باسمه تعالي

طرح امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه دوم
نام استاد :خانم ملکی

شهرستان :مشهد

تاريخ امتحان69/11/8 :

زمان:

عنوان درس  :منطق 1

نام کتاب :منطق مظفر محدوده « :از ابتدای کتاب تا ابتدای جزء ثانی»

پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

( بارم ./5

سواالت چهار گزینه ای
نمره)

 -1اگر قضیه ای که موضوع آن کلی است کمیت افراد لحاظ نشود چه نامیده می شود ؟
الف)طبیعیه

ب)شخصیه

د)محصوره

ج)مهمله

 -2تصویر ذهنی شهری که ندیده اید مربوط به چه مرحله از علوم بشری است ؟
الف) عقلی

ب)وهمی

د) حسّی

ج)خیالی

 -3کدا گزینه از اقسام قضیه شرطیه نیست ؟
ب)اتفاقیه –حقیقیه

الف) محصوره – لزومیه

د) مانعه الجمع –عنادیه

ج) طبیعیه –موجهه

 -4چرا تعریف نور به "قوة تشبه الوجود " صحیح نیست ؟
ب) تعریف به اخفی است

الف) تعریف به اعم است

د) تعریف دوری است

ج) تعریف به اخص است

 -5در کدامیک از موارد ذیل انسان با حیوانات اشتراک ندارد ؟
الف ) حواس پنج گانه

ب) خیال

د)علم

ج) وهم

 -6کدا مورد از موارد متعلقات تصور نیست؟
الف) مرکب تام

ب) مفرد

ج)نسبت در خبر

د) نسبت در انشاء

 -7تقابل " نقیضان –ملکه وعدمها –متضایفان " بترتیب عبارتند از :
الف) حیوان و غیر حیوان – سالم ومریض – خالق و مخلوق
ب) صبح وعصر –کوری وبینایی – ابوت وبنوت
ج) علت ومعلول –شجاعت وترس –صبح ومساء
د) انسان وغیر انسان – سبز وزرد – باالو پایین
 -8نسبت بین " ابیض وحلو –فرس وغیر حیوان " به ترتیب عبارتند از:
الف) عامین من وجه –تباین

ب) عامین مطلق – تساوی

د)عامین من وجه –عامین مطلق

ج) تساوی – تباین

(بارم  2نمره)

سواالت عبارتی

 )1ال شک ان المنطقی ال یتعلق غرضه االصلی اال بنفس المعانی ولکنه الیستغنی عن البحث عن احوال االلفاظ توصال
الی المعانی النه ان التفاهم مع الناس ال یکون غالبا اال بتوسط لغه من اللغات
ب) علل نیاز منطقی به مباحث الفاظ را بنویسید

الف) عبارت را ترجمه کنید.

" -2وهی فیما اذا کان بین الدال والمدلول مالزمه ذاتیه فی وجود هما الخارجی کاال ثر والموثر "
ب) عبارت مربوط به چه مطلبی است؟

الف) عبارت را ترجمه کنید.

" -3وهما متغایران من حیث هما متغایران وال مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کانا من الصفات "
ب) عبارت مربوط به چه مطلبی است ؟

الف) عبارت را توضیح دهید .

 -4وهنا اصطالح آخر للجزئی ال ضافته الی ما فوقه ومع ذلک قد یکون کلیا اذا کان اضیق دائرة من کلی آخر اوسع منه

الف)-عبارت مربوط به چه مطلبی است ؟

سواالت تشریحی

ب) مثال بزنید.
( فقط به چهار سوال پاسخ دهید).

(بارم  2نمره)

 -1نسب اربعه را نام برده وبرای هر کدام مثالی بنویسید :
 -2انواع داللت وضعیه را در موارد زیر مشخص کنید:
ب)انسان نسبت به ضاحک

الف) ماشین نسبت به راننده

د) شیر نسبت به شجاعت

ج) اتاق نسبت به خانه
 -3برای موارد ذیل مثال بنویسید :
الف) حقیقیه موجبه

ب) کلی متواطی

ج) نوع اضافی

د) لفظ منقول

-4نوع تقسیمات زیر را مشخص کنید:
الف) تقسیم ماه به  33روز

ب) تقسیم اسم به معرفه ونکره

 -5انواع تعریف را نام ببرید اجزاء دو مورد از ان را بیان کنید:
موفق باشید

