
کدام گزینه با اصل قابل شناخت بودن جهان براي انسان ناسازگار است؟  1

بسیاري از حقایق در جهان هست که ما هنوز نشناخته ایم.

ممکن است انسان در شناخت امور جهان دچار خطا شود.

ممکن است انسان در توانایی هاي خود براي شناخت جهان دچار شک و تردید شود.

ممکن است انسان در اصل دانستن و همۀ دانسته ها دچار تردید شود.

وجود اختالف نظر و باور هاي متفاوت نسبت به موضوعات یکسان بیانگر کدام یک از ویژگی هاي شناخت می باشد؟  2

گستردگی شناخت محدودیت شناخت تدریجی بودن شناخت خطاپذیر بودن شناخت

کدام گزینه بیانگر تدریجی بودن شناخت است؟  3

ما اشیاء و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و از طریق این شناخت از آن ها استفاده می نماییم.

با عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

عالوه بر تأمل در مورد امور محسوس، گاهی ما انسان ها دربارة اموري برتر از حواس هم فکر می کنیم.

به کمک حواس پنج گانه قادر به فهم بسیاري از ویژگی هاي اشیاء می باشیم.

به ترتیب «قابلیت درك با حواس»، «قابلیت درك با ابزار و دستگاه» و «عدم قابلیت درك با حواس و وجود امکان درك با ابزار» بیانگر چه اموري  4
هستند؟

محسوس- محسوس- نامحسوس محسوس- محسوس- محسوس نامحسوس- محسوس- نامحسوس نامحسوس- محسوس- محسوس

کدام گزینه در مورد شناخت انسان نادرست است؟  5

قابل شناخت بودن جهان براي انسان گستردگی شناخت نامحدود بودن شناخت تدریجی بودن شناخت

امور .................. اموري هستند که با حواس قابل درك هستند و همۀ پدیده هاي جهان .................. را در برمی گیرد.  6

نامحسوس- هستی   محسوس- مادي نامحسوس- مادي محسوس- هستی

کدام گزینه در مورد امور محسوس نادرست است؟  7

محسوسات همۀ پدیده هاي جهان هستی را در برمی گیرد. براي درك این امور، از حواس پنجگانه کمک می گیریم.

اموري که با ابزار و دستگاه قابل درك باشد، محسوس است. پدیده هایی مانند ستارگان، درختان و رنگ ها جزء امور محسوس هستند.

کدام گزینه درباره دیدگاه گرگیاس نادرست است؟  8

انسان نمی تواند آموخته هایش را به دیگران آموزش دهد. چیزي وجود ندارد.

اگر چیزي وجود داشته باشد، انسان می تواند آن را بشناسد. انسان ابزار شناخت ندارد.

این عبارت دیدگاه کدام شخص یا گروه دربارة معرفت شناسی است؟   9
«انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد برسد.»

پارمنیدس فیثاغوریان سوفسیت ها سقراط و افالطون

کدام گزینه بیانگر علت استقالل معرفت شناسی از فلسفه می باشد؟  10

شک در توانایی هاي انسان براي شناخت جهان انکار قابل شناخت بودن جهان توسط برخی دانشمندان

گسترش و پیشرفت مباحث معرفت شناسی نسبت به گذشته طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون
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کدام گزینه بیانگر شکاکیت مطلق است؟  11

شک در یافته هاي دانشمندان شک در توانایی هاي انسان براي شناخت جهان

شک در وجود جهان شک در اصل دانستن و شناخت

کدام گزینه در مورد معرفت شناسی صحیح است؟  12

در گذشته تمام مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد. معرفت شناسی در گذشته همان فلسفه بوده است.

نظریۀ معرفت همان معرفت شناسی است. معرفت شناسی همواره شاخه اي مستقل از فلسفه بوده است.

اینکه انسان در کنار معلوماتش مجهوالتی هم دارد، بیانگر کدا م یک از ویژگی هاي شناخت انسان می باشد؟  13

قابل شناخت نبودن تمام پدیده ها تدریجی بودن شناخت انسان نامحدود بودن موضوعات جهان محدودیت شناخت انسان

کدام گزینه بیانگر معناي صحیحی از محدودیت شناخت انسان می باشد؟  14

در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم.

با عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

حواس انسان قادر به درك پدیده هاي ماوراءالطبیعی نمی باشد.

اینکه انسان با عمل آموختن و یادگیري در مسیر شناخت پیش می رود، بیانگر کدام موضوع فلسفی می باشد؟  15

قابل شناخت بودن جهان هستی براي انسان قابل شناخت بودن جهان مادي براي انسان

گستردگی شناخت انسان تدریجی بودن شناخت انسان

کدام گزینه در خصوص شناخت انسان نادرست است؟  16

اگر انسان نسبت به اشیا شناخت نداشته باشد، نمی تواند از آن اشیا استفاده کند. برقراري ارتباط میان انسان و اشیا از طریق شناخت صورت می گیرد.

اجتناب و پذیرش امور، نشان دهندة دانستن و شناخت است. انسان به کمک حواس پنج گانه قادر به فهم تمام ویژگی هاي اشیا می باشد.

عبارت هاي «با ابزار و دستگاه قابل درك هستند»، «با حواس پنج گانه قابل درك هستند» و « هم با حواس قابل درك هستند هم با ابزار و دستگاه»  17
به ترتیب بیانگر چه اموري می باشند؟

محسوس- محسوس- نامحسوس محسوس- محسوس- محسوس نامحسوس- محسوس- نامحسوس نامحسوس- محسوس- محسوس

کدام گزینه در مورد امور محسوس صحیح است؟  18

این امور متعلق به جهان ماوراءالطبیعه هستند و با حواس پنج گانه قابل درك می باشند.

امور محسوس حتمًا به کمک حواس پنج گانه قابل مشاهده هستند و نیازمند به کارگیري ابزار خاصی نیست.

انسان در شناخت امور محسوس گاهی خطا می کند.

پدیده هایی مانند درختان، گیاهان، فرشتگان و ستارگان جزء امور محسوس هستند.

این واقعیت که «حقایق فراوانی در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم»، به کدام یک از حیطه هاي معرفت شناسی مربوط می شود؟  19

قلمرو شناخت  امکان شناخت  ماهیت شناخت  ابزارهاي شناخت 

این عبارت که «معلوم است که ما از خود و جهان پیرامون شناختی داریم»، به کدام یک از حیطه هاي معرفت شناسی مربوط می شود؟  20

امکان شناخت  ماهیت شناخت  قلمرو شناخت  ابزارهاي شناخت 
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امکان معرفت یک امر بدیهی است. بنابراین امکان شک در «اصل دانستن و شناخت جهان» وجود ندارد. به عبارتی دیگر، امکان شکاکیت مطلق وجود ندارد.  1

گاهی متوجه می شویم که بعضی از چیز هایی که فکر می کردیم آن ها را می دانیم، درست نبوده و ما در موردشان دچار خطا شده ایم. همان طور که گاهی متوجه  2
می شویم که افراد مختلف، دربارة موضوع واحد نظر ها و باور هاي متفاوت دارند.

شناخت انسان از جهان یک امر تدریجی است. به عبارت دیگر، ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیده هاي جهان آشنا می شویم؛ یعنی با  3
عمل آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

اگر امري با حواس یا با دستگاه قابل درك باشد، آن امر محسوس است.  4

علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ما در مجموع محدود است.  5

امور محسوس اموري هستند که با حواس قابل درك هستند. محسوسات همۀ پدیده هاي جهان مادي را در برمی گیرد.  6

محسوسات شامل تمامی پدیده هاي جهان مادي می شود، نه جهان هستی. جهان هستی عام تر از جهان مادي است و شامل طبیعت و ماوراءالطبیعه نیز می شود.  7

گرگیاس معتقد است که اگر هم چیزي وجود داشته باشد، براي انسان قابل شناخت نیست.  8

«ناتوانی انسان در درك حقیقت و رسیدن به علم مطابق با واقعیت» از عقاید سوفیست ها است.   9

در گذشته برخی مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد. اما امروزه به علت طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي  10
گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی در آمده که به آن «معرفت شناسی» یا «نظریۀ معرفت» می گویند.

شّکاکیت مطلق یعنی شک در اصل دانستن و در همۀ دانسته ها.  11

معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به خوِد پدیده شناخت می پردازد. در گذشته، برخی مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد؛ امّا امروزه  12
به علت طرح پرسش هاي جّدي و جدید دربارة معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی در آمده که به آن «معرفت شناسی» یا «نظریۀ معرفت» می گویند.

علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، شناخت ما در مجموع محدود است؛ یعنی ما آگاه هستیم که در کنار آن دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان  13
دیگري هم در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.

ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها، حقایق فراوان دیگري هم در عالم وجود دارد که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.  14

شناخت انسان از جهان یک امر تدریجی است. به عبارت دیگر ما از آغاز تولد همه چیز را نمی دانیم، بلکه گام به گام با پدیدهاي جهان آشنا می شویم؛ یعنی با عمل  15
آموختن و یادگیري، در مسیر شناخت پیش می رویم.

انسان به کمک حواس پنج گانه قادر به فهم بسیاري از ویژگی هاي اشیا می باشد.  16

هر سه عبارت بیانگر امور محسوس می باشند.  17

امور محسوس فقط شامل اموري هستند که در جهان مادي حضور دارند، پس نمی توان هر چیزي که در جهان هستی وجود دارد را محسوس دانست.   18
بررسی سایر گزینه ها: 

: امور محسوس متعلق به جهان طبیعت هستند، نه ماوراءالطبیعه.  گزینۀ 

: امور محسوس ممکن است به کمک ابزار و دستگاه قابل مشاهده باشند.  گزینۀ 

: فرشتگان جزء امور نامحسوس هستند.  گزینۀ 

قلمرو شناخت بسیار وسیع است و حقایق فراوانی در عالم هست که ما آن ها را نمی شناسیم.  19

امکان رسیدن به معرفت براي هر انسانی روشن است و شک در اصل دانستن امکان پذیر نیست.   20
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