
نخستین فیلسوفانی که مسائل معرفت شناسی را به طور منظم و مستقل مورد بحث قرار دادند، چه کسانی 

 بودند؟

 اسپینوزا و کانت-1

 کانت و هگل-2

 ☑ جان الک و الیب نیتس-3

 جان الک و اسپینوزا-4

 

 یفی را برای معرفت برگزیده اند؟اندیشمندان مسلمان چه تعر

 باور صادق-1

 باور صادق موجه-2

 شناخت قضیه ای-3

 ☑ هیمطلق علم و آگا-4

 

 عبارت زیر تعریف کدام مفهوم است؟

دیدگاهی که معرفت انسان یا حقیقت را بر زمان یا مکان یا جامعه یا فرهنگ یا چارچوب معرفتی یا دستگاه 

 شناخت یا تربیت و اعتقاد شخصی مبتنی می داند

 جامعه گرایی-1

 ☑ نسبیت گرایی-2

 شبح گرایی-3

 حس گرایی-4



 

 سوفیست ها این است که هیچ معرفت یقینی امکان ندارد مهمترین اشکال این ادعا چیست؟ افراطی ترین ادعای

 این ادعا بی معناست-1

 این ادعا با براهین عقلی اثبات نشده است-2

 این ادعا قابل اثبات با روش تجربی نیست-3

 ☑ این ادعا تناقض گویی است و خود را نقض می کند-4

 

 معرفت بی واسطه که در آن واقعیت و وجود واقعی معلوم پیش درک کننده حاضر است، چه نام دارد؟

 علم حصولی-1

 ☑ علم حضوری-2

 معرفت واقعی-3

 معرفت حسی-4

 

 علم حضوری است؟کدام گزینه از ویژگی های 

 می تواند مورد شک یا یقین قرار گیرد-1

 با استدالل عقلی و منطقی به آن علم پیدا می کنیم-2

 ☑ قوه مخصوصی برای تحقق آن دخالت ندارد-3

 به کمک صورت های ذهنی حاصل می شود-4

 



، معقوالت ثانیه فلسفی و معقوالت ثانیه منطقی را کدام فیلسوف برای نخستین بار تمایز میان مفاهیم ماهوی

 مطرح نمود؟

 فارابی-1

 ☑ خواجه نصیر الدین طوسی-2

 الک-3

 دکارت-4

 

 کدام گرینه دیدگاه بار کلی را بیان می کند؟

 منشا شناخت ما مفاهیم عقلی یا فطری هستند-1

 تنها منشا تصورات حس ظاهر و اندام های حسی است-2

 و مکان از ساختارهای ذاتی ذهن استدو مفهوم زمان -3

 ☑ اشیای مادی وجود خارجی ندارند و آنچه ما درک میکنیم تصوراتی است که خدا در ما ایجاد کرده است-4

 

 ؟کدام یک از قضایای زیر قضیه تحلیلی است

 فلزات با حرارت منبسط می شوند-1

 خورشید نور و حرارت دارد-2

 ☑ هر علتی معلولی دارد-3

 هر انسانی فرزند دارد-4

 



استدالل نیاز  کدام دسته از قضایا هستند که صرف تصور موضوع و محمول آنها برای تصدیق کافی نیست و به

 دارند ولی دلیل آنها همواره با آنهاست؟

 حسیات-1

 ☑ فطریات-2

 وجدانیات-3

 حدسیات-4

 

 کدام تعریف از حقیقت یا صدق در طول تاریخ طرفداران بیشتری داشته است؟

 تعریف عملگرایانه-1

 تعریف انسجام گرایانه-2

 ☑ تعریف مطابقت-3

 تعریف کارکرد گرایانه-4

 

 تعاریف انسجام گرایان و پراگماتیست ها از صدق چیست؟اشکال مشترک 

 ابهام-1

 دور-2

 ☑ تسلسل-3

 نداشتن پیشینه تاریخی-4

 



 

 

 

 

 

 


