سؤال     

ي اين سؤاالت ويژگي مـشترك ديگـر   در همه. (ي سازمان محترم سنجش نادرست است    ي اوليه نامهجوابي بوده و نه پاسخ    

.)ب و فهم دقيق منظور نظر طراح بودهاست كه شعور داوطلهم اين

هاي ابتكاري و نو پرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

ترهـا  به قول قـديم (در اين تست توجه شده به مفاهيم غيرقابل تعريف كه هم مفاهيم جزئي و هم مفاهيم بسيط و ساده                  238

ي مفـاهيم بـديهي و     همـه  3 و   1هاي  اند غيرقابل تعريف هستند در قسمت اول گزينه       نشدهكه از اجزايي ساخته   ) بديهي

 انسانيت و آزادي تعريفـشان دشـوار   4 و 2ي اما در گزينهچيز، وحدت، هستي) تصورات(مفاهيم غيرقابل تعريف يعني  

شرح اسم يـا    . تعريف باشند كه غيرقابل نه اين ) شودها مي هاي مختلفي كه از آن    شان و برداشت  به دليل پيچيدگي  (است  

)1ي پاسخ گزينه(.نيستند) تعريف حقيقي(روند و تعريف كار مييسرح لفظ هم به جاي تعريف به

جمع در صـدق  ي، فكر يا تعريف است يا استدالل، منفصل غيرقابل     اقسام فكر منحصراً تعريف و استدالل هستند پس قضيه        239

 پـس  ،تواند هيچ يك نباشـد  اما مي،تواند هم تاريخي و هم تجربي باشدي قضيه نميماده. و كذب يعني منفصل حقيقي است     

.جمع در صدق يعني منفصل مانعةالجمع استمنفصل غيرقابل» ي يا تاريخي قضيه يا تجربي استماده«ي قضيه
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ـ (الجمع است نه مانعـةالرفع   چون منفصل مانعةاشكال هم خالي نيست   اما قسمت سوم سؤال كه از        چـون ممكـن   ) والخل

ع هـر دو  پس جمع هر دو در صدق محال است اما جمـ          » تالش كافي انجام نشود و هم موفقيت به بار بيايد         هم  «نيست  

پـس منفـصل مانعـةالرفع    . موفقيت به بار نيايدهم در كذب جايز است يعني ممكن است هم تالش كافي انجام بشود و       

اي است كه  كه تنها گزينهدوي با اين كه سؤال خوبي بود اين قسمت سوم نادرست گزينه.نيست بلكه مانعةالجمع است

توانست آموز ميهاي اول و دوم دانش گرچه به دليل درستي بخش    كننده بود ناراحت. قسمت اول و دومش صحيح است     

)2ي پاسخ گزينه(.پاسخ دهد

ميـان  . ها متفاوت باشدآن) يا هر دو) (كيف(يا نسبت ) كم(يكي و سور ) نه يك قضيه(وقتي موضوع و محمول دو قضيه   240

آيد كـه در سـه حالـت     تحت تضاد و تداخل پيش مي   دو قضيه تقابل برقرار است كه چهار حالت تناقض، تضاد، تداخل          

و » تنـاقض «دو قضيه متفاوت است و در دو حالت يعنـي   ) كيف(نسبت  » تداخل تحت تضاد  « و   »تضاد«،  »تناقض«يعني  

)4ي پاسخ گزينه(. متفاوت است) كم(سور » تداخل«

كه با ظهور بشر در     » ي بشر آغاز انديشه «عبارت همان   بايد دقت كنيم كه اين      » تاريخ تفكر فلسفي  «شود  وقتي گفته مي  246

 تفكر فلسفي يعني سرزمين يونان در آن زبان رمز و مهدمقارن است متفاوت است پس تفكر فلسفي از  » ي هستي عرصه

تعلـيم و تعلـم فلـسفه       و  گـذاري شـد     افسانه با زبان تعقل جايگزين شد و فلسفه رسميت يافت و مدارس فلسفي بنيـان              

بيش از هر چيـز مـشغول       ) شناسان باستان فالسفه و جهان  (شود و در ابتدا انديشمندان نخستين        يافت آغاز مي   عموميت

)3ي پاسخ گزينه(.بودند» هاي جهان طبيعتدگرگوني«

: : : : هاي امسالهاي امسالهاي امسالهاي امسالدشواريدشواريدشواريدشواري----

نمـايي   غريـب  ي طرح سـؤاالت و    ي سؤاالت حس كردند و آن تغيير رويه       ي همه داوطلبان امسال يك دشواري كلي درباره     ••••

طلبيـد و در  اي مـي  با چنان عمقي مواجه بوديم كه ذهن فلـسفي تربيـت يافتـه    ماهاها بود اما در برخي پرسشبرخي تست 

هـا ديـده    وانگهي اين دوگانگي مواج كـه سراسـر تـست     ؛ي مطالب كتاب را   برخي با چنان سطحي نگري كه از بر بوده همه         

.ها هم يادمان نرودي اعصاب داوطلب بود و البته نادرستي طرح برخي پرسششود هم خود مزيد بر عوامل سايندهمي

251ي سال چهارم سـؤاالت  ه و در فلسف249 و 245ي سال سوم سؤاالت ، در فلسفه 241 و   237،  236در منطق سؤاالت    ••••

. سخت بودند254و 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

شـود كـه تـصور      جـايي ناشـي مـي     اش از آن  قسمت سؤاالت ابتكاري هم قابل طـرح بـود دشـواري          اين سؤاالت كه در     236

و توجـه بـه ايـن    » تـصور «چنين اش و همو مفهوم دستوري» فعل«هايش و  و فصلاجناسآموز از مثلث و مراتب دانش

. نكته كه يكي از اقسام علم است نه فكر

دو بعدي و پاره خط نيست تعريف ) تصل ثابتكم م(ي ثابت  پيوستهاست يعني مقدار) سطح(مثلث شكل ::::توجه كنيدتوجه كنيدتوجه كنيدتوجه كنيد

هم تعريف محيط مثلث اسـت نـه مثلـث پـس ايـن تعريـف از       » كنند كه يكديگر را در سه نقطه قطع مي   خطپارهسه  «

. استارتباط استفاده كردهمفاهيم بي

تعريف جامع است ولـي مـانع نيـست يعنـي        » ندكاي كه انجام كاري يا وقوع حالتي را بيان مي         كلمه«به  » فعل«تعريف  
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فصلِ يعني صـفت ذاتـي   . گيردرا هم در بر مي» تكّبر«يا » خنديدن«ها را نيز مثل گيرد اما اسمي افعال را در بر مي  همه

. است) حال يا گذشت يا آينده(داللت بر زمان » اسم«اش از متمايز كننده

ر، اقسام فكر تعريف و استدالل هستند شايد داوطلب دچار اين بـد فهمـي             تصور يكي از اقسام علم و ادراك است نه فك         

و هـر دو از اقـسام       » تـصديقات معلـوم   «است و استدالل همـان      » تصورات علوم «شده باشد كه خوب در تعريف همان        

:يدشود و هم شامل استدالل جامع است ولي مانع نيست اما توجه كنپس اين تعريف كه هم شامل تعريف مي. فكرند

تعريف تفكر تصوري است و استدالل تفكر تصديقي پس تصور يكي از اقسام فكر نبـوده و ايـن تعريـف بـه آن مـرتبط                          

)3ي پاسخ گزينه(. نيست

شود و علت دشواري اين پرسش قسمت دوم سؤال نيست چـرا كـه              ناميده مي » جوهر«همان است كه در منطق      » چيز«237

 هدايت كند كه 3ي  است اما قسمت سوم ممكن است داوطلبِ عجول را به گزينه    االجناسيا جنس جنس عالي » جوهر«

)2ي پاسخ گزينه(. ها مقدار يا كميت استرا جوهر گرفته در حالي جنس عالي شكل» اي شكلاستوانه«جنس عالي 

نظر رسـيدن  درست به «بودن و ديگري» برزمان « رد اين تست از سوي بسياري داوطلبان به دو دليل است يكي     لاحتما241

 شكل فعالًشده دارد و قياس اقتراني چهار شكل شناخته« كه 3ي   در حالي كه با دقت در عبارت گزينه        »هاي گزينه همه

چهار شكل است و شكل ديگـري       » حصر عقلي «اد آورد كه قياس اقتراني به       يت به   سباي» ديگري براي آن كشف نشده    

 هم كه دام آموزشي 2ي كند و گزينهمان ميراهنمايي» فعالً كشف نشده«ور نيست پس عبارت  آن قابل تصهرگز براي

در قيـاس  «آموز با قـدرت اسـتنباط بايـد بفهمـد كـه      خوبي است و در كتاب درسي نيامده كامالً درست است و دانش    

)3ي پاسخ گزينه(».دشوتر ميرويم اثبات نتيجه مشكلچه از شكل اول به شكل چهارم پيش مياقتراني هر

ش بسپارد يا اين تست را رد كنـد؛ قـسمت اول   لباشد بايد يا كامالً خود را به اقبا   اگر تسلط به متن كتاب درسي نداشته      245

دهد ايـن مفـاهيم     نشان مي ...) كاربرد مفاهيم فلز و     (دهد قسمت دوم     تجربي را نشان مي    آزمايشي يك   پرسش، نتيجه 

اش اند و بخش سوم به كار رفتن در قالـب قـانون كـه نـشانه               ي خياالت ذهني نيستند و اموري واقعي      ختهساخته و پردا  

» يكنواخت عمل كردن طبيعت   «و  » واقعيت داشتن جهان  «و  » اعتماد دانشمندان به روش تجربي    «تكرار است به ترتيب     

)4ي پاسخ گزينه(. رسانندرا مي

)ي صفويهحكيم دوره(ي كميرفندرس» بر رود باال همي با اصل خود يكتاستي /  با نردبان معرفتصورت زيرين اگر«: بيت249

 و 2ي تر در دو گزينـه ها به آن اشاره دارند اما پس دقت بيشي گزينهي مثل است كه در نگاه اول همهو بيانگر نظريه  

: اما اين دو گزينه؛شويمدو مطمئن ميي مقابل هم هستند نسبت به انتخاب يكي از آن  كه كامالً نقطه3

درك . كننـد  مـي  درك از آن را     ي ضـعيفي  مرتبههرچند حواس قادر به درك اصل حقيقت نيستند، اما          : 2ي  در گزينه 

موجـودات طبيعـي   انـسان از  شـناختي كـه   «3ي  اما در گزينه    است ها كه درست  ي ضعيف آن يعني درك سايه     مرتبه

حـواس آيـد بـا   دست مـي شخصاً شناختي كه از موجودات طبيعي به      م»  است ارزش فاقد   آورد، غيرحقيقي و  دست مي به

. باشدفاقد ارزشكه ي ضعيفي از حقيقت است نه اين قادر به درك مرتبه2ي شده كه در گزينهحاصل

)3ي پاسخ گزينه(

 فكرماقسا
فتعري-

تداللاس-
قسام علم و ادراكا

)مفهوم(تصور -

)قضيه(صديق ت-
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به يك نهال از هر جهـت و  » رسيدگي«كه  هم هست چرا كه در مضمون سؤال نادرستاين سؤال عالوه بر دشوار بودن     251

ابتدا اعتقاد به اصل وجوب علّي »  داشتنشادابي و رشد انتظار لزوماً آن و رشد و سالمت   براي   الزمفراهم كردن شرايط    

شـادابي و  �شرايط رشـد و سـالمت   (و سپس اصل سنخيت علت و معلول    ) لزوماً ()ضرورت علّي و معلولي   (و معلولي   

 كتـاب  33ي صـفحه (ست كه هر دو از فروع و لوازم اصل عليت هستند كه مورد باور همگان اسـت            قابل درك ا  ) رشد

هـا را پذيرفتـه در نتيجـه، پاسـخ          كنـد در مـسير زنـدگي آن       ها ترديد مي  و اگر كسي در بحث در آن      )ي چهارم فلسفه

 سنخيت كه هر دو از فروع و لـوازم  همگاني و ناخودآگاه نسبت به اصل ضرورت علّي و   ) اعتقاد(باور  «تر اين بود    درست

 هـم  3ي كه گزينهترند ضمن اين مناسب4ي  و از جهتي گزينه  1ي  با اين توضيحات از جهتي گزينه     » .اصل عليت است  

!)4 يا 1ي پاسخ گزينه(. نادرست نيست

شناسي مشايي آمده امـا      با جهان  در تدبير عالم مطابق   ) عقول(در كتاب درسي اين بيت در توضيح وساطت مجرد است           254

گونه سؤاالت در درس منطق و فلسفه اسـت  مشكل بنده اساساً با طرح اين» تر است؟كدام مناسب «: امان از اين عبارت   

ي اسالمي كه مبتنـي بـر       تواند از فردي به فرد ديگر تغيير كند فلسفه        چرا كه در اين دست سؤاالت تناسب مفهومي مي        

. متقنمنطق است و محكم و 

خصوص خود فلسفه است و موضوع هر مؤلف كتاب هم قطعـاً نـابر همـين مواضـع مبتنـي و         نافي نسبيت در علوم و به     

قطعي است در اين حال، داوطلب نخواهد دانست متن كتاب درسي يا تعمق شخصي در سؤال و ادراك خويش را مالك           

تـر بـودن     متن كتاب را منظور داشـته و البتـه كامـل   تراما اين سؤال كه از سؤاالت دشوار شمرده شده بيش    . قرار دهد 

.دنبال داردتر را بهها كه در نتيجه بيشگزينه

 در علل و عوامل طبيعي را با عقول هم وظيفه دانسته نادرست             3ي   هم درست هستند و تنها گزينه      4 و   2،  1هاي  گزينه

يعنـي انتقـال فـيض هـستي بـر از           . ير را خـود دارد     كه مفهـوم تـدب     4ي  ي درست گزينه  در ميان اين سه گزينه    . است

. تر استها مناسبپس نسبت به ساير گزينه. الوجود به عالم طبيعت و وساطت در رسيدن به غايات خودواجب

)4ي پاسخ گزينه(

هاي امسال هاي امسال هاي امسال هاي امسال نادرستينادرستينادرستينادرستي----

يعني در برخي سـؤاالت  . نشيب بودها پر فراز و در آزمون امسال آهنگ طرح پرسش: ي طرح سؤاالت ناهمگون بودن نحوه  ••••

شود كه در جايي پاسخ، سـطحي و ظاهربينانـه و در جـايي           ها ديده مي  عمق مطلب كتاب درسي و متن آن هر دو در گزينه          

.آهنگ سؤاالت خود، جاي سخني بسيار داردعميق و متفكرانه ارائه شده و اين دوگانگي در ريتم و ضرب

.اي درست يا كامالً درست نداشتيمدو سؤال گزينهدر يك يا : ي درستنبود گزينه••••

در چند سؤال ديده شد  كه معلوم نيست منظور نظر           ): ي سازمان سنجش  البته مطابق كليد اوليه   (سؤاالت با پاسخ نادرست     ••••

.  بودزدنحدس غيرقابل ي صحيح طراح براي پيدا كردن گزينه

كـه در   (251دانشگاهي سؤاالت ي پيش و در فلسفه250م شود فقط   ي سال سو   در فلسفه  243امسال در منطق فقط سؤال      ••••

. غلط بودند258و ) ت دشوار هم توضيح داديمبخش سؤاال
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

قـانع   ديگـري را  ،پرسند و يكي يعني سؤاالت متعدد از هم مي ؛ پرسش و پاسخ است    ، روش جدل  ،يدرستاب  كبر اساس   243

و. داردمي پذيرش نظر وا   وگويي، سكوت بست، تناقض طرف مقابل را به بن    . تنظر همراه اس  شدن با تغيير  قانعكند و   مي

هـره  بشـان از آن  هـاي كودكانـه  كه بدانند در بازي بي آن هم كودكانوكندتفاده مي  اس تو مسلما مشهورات   از   در آن 

بـا ايـن تفاصـيل    . تـوان مثـال زد  هاي متعـدد مـي   پس نمونه ؛دو در زندگي علمي و عملي هم بسيار كاربرد دار         برندمي

)!داردنپاسخ (.توان از بقيه جدا نمودها نادرست نيست و نمييك از گزينههيچ

» چه مايه غم خورد تا گل بر آرد       / نبيني باغبان چون گل بكارد      «: جا معلوم نيست طراح محترم به مضمون بيت       در اين 250

ت فاعلي است يا به مفهوم طبيعت بذر كه مبدأ حركت و سكون و علـت                 در آن باغبان عل    %100ه   ك باشيدتوجه داشته 

كـه باغبـان علـت    صـورتي  پاسخ است چون در3ي   يا گزينه  1ي  آيد كه گزينه  فاعلي است در نتيجه اين ايراد پيش مي       

لت غايي است اما اگر طبيعـت       ي باغبان، ع  علت مادي و انگيزه   بذر،  -، گل علت، علت صوري  شود،  فاعلي در نظر گرفته   

بذر، علت مـادي و ميـل طبيعـي         -علت صوري شود، فعليت گل در هر مرحله از پيدايش،       گرفتهنظربذر علت فاعلي در   

) !!!4 يا 1پاسخ يا (. درون بذر، علت غايي است

شـود امـا    جـستجو مـي   » وجود« واقعيتش يعني    حاقّ وجود مالك نيازمندي موجود در       و تشكيك  اصالت وجود    از منظر 258

امكـان  «يـا   » فقـر وجـودي   «ي   با نظريه  كهي وجودي مالك است    فقر وجودي و ضعف مرتبه      كه مالك نيست   »وجود«

 از حيث وجود خود نمايانگر حـق و از حيـث ضـعف و فقـر     كي،ي تشكي شود اما هر موجود در هر مرتبه      بيان مي » فقري

. ي حق استوجودي پوشاننده

 صـحيح اسـت و   2ي  صحيح است و قسمت دومش ناقص و قـسمت دوم گزينـه          3ي  ل قسمت اول گزينه   با اين استدال  

)!!! با هم 3 و 2ي پاسخ گزينه(). حتي نادرست(قسمت اولش غيردقيق 

امسال امسال امسال امسال » » » » الباقيالباقيالباقيالباقي««««
ي سال  در فلسفه244 و242يعني در منطق سؤاالت     . بودند) تاشش(و ساده   ) تاپنج(مانده كه به نظر بنده متوسط        پرسش باقي  11

ي سازمان نامه و در پاسخ260 و 259، 257، 256، 255، 253، 252ي سال چهارم سؤاالت     و در فلسفه   248 و   247سوم سؤاالت   

ي سـؤاالت  ي همهنامهآوريم تا اين پاسخبا اين حال پاسخ اين سؤاالت را هم در زير مي     . ها درست بود  ي آن سنجش هم كليد اوليه   

. باشيمجا داشته اينرا هم در

).ي اول، فرض صحت نقيض نتيجه استدر برهان خلف مرحله: متن كتاب درسي(2ي  گزينه:242-

4ي گزينه: 247-4ي گزينه: 244-

1ي گزينه: 252-2ي گزينه: 248-

1ي گزينه: 255-3ي گزينه: 253-

1ي گزينه: 257-1ي گزينه: 256-

1ي گزينه: 260-2ي گزينه: 259-

! باشدذهنتاني بهد سطر كمكاميدوارم اين چن
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