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نام خدابه

نگاه كلي* 

) دانـشگاهي پـيش (ي سال چهارم    سؤال از كتاب فلسفه    10 سؤال و    5ي سال سوم     فلسفه كتاب سؤال، از    10از كتاب منطق    

بود كه از اين جهت باتوجه به حجم سه كتاب، تناسب منطقي و عقالني برقراربود و به لحاظ چينش و ترتيب هم ترتيـب           طرح شده 

سه كتاب، هاي ها و درسفصلي ابا توجه به محتوبه لحاظ پراكندگي سؤاالت . درستي و دقت فراهم گشته بود     به ها و دروس  كتاب

.خوردچشم مي به91تري نسبت به آزمون سال توازن و تعادل بيش

:سؤاالت چالش برانگيز امسال

: با هم ببينيم4ي  را با پاسخ گزينه239هاي درس منطق سؤال در پرسش

، »بعضي غير ب الف است«صادق است، در مورد صدق يا كذب قضاياي » هر الف غير ب است    «ي  هرگاه بدانيم كه قضيه   -239

:توان گفتترتيب ميبه» بعضي الف غير ب است«و » هيچ غير ب الف نيست«

. صادق است-تشخيص نيست قابل-قابل تشخيص است) 1

.تشخيص نيست قابل- كاذب است-صادق است) 2

.تشخيص نيست قابل- كاذب است-قابل تشخيص نيست) 3

. صادق است- كاذب است-صادق است) 4

اسـت و   مستوي  نقيض همان عكس    ) هيچ غير ب الف نيست    (دومي  .  است و صادق   مستويعكس  ) بعضي الف غير ب است    (اولي  

گرفته از  و الهاماست طراحي شدهماهرانهبسيار سؤال . ي اصلي است و صادقتداخل قضيه) بعضي الف غير ب است(سومي . كاذب

.آخرين تمرين درس دهم كتاب منطق است

:247 و 246ي سال سوم دو سؤال در فلسفه

:دهد كه استفاده از روش تجربي در علوم تجربي نشان مي-246

.دانشمندان توجه دارند كه اين، روش مطمئن براي درك واقعيات است) 1

.هاي طبيعي را به نحو درست درك كردتوان پديدهفقط با اين روش مي) 2

.از نظر دانشمندان، روش تجربي در كشف واقعيات، موفق و قابل استفاده است) 3

.ها را واقعي دانستهايي هستند كه بايد آندانشمندان در پي درك پديده) 4

بودن جهان  شناختاصل واقعيت داشتن جهان و قابل      به مفهوم روش تجربي چندان نزديك نيست بلكه به           4ي  در اين سؤال گزينه   

كـه بـا هـم در تقابـل هـستند و در يكـي       با ايـن 3 و 2ي اما گزينه. توان آن را در نگاه اول حذف نمودتري دارد و ميقرابت بيش 

با قيد  (بيعت آمده   هاي ط و در ديگري انحصار روش تجربي در كشف پديده        ) 3ي  گزينه(بودنِ روش تجربه و آزمايش      استفادهقابل

.يك نادرست نيستكه بسته به ديد دانشمندان مختلف علوم تجربي هيچ) 2ي در گزينه» فقط«

در مجمـوع، دانـشمندان   ند؛  كحذف  هم از جهتي قابل   د اين گزينه را     ي شا »اعتقاد« دارند و نه     »توجه« هم كه عبارت     1ي  گزينهدر  
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اس انسان اعتماد كرد و روش تجربه و آزمايش روش مطمئن و درسـتي بـراي كـشف    تواند به حوعلوم تجربي اعتقاد دارند كه مي   

!قضاوت با خودتون. اسرار طبيعت است

ان باشد؟وفسطاييي ستواند مورد عقيدهكدام يك نمي-247

.اندداد كه آنان دچار خطا شدهشناسان، نشان ميتعارض سخن جهان) 1

.ر برسد با سخن قابل اثبات استهر نوع ادعايي، هرچند عجيب به نظ) 2

.كندهاي اشخاص معلوم ميها و انديشهحق و باطل را سليقه) 3

.تالش براي نيل به تفسير درستي از جهان بيهوده است) 4

د نـ دست دهاند تفسير صحيحي بهها نتوانستهشناسان با يكديگر تعارض دارد آناستناد سوفسطائيان اين بود كه چون سخنان جهان  

4ي گزينه(شناسان را بيهوده دانستند ي جهانكردن شيوهدر نتيجه دنبال.)  درست است1ي  گزينه!:اند ديگريعني دچار خطا شده (

كم ايـن شـبهه در اذهـان    كم) ... درست استهم 2ي گزينهپس ... (كنند سوفسطائيان هر ادعايي را ثابت مي ) ... درست است هم  

حق و باطل از هـم      . توان هر ادعايي را ثابت كرد پس اصوالً هيچ حقيقتي در جهان وجودندارد             مي مقالتقويت شد كه چون با بسط     

حـاال  ) درسـت اسـت  نيز 3ي گزينه. (چيز باطلچيز حق است و چه    كند چه ي افراد است كه معين مي      و اين سليقه   ندناپذيرتفكيك

. بتواند اين گزينه را برگزيند ولي باز دقيق نيست، افراد نيامده»يسليقه«در كتاب كنار كه »انديشه«ي كلمهشايد

:؛ سؤال را با هم بخوانيم253 و 251دانشگاهي سؤاالت ي پيشدر فلسفه

؟نيست كدام عبارت در مورد فطرت ثاني درست -251

.داردها وا ميگسلد و به تأمل در مورد آنآدمي را از مناسبات زندگي هر روزه مي) 1

.كند كه در نظر بسياري از مردم فاقد اهميت استمسائلي براي انسان ايجاد مي) 2

.توان به آن رسيدي زندگي، نميبدون كنار گذاشتن امور و مسائل روزمره) 3

.ريزدهاي مادي را درهم ميبيدار شدن آن در آدمي، حساب سودها و زيان) 4

3ي  آمده ولي به نظـر حقيـر گزينـه   3ي ي آزمون گزينهكليد اوليهدر . كرد وجودندارداي كه بتوان آن را بالفاصله انتخاب گزينه

، كه فطـرت ثـاني     1ي   و گزينه  كه فارغ شدن از قيد عقل معاش است       دهد  ي عبور از فطرت اول به فطرت ثاني را نشان مي          الزمه

تواند پاسخ اين سؤال ميو  است تر دقيقي كمدارد عبارتميها واگسلد و به تأمل درمورد آنگي هرروزه ميآدمي را از مناسبات زند

كند گرچه ايـن گزينـه هـم نادرسـت          باشد چون فطرت ثاني آدمي را به سوي درك و دريافت حقيقت اشيا و راز هستي روانه مي                 

.دنمايايي امور روزمره را هم بررسي مينيست چرا كه فلسفه چر

. سؤال پاسخ دقيق نداردم كهبپذيري

... كه از متن كتاب آمده بخوانيد 253ي سؤال  را دربارهتوضيحاين 

 زيرا تنها يـك  ،داندنوي را در نمط چهارم كتاب اشارات آورده و آن را بهترين برهان براي اثبات وجود خدا مي              يابن سينا برهان س   

 اين است كه اجماالً موجوداتي در جهان هست شدهاي كه در آن فرضمقدمه) 1ي گزينه(رساند ي عقلي ما را به نتيجه ميمحاسبه

نـشده بلكـه چنـد      يعني وجود موجود خاصي مسلم فرض     ) 3 و   2ي  گزينه(و جهان هيچ در هيچ نيست كه اين مقدمه بديهي است            

)4ي گزينه. (رساندي كلي عقلي ما را به نتيجه مياصل قاعده
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:حاال سؤال را بخوانيد

:رهان وي در اشارات، بهترين برهان در اثبات وجود خدا است؛ زيرا ابن سينا معتقد است كه ب-253

.رساندبراساس محاسبات عقلي ما را به نتيجه مي) 1

.شود كه جهان هيچ در هيچ نيستدر آن فرض مي) 2

.شدهي بديهي در آن فرض گرفتهفقط يك مقدمه) 3

.استدر آن از اصول و قواعد عقلي استفاده شده) 4

ي عقلي است كه در آن چون كه اين برهان بهترين برهان براي اثبات وجود خداست استفاده از يك محاسبه     سينا براي اين  ابندليل  

شـده  استفاده) اجماالً موجود و بلكه موجوداتي در جهان هست و جهان هيچ در هيچ نيست             ( واقعيت مستقل از ذهن      بديهياز اصل   

اسـتفاده از اصـول و   « و »محاسـبات عقلـي  « هم كه 4 و 1ي در گزينه. كننده است كمي گمراه 3ي  در اين گزينه  » فقط«ي  اما كلمه 

 بـديهيِ  ها بـر اصـلِ    بودن آن بودن و مبتني  گردد بلكه ساده  ها هم كه باعث بهتر شدن اين برهان نمي        آمده و خود آن   » قواعد عقلي 

 امـا  ،كند نادرست نيست هم كه اين اصل بديهي را بيان مي2ي هكند در نتيجه گزين آن را بهترين برهان مي ،واقعيت داشتن جهان  

.شودتر مي ضعيف3ي اي ندارد از گزينهچون به بداهت آن اشاره

. را برگزينيم3ي پس ناچاريم گزينه

ـ  ها ديـده ي طراحان در آني مبهم داشت و البته در برخي سؤاالت هم كه ديد خالقانه           سؤاالت ديگر كمتر نكته    سيار شـد ب

!تقدير استقابل

!تان ژرف بادانديشه
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