
کدام گزینه بیانگر نوع رابطۀ بین موضوعات قابل شناخت به وسیلۀ ابزار حس و ابزار عقل می باشد؟   1

عموم و خصوص من وجه تباین عموم و خصوص مطلق تساوي

گزینۀ نادرست در مورد شناخت تجربی را مشخص کنید.  2

این شناخت حاصل استفاده از ابزار عقل و حس می باشد.

با کمک تحلیل عقالنی یافته هاي حسی، می توان به بسیاري از اسرار جهان ماوراءالطبیعه پی برد.

با کمک این نوع شناخت نمی توان تمامی رموز جهان طبیعت را شناخت.

شناخت تجربی بر قواعد عقلی متکی است.

کدام گزینه بیانگر معتبر بودن شناخت حسی است؟  3

فهم صحت انتخاب هاي انسان در استفاده از اشیا امکان استفادة متفاوت از اشیا گوناگون

زندگی در طبیعت و برطرف کردن نیازها به کمک حواس پنج گانه قابلیت شناخت طبیعت و ویژگی هاي همۀ موجودات 

کدام گزینه در مورد امور محسوس نادرست است؟  4

امري که با حواس قابل درك نباشد؛ اما بتوان با ابزارهایی که با حواس کار می کنند، درك کرد.

امري که با حواس قابل درك باشد و براي درك آن نیازي به ابزار نباشد.

امري که هم با حواس قابل درك است و هم با ابزار و دستگاه.

امري که با حواس قابل درك باشد، اما نتوان با ابزار آن را درك کرد.

کدام عبارت دربارة شناخت عقلی درست است؟  5

اقسام مختلفی دارد که درون نگري یکی از آن ها است.  یافته هاي آن، اساس دانش هاي گوناگون بشري است. 

در برخی از موارد، مستلزم بهره گیري از یافته هاي حسی است.  نوعی درك بدون واسطه و براساس تأمل در خود است. 

کدام گزینه بیانگر علت نام گذاري شناخت قلبی به شناخت شهودي است؟  6

زیرا قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند. زیرا براي دریافت چنین معرفتی سیر و سلوك و تهذیب نفس ضروري است.

زیرا بدون استفاده از تجربه و آزمایش و بدون استدالل عقلی حاصل می شود. زیرا  قلب می تواند بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند.

کدام گزینه در خصوص قاعدة زیر صحیح است؟   7
«پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده اي نیازمند علت است.»

می توان از طریق حواس پنج گانه به این قاعده رسید. این قاعده یکی از مبانی تجربی علوم طبیعی است.

این قاعده از طریق تأمل عقل در یافته هاي درونی خود به دست آمده است. یکی از قواعد عقالنی است که جزء مبانی عقلی علوم طبیعی می باشد.

کدام گزینه تمامًا بیانگر ویژگی هاي شناخت حسی است؟  8

نامعتبر - خطاناپذیر - محدود به جهان هستی نامعتبر- خطاپذیر - محدود به جهان مادي

معتبر - خطاناپذیر - محدود به جهان هستی معتبر - خطاپذیر - محدود به جهان مادي

دانسته هاي فلسفه اولی از طریق کدام یک از راه هاي زیر به دست آمده است؟  9

شناخت فلسفی درون نگري شناخت عقلی شناخت تجربی
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عقل قادر است بدون استفاده از یافته هاي تجربی و صرفًا با تأمل، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند. به این قبیل دانش ها  10
.................. می گوییم.

شناخت فلسفی درون نگري شناخت عقلی شناخت تجربی

کدام گزینه بیانگر موضوعات قابل شناخت به وسیلۀ عقل است؟  11

موضوعات غیرمادي و مربوط به جهان ماوراءطبیعت موضوعات مادي و مربوط به جهان طبیعت

موضوعات محسوس و غیرطبیعی موضوعات مادي و محسوس

اینکه براي رفع تشنگی لیوان آب را بر می داریم و براي رفع گرسنگی به سراغ غذا می رویم، بیانگر کدام ویژگی شناخت حسی است؟  12

قابلیت به کارگیري عقل در شناخت حسی شناخت حسی متفاوت از اشیا

قابلیت شناخت جهان طبیعت با کمک حواس پنج گانه معتبر بودن شناخت حسی با وجود خطاپذیري آن 

بیت زیر با کدام یک از منابع شناخت مرتبط است؟   13
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند» «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

حس وحی عقل قلب

همۀ موارد زیر مربوط به یک منبع شناخت است؛ به جز ..................  14

انسان از طریق این منبع می تواند بی واسطه به حقایقی برسد و معرفت کسب کند.

این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس حاصل می شود.

این منبع به انسان امکان می دهد تا یافته هایی سودمند دربارة کل هستی (که امکان درك تجربی آن هیچ گاه وجود ندارد) به دست بیاورد.

براي دریافت چنین معرفتی سیر و سلوك و تهذیب نفس، ضروري است.

کدام گزینه در خصوص شناخت تجربی نادرست است؟  15

این نوع شناخت با همکاري عقل و حس به دست می آید. عقل با کمک حواس می تواند به تمامی اسرار و رموز طبیعت پی ببرد.

شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم متکی است. شناختی است که از طریق تحلیل عقالنی یافته هاي حسی صورت می گیرد.

تمامی گزینه هاي زیر در مورد شناخت عقالنی صحیح است به جز ..................  16

با کمک این نیرو می توان حقایقی را درك کرد که توانایی درك آن از راه احساس ممکن نیست.

به کمک این نیرو می توان به شناخت امور محسوس و غیرمحسوس اقدام کرد.

توانایی ما در شناخت تفاوت ها و تمایزهاي اشیا، نشان دهندة ارزش و اعتبار شناخت عقلی است.

شناسایی قوانین طبیعی معلول به کارگیري شناخت حسی به وسیلۀ شناخت عقلی است.

کدام یک از منابع شناخت باوجود خطاپذیر بودن قابل اعتماد است؟  17

قلب شهود عقل حس

زندگی در طبیعت و برطرف کردن نیازهاي مادي، بیانگر کدام یک از ویژگی هاي شناخت حسی است؟  18

توانایی شناخت جهان طبیعت به کمک شناخت حسی معتبر بودن در عین خطاپذیري

خطاناپذیري حواس و قابل اعتماد بودن آن قابلیت شناخت تفاوت هاي اشیاء مادي به کمک حواس پنج گانه

.................. یکی از راه هاي شناخت است که ما با کمک آن با عالم .................. آشنا می شویم و .................. موجودات مادي و ویژگی هاي آن ها را  19
می شناسیم.

عقل - هستی - بیشتر حس - مادي - همه حس - مادي - بیشتر عقل - هستی - همه

کدام گزینه در خصوص شناخت حسی صحیح نیست؟  20

این که انسان نیازهاي طبیعی خود را به کمک حواس پنج گانه برطرف می کند، بیانگر اعتبار حواس است.

استفاده هاي مختلف از اشیاء متفاوت به کمک حواس پنج گانه و به کارگیري عقل رخ می دهد.

انسان به کمک حواس پنج گانه قادر است تمامی موجودات و ویژگی هاي آن ها را بشناسد.

به کمک حواس پنج گانه نمی توان به شناخت جهان ماوراءالطبیعه پرداخت.
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با کمک ابزار حسی تنها می توان امور مادي را شناخت؛ در حالی که عقل هم توان شناخت موضوعات مادي و هم توان شناخت موضوعات غیرمادي را دارد.   1

شناخت تجربی براي کشف اسرار جهان مادي و طبیعی به کار می رود، نه جهان ماوراء الطبیعه.  2

شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که بر پایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان را  3
برطرف می کنیم.

امور محسوس را هم می توان با حواس درك کرد و هم با ابزار. شاید امر محسوسی به صورت مستقیم و بدون ابزار حس نشود، اما اگر امري با حواس قابل درك  4

( باشد، قطعًا با ابزار هم قابل درك است. ضمنًا برخی امور محسوس با حواس قابل درك هستند و دیگر نیازي به استفاده از ابزار نیست. (صحیح بودن گزینۀ 

عقل قادر است تا بدون استفاده از تجربه و صرفًا با تفکر و استدالل به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند.   5

علت نام گذاري این شناخت به شهود این است که قلب انسان حقیقت را چنان در می یابد که گویا با چشم می بیند.  6

شناخت تجربی بر چند قاعدة عقلی مهم متکی است که دانشمندان در هنگام بررسی داده هاي حسی، آن قاعده ها را در نظر داشته و از آن ها بهره می گیرند؛ مانند  7
قاعدة علیت که عبارت است از: پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده اي نیازمند علت است.

شناخت حسی با وجود خطاپذیر بودن، قابل اعتماد است و شناختی معتبر می باشد. به کمک این شناخت می توان جهان مادي را شناخت.  8

دانستنی هاي این دانش از طریق حواس و تجربه به دست نمی آیند؛ بلکه فقط از طریق تعقل محض می توان به آنها رسید. (شناخت عقلی)  9

عقل قادر است بدون استفاده از یافته هاي تجربی و صرفًا با تأمل، به حقایقی برسد و دانش هایی را پایه گذاري کند. به این قبیل دانش ها «شناخت عقلی» می گوییم.  10

عقل هم توانایی شناخت موضوعات مادي و محسوس و هم توانایی شناخت موضوعات غیرمادي و غیرطبیعی را دارد.  11

شناخت حسی متفاوت از اشیا، این امکان را به انسان می دهد که با کمک عقل خود از اشیاي متفاوت استفاده هاي مختلف بکند؛ مثال اگر در مقابل ما یک لیوان آب  12
و یک ظرف غذا باشد، براي رفع تشنگی لیوان آب را بر می داریم و براي رفع گرسنگی به سراغ غذا می رویم.

ابیات زیر از حافظ مربوط به شناخت شهودي (قلب) می شود:   13
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

بیخود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند 
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند  
باده از جام تجلی صفاتم دادند 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

مطالب مندرج در این گزینه مربوط به منبع عقل است؛ در حالی که سایر گزینه ها مربوط به منبع قلب یا دل می باشد.  14

عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته هاي حسی می تواند به بسیاري از اسرار و رموز طبیعت پی ببرد و قوانین طبیعی را بشناسد.  15

توانایی ما در شناخت تفاوت ها و تمایزهاي اشیا، نشان دهندة ارزش و اعتبار شناخت حسی است که زمینۀ تفکر عقلی قرار می گیرد.  16

شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که بر  پایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان را  17
برطرف می کنیم.

 18
شناخت حسی خطاپذیر است؛ اما این شناخت به قدري براي ما معتبر است که برپایۀ آن در طبیعت زندگی می کنیم، از اشیاي طبیعی بهره می بریم و نیازهایمان را برطرف می کنیم.

حس یکی از راه هاي شناخت است. ما با کمک حواس پنج گانه با عالم طبیعت آشنا می شویم و بسیاري از موجودات مادي و ویژگی هاي آن ها را می شناسیم.  19

ما با کمک حواس پنج گانه با عالم طبیعت آشنا می شویم و بسیاري از موجودات مادي و ویژگی هاي آن ها را می شناسیم.  20
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