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 زنگ اول ـ منطق ـ درس اول   

  :علمی است که  در پی جلوگیری از خطای اندیشه است.  منطق 

   کوشند دانان می منطق   چگونه؟ شمارند( بی بندی خطاهای ذهن )با اینکه  با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته 

 

 

 

 

 یعلم منطق  به علم پزشک هی تشب
 

 

 

 ی درست اندیشیدن است.تاکید منطق بر آموزش شیوه  

 

 
 دانان تدوین و تبیین شده است. علم منطق، قواعد طبیعی ذهن در هنگام تفکر که از سوی منطق 
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 بندی و توضیح قواعد ذهن پرداخته  با به کار بردن آن که به دسته :منطق ده یفا

 

 
 

 

 
 

   ها است. دانش منطق ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش 
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 ی کاربرد منطق حیطه  

 رود. کار نمی های فلسفی به ای دارد اما تنها برای ارزیابی اندیشه برای فهم فلسفه اهمیت ویژه دانستن منطق

 

 

 

 

 

 

 

  رسانه   امروزه با گسترش  و غلط  زیاد اطالعات صحیح  با حجم  که  این دلیل  به  روزافزون شده  به منطق  ها نیاز 
 رو هستیم. روبه 

  

    

                        

                                    

             





















                                                      

                                            

                                                              

                            

                                       

                         

 بیان مطالب برای دوستان 
 دلیل آوردن برای متقاعد کردن دیگران 
 کوشش برای جلوگیری از خطا و اشتباه در تعلیم و تعلم 
 دادوستد فریب کالهبرداران را نخوریم 
 های تجاری و تبلیغاتیها و آگهیدر نشریات و رسانه 
 هادر جدیدترین فناوری 

 در

 نطق نیازمندیمپس در سراسر زندگی به م ☺

 کنیم.می فکرچون در سراسر زندگی 
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 ی اصلی منطق: تعریف و استدالل دو حطیه   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصور

درک ما از هر چیز که کاری به واقعیت داشتن یا 
نداشتن آن و یا ارتباط آن تصور با سایر امور نداریم 

 ً آوریم )عبارات ناکامل که تصور را به ذهن میصرفا
 اش هستیم / جمالت انشایی(هنوز منتظر ادامه

آموز سال دوازدهم این مانند: کتاب منطق، دانش•
ی ثریا که بیمار بود، مدرسه، گاو حسن همسایه

چرا زمین متحرک است؟« برو، کاش فردا تعطیل 
 .بود، درخت چنار کنار حیاط و اگر هوا خوب بود..

 تقسیم دانش بشری

 ی کلیبه دو حیطه
ها حکم و قضاوتی را چه ـ جمالتی که در آن

کنیم یعنی مشروط و چه نامشروط بیان می
دهیم( یا دهیم )نسبت میاوصافی را به چیزی می

 کنیم(گیریم )سلب میاز آن می
صفحه است،  118مانند: کتاب منطق شامل •

کاربرد وسیعی های هوشمند منطق در فناوری
دارد. هیچ گاوی خونسرد نیست، اگر زمین 

تر شود خطرناک است، فردا یا یکشنبه گرم
 است یا دوشنبه.

 تصدیق
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 کتاب و چندین مورد دیگر  8ی تمرین صفحه  •
افسانه مرغ   سیمرغ   / افسانه )............(  سیمرغ   /  )............( عاقبت  ای   /  )............( گرگ   /  )............( است  ای 

ی ما  زاده گرگ شود )............( / مادر )............( / مادر رستم )............( / رودابه )............( / هوای گرم خانه گرگ 

 / نمی   )............(  ورزشگاه  به  سحر   /  )............( رفت.  دانشگاه  به  علی   /  )............( خریدم  دیروز  که  رود  کتابی 

ها را  )............( / چون که صد آمد نود هم پیش ماست. )............( / تنها مرا رها کن )............( / آیا صدای مورچه 

گ می  دوستان   /  )............( شنید؟  هستند؟  شود  رسانا  فلزات  چرا   /  )............( زن  گلزار  در  خیمه  سعدی!  ویند: 

ی ما یا زوج است یا فرد )............( / حافظ )............( / حافظ کل قرآن )............(  )............( / تعداد اعضای خانواده 

شود )............( / دانشگاه تهران )............( /  بری می گیرد هوا که ا الهی همیشه سالم باشی )............( / دلم می   / 

الوجود )............( / جبرئیل )............( / آن  زخمی که دیروز براثر زمین خوردن روی زانویم ایجاد شد )............( / واجب 

ی برتر کنکور علوم انسانی )............( / آمد  به کش است )............( / رت کتاب کوچک )............( / میازار موری که دانه 

فرشته   /  )............( آرام  اقیانوس   / جادو  )............(  چراغ  غول   )............( شد  ارزان  نان   )............( وحی  ی 

 سر )............( )............( انسان پنج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 از تصورهای معلوم
 )مفاهیم معلوم( 

 یحیطهدر 

 علم منطق

 تصورهای مجهول

 از تصدیقات معلوم
 )قضایای معلوم(

 های مجهولتصدیق

 تعریف

 استدالل

 تصورات

ـ اگر تصوری مجهول باشد به کمک 
 شود.تصورات معلوم، معلوم می

ـ کاری است که ذهن انجام 
دهد تا تصور مجهول را معلوم می

 کند.
جمالتی که با ـ پاسخ مناسب برای 
 پذیرد.»چیست؟« پایان می

 تصدیقات

 

مجهول باشد به  یقیـ اگر تصد
معلوم، معلوم  یهاقیکمک تصد

 .شودیم

 دهدیاست که ذهن انجام م یکارـ 
 مجهول را معلوم کند. قیتا تصد

که  یجمالت یپاسخ مناسب برا ـ
 .شودیبا »چرا؟« آغاز م
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  کردن و یا مشغول استدالل کردنیم. کنیم یا مشغول تعریف  وقتی فکر )اندیشه( می 

 

 

 

 

 دهد؟ کدام گزینه، نیاز روزافزون، به علم منطق را نشان می 

 ها حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط و فراگیری رسانه   

 نیاز همیشگی انسان به تعریف و استدالل   

 های متنوع تجاری شیوع آگهی   

 طبیعی و ذاتی بودن تفکر و اندیشه در انسان   

 

 

 مهارت در آن مستلزم مطالعه دقیق و دائم است.  توان گفت:ی دانش منطق نمی درباره 
 اهمیت یادگیری آن در فهم فلسفه، بسیار شاخص است. 
 شود. کار گرفته می استحکام بنای فکری انسان به در  
 رسانی به علوم دیگر است.علمی کاربردی و ابزاری در یاری  

 
  

 کندمیشود و به ما کمک در بخش تعریف، روش صحیح تعریف کردن بیان می
 از تعریف اشتباه بپرهیزیم. تا 

 دو بخشِ علم منطق

 اشفهیکه وظ

 یریجلوگ

شود و به ما کمک ، روش صحیح استدالل کردن بیان میدر بخش استدالل است شهیاند یخطا از
 تا از استدالل اشتباه پرهیز کنیم.کند می

 تعریف
 

 استدالل
 اندیشیدن )تفکر(

2 

1 
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 مبارزه با مغالطات  آموزش روش درست اندیشیدن  کدام گزینه اولین موردی است که منطق بر آن تأکید دارد؟ 

 های فلسفی اندیشه ارزیابی   تشخیص خطاهای ذهن  
 

 

 دهد؟ ی کارکرد منطق را نشان می کدام عبارت، بهتر، دامنه 

 از خطای در اندیشه در تعلیم و تعلم. جلوگیری  
 گیری در میان باشد مورد احتیاج است. هرجا که پای تصمیم   

 گیرد. های آن را دربرمی تر حوزه در زندگی انسان، بیش   

 چنین سایر علوم موردنیاز است. هم برای فهم فلسفه و    

 

 

 صبا مشوش سر زلف آنای ساربان آهسته ران ـ مکن ای   تردانی که چیست دولت ـ هرکه بامش بیش برفش بیش   مکن ای صبح طلوع ـ نه هرکه به قامت مهتر   ز دانش دل پیر برنا بود ـ آواز دهل شنیدن از دور خوش است.  ترتیب تصور و تصدیق است؟ یک به کدام

 

 

 خورد. در گزینه ................... یک تصدیق و دو تصور به چشم می

 برگ درختان سبز، در نظر هوشیار ـ هواالول ـ »روح در کجا قرار دارد؟« تصور است. 
 کافر همه را به کیش خود پندارد ـ مزن بر سر ناتوان دست زور ـ خیال خام من و تو 
 کی به تمنای وصال تو یگانه ـ گر نروم نیستم ـ علم یا تصور یا تصدیق است.تا  
 اهللالّااله یاد یار مهربان آید همی ـ هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت ـ ال  
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 شود؟ در کدام گزینه برای رسیدن به مجهول، از تعریف استفاده نمی 
 خورد بیان کنند. خوب غذا نمی ی سالم را برای کسی که فواید تغذیه  
 ندانیم که درصورت قرمز بودن چراغ راهنمایی چه باید کرد.  
 ی عالمت اختصاری بپرسیم. از کسی درباره  
 توصیف کنیم که احساس افتخار چگونه است. 

 

 

 اگر صدای آژیر را شنیدی احتیاط کن.   از خودگذشتگی وصف ایثار است.  رود. استدالل به کار می تصدیق در   آید.آب در صد درجه به جوش می   یک از عبارت، تعریف است؟ کدام

 

 

 ترتیب از تعریف و استدالل استفاده شده است؟ در کدام گزینه به 

می وسیله    منعکس  در خود  را  تصاویر  که  همه ای  ـ  است  آینه  خانواده کند  فامیلی  ی  ازدواج  ما  و  کرده ی  اند 

 چنین کنم. خوشبختند ـ پس من هم 

 ضلعی است.حیوانات موجودات دارای حواس هستند پس انسان هم حساس است ـ مثلث شکل سه   

 جا باران نیامده است. منطق علمی کاربردی است که مهارت در آن محتاج تمرین است ـ پنج سال است در این  

 تواند باشد.ج نیست دوبیتی نمی ت ـ چون این شعر در بحر هزاهی نیسدلفین پستاندار است بنابراین م  
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 ترتیب، استدالل و تعریف است؟ یک به کدام

ضلعی  در کنار رودخانه نباید چادر زد احتمال سیالب وجود دارد ـ لفظ مثلث از ثلث گرفته شد و به معنای سه  

 است. 

شوند ـ دیوار  هستند مثل قرآن و انجیل کتاب مقدس نامیده می هایی که برای پیروان یک دین مقدس  کتاب  

 ها است.ی جداکننده اتاقوسیله 

ی کلی یعنی تصور  طور است ـ دانش بشری دو حیطه ی فلزات هادی گرما هستند مس هم اینجا که همه از آن  

 و تصدیق دارد. 

کند ـ از دستکش پالستیکی برای  لوم می استدالل فعالیتی است که از تصدیقات معلوم، تصدیق مجهول را مع  

 گرفتگی از بین برود.ها استفاده کنیم تا خطر برق لمس سیم 

 

 

 ( 99)داخل   کدام عبارت درست است؟ 

 شود. های مختلف تقسیم می های ذهن، به حیطه موضوع دانش منطق براساس نوع آگاهی  

 شود.خالقیت و توسعه دانش انسان می آموزش و ممارست در فن منطق، باعث پرورش قوه  

 شود.های موتور را نشان داده و باعث حرکت آن می های کنترلی خودرو است که آسیبمنطق مانند سیستم  

 در تصوری مانند درخت که امری واقعی است، »وجود داشتن« یک ویژگی است که در ضمن تصور موجود است.   

 

 

 ( 99)خارج   کدام عبارت درست است؟ 

 یابیم.در تعریف، به کمک تصورات مجهول به تصور معلوم دست می  

 های ذهنی بشر گریزناپذیر است.استفاده از منطق، در همه علوم و فعالیت 

 کنند.اند و به دقت ذهنی کمک می ها مانند ریاضیات، ابزار منطق برخی از دانش  

 های مفهوم، »وجود داشتن« است.ویژگی در تصور ما از یک درخت واقعی، یکی از   
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 زنگ دوم: فلسفه یازدهم درس اول: چیستی فلسفه   

 چند مسئله:     ؟    

گوید: حفظ زمین اهمیت ویژه دارد. با این وجود  دهی، می از هر کسی بپرسید که چقدر به حفظ زمین اهمیت می   

می  می دانشمندان  تهدید  را  زمین  که  موجودی  تنها  می گویند  آنان  است؛  بشر  نوع  ایجاد  کند،  طریق  از  بشر  گویند 

ها گیاه  ه است و در همین صدسال اخیر نسل میلیون زیست پدید آورد های بزرگی برای محیط های صنعتی مصیبت جامعه 

 ها نیست. و حیوان منقرض شده و دیگر خبری از آن 

 اصوالً نوع بشر در تخریب زمین مقّصر است؟   آیا   ◄ 

 کند؟ مگر انسان چه خصوصیتی دارد که چنین می   ◄ 

 باره چیست؟ نظر شما در این   ◄ 

ترین عامل دوام و بقای جامعه عدالت است. در عین حال همه  از هرکسی درباره عدالت بپرسید، خواهد گفت مهم   

بی  از  تاریخ  طول  در  کرده جوامع  فداکاری  عدالت  به  رسیدن  برای  مردم  از  بسیاری  و  بوده  رنج  در  آن  عدالتی  به  اما  اند 

باره نظرهایی  د. در این اند که بدانند چرا این تناقض در گفتار و عمل افراد وجود دار اند. انیدشمندان در پی آن بوده نرسیده 

 اند. هم داده 

 اما واقعاً ریشه این تناقض در کجاست؟   ◄ 

 کنند؟ ورزند و از آن فرار می ها با آن چیزی که دوست دارند، دشمنی می آیا انسان   ◄ 

 کننده بدهید؟ ها پاسخ قانع توانید به این سؤال آیا شما می   ◄ 

کنند؛ برای مثال زمانی دانشمندانی عقیده داشتند که هر جسمی  های علمی پیوسته تغییر می گویند نظریه برخی می  

های  توانند از آن عبور کنند. در قرن بیستم گفتند اجسام از اتم یک حقیقت توپُر و متصلی است که اشیای ریز هم نمی 

ها هم از دو هسته و الکترون تشکیل شده و الکترون به  . آن اتم بسیار کوچکی تشکیل شده که با چشم قابل دیدن نیست 

گردد، چیزی شبیه به منظومه شمسی، پس فاصله زیادی میان الکترون و هسته هست و در این فاصله  دور هسته می 

و ماده   معلوم شد که عالوه بر ماده، انرژی هم وجود دارد چیزی نیست. پس اجسام، اشیای متصل و توپُر نیستند. بعدها 

گویند ممکن است دانشمندان در آینده به هر چیز دیگری معتقد شوند؛  سازند. اینان می و انرژی، با هم عالم طبیعت را می 

 علم یک قرن بعد ممکن است زمین را مسطّح و خورشید را دور زمین قرار دهد! 

 رود؟ راستی، آیا جریان علم مبتنی بر احتماالت پیش می   ◄ 

 آید؟ دست می چگونه به پس حقیقت    ◄ 

 اید؟ باره چیست؟ آیا خودتان هم قبالً در این مسائل اندیشیده نظر شما در این   ◄ 

 ها در کدام علم باید بررسی شوند؟ این قبیل سؤال   ◄ 
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 کند. ها تالش می شود و در حل آن رو می روبه   انبوه مسائل در زندگی روزمره و عادی با    ← انسان    ☺

 

 

 که: گاه با سؤاالت خاص و اساسی مثل این گاه و بی   که: معموالً با مسائل عادی مثل این 

 از آزادی چیست؟ / از برابری چه منظوری داریم؟ / آیا مقصود ما     ؟    چه لباسی بپوشم؟ امروز     ؟ 

 توان آزادی را با برابری جمع کرد؟ / اگر هرکس آزاد باشد اصوالً می    کدام کار را اول انجام دهم؟    ؟ 

 ها خواهد زندگی کند، آیا نتیجه این نخواهد شد که آدم هرطور می         

 در وضعیت نابرابر قرار گیرند؟       

 و رنج هست؟ / خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟ /   دچرا در     ؟    چه غذایی بخورم؟   ؟

 توان به سعادت رسید؟ آیا می       

 شود؟ / آغاز و انجام جهان چگونه است؟ ها چه می سرانجام ما انسان     ؟   درباره کارم با چه کسی مشورت کنم؟     ؟ 

 اند؟ اند؟ / آیا عشق و دوستی مقدسآیا عشق و دوستی واقعی   ؟      و... 

آیا انسان اختیار دارد  اصوالً انسان و حقیقت انسانی چیست؟ /     ؟

 یا مجبور است؟ 

چه همان    انسان  انسان  آیا   / کند؟  دنبال  باید  دنیا  در  را  هدفی 

 احساسات یا خاطراتش است؟

جهان دارای علت است یا بدون علت؟ / آیا جهان قانونمند است     ؟

 قانون؟ یا بی 

پدیده   ؟ و  جهان  همان آیا  را  می هایش  هستند  که  توانیم گونه 

نمی  اشتباه  گاهگاهی  حواس  آیا   / چگونه   /کنند؟  بشناسیم؟ 

 توان جلوی خطای حواس را گرفت؟ می 
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 انسان و تفکر   ☺  

   از ابتدای کودکی با استفاده از کلمات پرسشی مثل »چرا؟«، »کجا«،    ← است    پرسشگری های انسان،  یکی از ویژگی

 ها است. »چگونه« و... در پی دانستن ندانسته 
 ها است. پاسخ ها به  واسطه رسیدن انسان از مجهوالت به معلومات و واسطه رسیدن انسان از پرسش           

   تفکر 

 کاری از    بدون تفکر          ←   با قدرت و قابلیت و استعداد تفکری که خداوند در وجود ما قرار داده           

 انسان ساخته نیست.                      

 

 : ورزی و تفکر در انسان مراحل اندیشه   ◄ 

 

 

 

    )ها با هر شغل و جایگاهی مشغول تفکر مرتبه اول هستند و در عین  همه انسان   ← دو مرتبه از تفکر )دو قلمرو تفکر

 توانند در مرحله دوم هم قرار گیرند. حال همگی می 

 ها است. رو و به دنبال پاسخ آن های معمولی و روزانه روبه انسان با سؤال مرحله اول تفکر: تفکر غیرفلسفی:    ◄

از سؤاالت معمولی با جدیت و پیوسته به  مرحله دوم تفکر: تفکر فلسفی:    ◄  از عبور    سؤاالت اساسی و بنیادین پس 

   بپردازد درحال تمرین تفکر فلسفی است. 

   :دایره تفکر و دایره تفکر فلسفی 

 

 

 ـ مراحل تفکر و مراحل تفکر فلسفی: 
 ـ رسیدن به پاسخ 4              ها ـ تفکر در اندوخته 3     ـ طرح سؤال        2         رو شدن با مسئله ـ روبه 1          

 

 ـ رسیدن به دریافت فلسفی 4  ـ رجوع به معلومات و تفکر       3   های فلسفی ـ طرح پرسش 2          و   ها رو شدن با مجهول ـ روبه 1               

 و تحقق شناخت و معرفت        ها و انتخاب در اندوخته      جستجوی پاسخ برای            های فلسفی مسئله           

             معلومات تناسب با سؤال       سؤاالت           آگاهی از مجهوالت و        داشتن معیار برای پذیرش 

 های صحیح    پاسخ ارائه استدالل           های خود ندانسته            

 

  

ها را پاسخ سؤال

امور روزانه  یابیم ومی

 دهیمخود را سامان می

 ـ رسیدن به پاسخ4 هاـ تفکر در اندوخته3 ـ طرح سؤال2 رو شدن با مسئلهـ روبه1

 بدون پاسخ درست به  

 ها تصمیمات انسان آن

 سرانجام روشنی ندارد. 
 تفکر

 تفکر فلسفی

 مراحل تفکر   

 فلسفی  مراحل تفکر
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 فطرت اول و فطرت ثانی   

   ها را  های اساسی و تفکر در آن ها را فطرت اول و ورود به پرسش مالصدرا، اشتغال به امور عادی زندگی و روزمرگی

 داند. داند و انسان را شایسته ماندن در فطرت اول نمی فطرت ثانی می 

انسان واقف  مرتبه اول تفکر؛ تفکر غیرفلسفی / مشغول بودن به امور عادی زندگی و تفکر در آن   فطرت اول:   ◄  ها / 

 )ایستاده( و مقلد و متوقف در دانش ظاهری و محسوسات 

ثانی:   ◄  پرسش   فطرت  در  تفکر   / تفکر فلسفی  تفکر؛  عالی مرتبه دوم  و  برتر  / مرحله  /   های اساسی  اول  از فطرت  تر 

 دونده( و اهل حرکت و پویایی و در تالش عبور از تنگنای ظواهر و محسوسات به جهان وسیع معقوالت. انسان سائر ) 
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   دانش فلسفه 

 دار بررسی قانومند سؤاالت مربوط به موضوعات بنیادین و اساسی است. عهده    

   دانش فلسفه 

 های بشر برای رسیدن به پاسخ قانونمند سؤاالت اساسی نتیجه تالش    

 

  های اساسی و بنیادین را دریافته و با دقت و تأمل فراوان و  آغاز حیات فکری انسان افرادی )فالسفه( اهمیت پرسش از

 شکل گرفته.   دانش فلسفه تدریج  به   ← اند  ها تالش کرده صورت قانونمند برای رسیدن به پاسخ به آن به 

 ی دارد. ریشه یونان   ← )معرَّب واژه یونانی فیلوسوفیا(  واژه فلسفه    ▲ 

ها انداخت و  سقراط آن را به سر زبان   ← در ابتدا به معنای هر دانشی بود    ← دانش )دانایی(    سوفیا: دوستداری ـ  :  فیلو   ┤ 

 عمومی کرد. 

می   ┤  )دانشمند(  را سوفیست  او خود  از  قبل  و  زمان سقراط  را  سقرا   خواندند  دانشمندان  فیثاغورس خود  تبع  به  ط 

 نامید. س می فیلسوفو 

    فیلسوفوس خواند؟ چرا سقراط خود را سوفیست ننامید و 
    های خود در استدالل   ←      تر به تعلیم سخنوری و ها که بیش برخی از سوفیست   دغدغه چون 

 وکالت اشتغال داشتند        

 

 این گروه از دانشمندان   ⎯⎯رسید  نظر می هایی که به ظاهر درست به گرفتند یعنی استدالل از مغالطه کمک می 

 اما در واقع غلط بود    
 

گرفت    ←  خود  به  کار  مغالطه  مفهوم  و  داد  دست  از  را  خود  اصلی  مفهوم  )دانشمند(  سوفیست  سفسطه    ← کلمه 

 از لفظ سوفیست گرفته شده. کاری( )مغاله 

 قطعاً به دلیل تواضع و فروتنی                 

   سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند   پس 

 ردیف نشدن با سوفسطائیان شاید به دلیل هم                 

 دانش خاص   ← مطلق دانش    ← تحول معنایی فلسفه = دوستداری دانش  

 معنای رایج: دانشمند   

 ارتقاء   ↑    

 معنای اصلی: دوستدار دانایی  فیلسوف 

 

 معنای اصلی: دانشمند  سوفیست 

 تنزل   ↓    

 کار معنای رایج: مغالطه   

 واقع و دفاع از حقیقت نبود  بیان

 ترین هدف بود پیروزی بر رقیب مهم 

 تدریج به 
 برای حقیقت و واقعیت 

 ارزش اعتبار قائل نباشند.
 را همان فهم هرکسو 

 حقیقت و واقعیت بدانند.
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   های فلسفه ویژگی 

   شود؛ موضوع و روش هر دانشی اساساً از دو جهت از دانش دیگر متمایز می 

   ← ترین موضوعات )تفاوت اصلی فلسفه با سایر علوم و منحصر به فلسفه(  ادی ی بن موضوع:    

 

   بنیادی و  انسان  و  طبیعت  جهان،  حقیقت  و  وجود  نهادی اصل  و  )عمیق ترین  انسان  و  جهان  موضوعات  ترین  ترین 

 های بشری( دغدغه 

شود؟ / مجموعه زوایای مثلث چند درجه است؟ / چرا در اکثر کشورها  چرا هوا معموالً در زمستان سرد می 

 طالق افزایش یافته است؟ 

 ً  که: دلیل پیدایش انقالب صنعتی در اروپا چه بود؟ / خداوند چند رکعت نماز را بر ما واجب کرده است؟ / دلیل  ، این مثال

 ها اثر کدام عامل شیمیایی است؟ و... مورد مطالعه  پیرشدن سلول   / چه بود؟    حمله اسکندر مقدونی به ایران             

 شود. های دیگر علوم بررسی می فلسفه نیست و در شاخه             

 که: آیا تنها جهان موجود همین جهان مادی و طبیعی است؟ / آیا هر چیزی دارای علت است؟ / آیا زیبایی  ، مثالً این اما 

 توانند به اختیار خود موجود شوند؟ / آیا جهان ابتدا  ها می ن ما است؟ / آیا پدیده وجود دارد یا ساخته ذه       

 گیرند. و انتها دارد؟ / آیا هر حیاتی پایانی دارد؟ و... موضوع فلسفه قرار می       

 علوم موضوع خاصی مثل سایر  ترین مسائل اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند نه  ترین و نهادی چون، به بنیادی 

روش فلسفه از این جهت به ریاضیات    ▲   ← استفاده از روش عقلی و قیاسی )عملیات فکری و استداللی(    روش:   

 اند. شبیه 

های تجربی و استفاده از حواس و ابزارهای آزمایشگاهی استفاده  توان برای حل مسائل فلسفی از روش در فلسفه نمی 

 فکری و استداللی باید به جواب مسائل فلسفی رسید. کرد. بلکه مانند ریاضی فقط با عملیات  

  

 پایه و اساس سایر علوم
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 درستی بیان شده است؟ در کدام گزینه سؤالی فلسفی مطرح شده و روش رسیدن به پاسخ آن به

 آیا تنها جهان موجود همین جهان مادی و طبیعی است؟ )روش تجربه و آزمایش( 

 رود؟ )روش استقراء و تجربه( می آیا جریان علم مبتنی بر احتماالت پیش  

 آیا هر چیزی دارای علت است؟ )روش قیاس و استدالل(  

 های انسان دراثر کدام عامل شیمیایی است؟ )روش استدالل عقلی( پیرشدن سلول  

 

 

 .  …………توان گفت  در رابطه با کلمه فیلسوفیا می

 معرفی کرد. ارسطو این واژه را به عموم مردم شناساند و  
 ترکیبی از فیلو به معنای دانایی و سوفیا به معنای دوستداری است. 
 ها مطرح بوده است.در ابتدا در مورد تمامی دانش 
 شده آن به معنای دانشمند است.امروزه شکل عربی  

 

 

 جزء سؤاالت بنیادی انسان قرار بگیرد؟  تواندنمی کدام سؤال 
 شود؟ عدالت چگونه در دادگاه برقرار می  

 آیا انسان آزاد است یا مجبور؟ 

 کشد؟چرا انسان درد و رنج می  

 توان به خوشبختی و سعادت رسید؟ چگونه می  

 
  

3 

2 

1 
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 است؟  نادرستکدام گزینه 

 مالصدرا فطرت اول است.پرداختن به امور عادی و روزمره درنظر   

 داند.ارزش می مالصدرا پرداختن انسان به فطرت اول را بی   

 ای فراتر از فطرت اول و برابر با تفکر فلسفی است. فطرت ثانی مرحله   

 صورت جدی و پیوسته به سؤاالت بنیادی بپردازیم. تفکر فلسفی، یعنی به   

 

 

 برای فلسفه باشد؟تعریف مناسبی  تواندنمی یک کدام

 تالش بشر برای پاسخ قانونمند به سؤاالت نهادی  

 بررسی قانونمند سؤاالت بنیادین 

 دوستداری دانش و بررسی سؤاالت اصلی بشر 

 تفکر منطقی برای دریافت پاسخ سؤاالت تخصصی  

 

 

  تواند یک پرسش فلسفی باشد؟ های زیر مییک از گزینه کدام

 مسلمان بودن و ایرانی بودن با یکدیگر مساوی است؟آیا  

 آیا ممکن است در سیارات دیگر نیز موجوداتی زندگی کنند؟ 

 دهنده موجودات اتم است؟ترین ذرات تشکیلآیا کوچک  

 رسند؟نظر می های طبیعت واقعاً همان هستند که به آیا پدیده 

 
  

5 

4 

6 
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 ( 99)خارج   کدام عبارت درست است؟ 

 برخی از مسائل فلسفه با روش تجربی قابل بررسی است، اما روش کلی فلسفه، روش عقلی است.  

 کند.های دیگر قانونمند است و با استفاده از روشی خاص، مسائل خود را بررسی می فلسفه مانند همه دانش  

 دهد.انسانی خود را نشان می تفکر فلسفی خاص فیلسوفان نیست، بلکه از همان آغازین روزهای حیات هر  

 شوند. ها به شرط دقت در افکار، تصمیمات و اعمال روزمره خود، دچار نوعی حیرت فلسفی می همه انسان  

 

 

 ( 99)داخل  دهد؟ کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می

 های کلی ارائه دیدگاه  

 موضوع و مسائل آن  

 برابر هستی حیرت در  

 استفاده از روش عقلی  
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