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 شناسی چیست؟ مراد ما از معرفت در معرفت  .0
گاهی و شناخت      الف( باور صادق موجه    د( علم باواسطه واسطه ج( معرفت  بی ب( مطق آ

 گیرد؟ شناسی از چه جهتی مورد بحث قرار می شناخت در روان  .7
 ب( به لحاظ هستی گری الف( از حیث حکایت 

  کدام د( هیچ  ج( از نظر زمینه، فرایند و پیامدها
 كند. یابی انواع آنها و تعیین معیار صدق و كذب آنها بحث می های انسان، ابزارها یا منابع آنها، ارزش ..........علمی است كه درباره معرفت  .9
  د( خداشناسی  شناسی ج( روان ب( فلسفه  شناسی الف( معرفت 

 .....از نظر اندیشمندان مسلمان وجود واقعیت، امكان معرفت یقینی به آن، وجود خطا و توانایی انسان بر تمییز حقیقت از خطا و صدق از كذب...  .4
  د( امری بدیهی است. ج( امری نامعقول است. ب( امری پذیرفتنی است. الف( امری مورد تردید است. 

 های زیر را باید بپذیریم؟ برای انكار معرفت، كدام یک از گزینه  .2
  ب( علم به قوه خطاکننده   الف( علم به واقعیتی که ادراک خطائی مطابق آن نیست.  

  د( همه موارد ج( علم به اعتبار استدالل عقلی
 گرایی قائل است؟ شناسی به نوعی از نسبی كدام یک از مكاتب روان  .0
  د( رفتارگرایی گرایی ج(  انسان ب( گشتالت  گری تحلیل الف( روان 

 كنند؟ كدام گروه از خطاهای ادراكی مانند خطاهای بینایی برای استدالل علیه امكان معرفت یقینی استفاده می  .2
  ب( سوفسطائیان الف( فالسفه قدیم یونان مانند ارسطو 

  گرایان د( شک  گرایان ج( نسبی
 النفس چیست؟ شناسی و علم شناسی با حافظه در روان نسبت حافظه در معرفت  .9
  شناسی اخص است. د( حافظه معرفت شناسی اعم است. ج( حافظه معرفت ب( تباین الف( تساوی 

 منابع اصلی معرفت كدام است؟  .3
 حس، عقل، نقل، شهود ب(  الف( حس، عقل و شهود  

  حس، علم حضوری، عقل نظری، نقل (د باطنیحس ظاهری و حس  ج(
 احساس ترس از رعد و برق و بعد بیان آن برای یک دوست به ترتیب چه نوع علمی است؟  .01

  حصولی، حصولی د( حصولی، حضوری ج( حضوری، حصولی ب( حضوری، حضوری الف( 
 مراد از واسطه در علم حصولی كدام است؟  .00

  د( احساس درونی  ج( مفهوم یا صورت ذهنی  ب( علم به خود  الف( معلوم خارجی 
 ؟نیستكدام گزینه جزو موارد علم حضوری انسان   .07

  د(  علم به مطالب کتاب ج( علم به قوای نفسانی ب( علم به حاالت خود الف( علم به خود 
 ترین ویژگی علم حضوری چیست؟ مهم  .09

 بودن واسطه ب( بی الف( خطاناپذیری 
  د( اتحاد علم و معلوم    .شود ج( به صفات ذهنی متصف نمی
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 راز خطاناپذیری علم حضوری در چیست؟  .04
  د( مورد الف و ب واسطه بودن آن ج( بی ب( مطابقت با واقع الف( قابلیت استدالل 

 شناسی است كه به علم حضوری نزدیک است؟ كدام روش در روان  .02
  د( موردپژوهی نگری ج( درون درمانی ب( روان هیپنوتیزمالف(  

 ، عالمت بزنید.نیستای را كه ویژگی علم حصولی  گزینه  .00
  د( احکام ذهنی        ج( قابلیت انتقال  ب( رسیدن به هستی اشیا الف( قابلیت صدق و کذب 

 یادآوری صدای استاد، دیدن این برگه، عالقه به مادر به ترتیب چه نوع تصوری است؟  .02
  د( خیالی، حسی، وهمی ج( حسی، وهمی، عقلی    ب( عقلی، حسی، خیالی الف( حسی، خیالی، وهمی 

 كدام نظریه درباره مفهوم كلی درست و مورد پذیرش اندیشمندان مسلمان است؟  .09
  د( نظریه ارسطو  ج( مثل افالطونی  گرایی ب( شبح گرایی الف( نام 

 معقول ثانی كدام است؟ ویژگی  .03
  است  ب( بیان کننده چیستی موجودات الف( صورت مستقیم امور خارجی است 

  د( همه موارد ج( ذهن در پیدایش آن فعال است.
 مفهوم كوه و شخصیت به ترتیب چه نوعی از مفاهیم كلی است؟  .71

  معقول ثانی، معقول اول (د  ج( معقول ثانی، معقول ثانی ب( معقول اول، معقول ثانی الف( معقول اول، معقول اول 
 در دیدگاه درست صدق یعنی:    .70

  د( مطابقت با واقعیت ج( فهم متعارف ب( سازگار با دیگر معلومات الف( اندیشه مفید در زندگی 
 كلید حل مسأله ارزش شناخت و تشخیص معرفت حقیقی از غیر آن در چیست؟  .77

  د( الف و ب ج( بازگشت به منطق  ب( علوم حضوری  الف( بازگشت به بدیهیات اولیه 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


