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(بارم  /5نمره )

سواالت چهار گزینه ای

 -1قضا یای" الخوف من المیت " و" الربا محرّم "و" کل معلول له علّه " بترتیب عبارتند از :
ب)وهمیات –مقبوالت –اولیات

الف)مقبوالت –مشاهدات -مظنونات.

د)مشبهات –مشاهدات –مشهورات

ج) یقینیات –وهمیات –مقبوالت

 -2قیاس هایی که " یفید تصدیقا غیر جازم " و" یفید تصدیقا جازمه ال یعتبر فیه ان یکون حقا " بترتیب عبارتند از:
الف) برهان –مغالطه

ب)برهان –خطابه

ج) جدل –خطابه

د) خطابه -جدل

 -3در برهان ذیل کدام علت حد وسط قرار گرفته است ؟
هذه الزاویه ضلعاها متعامدانالف) فاعلی

وکل زاویه ضلعیها متعامدان قائمه
ج) صوری

ب)غایی

فهذه الزاویه قائمه
د) مادی

 -4علل" داخلی " و" خارجی با قیاس خاضر در ذهن " بترتیب باعث یقینی بودن کدام قضایا می باشد؟
ب) مجربات –مشهورات

الف) اولیات  -مجربات

د) مقبوالت –مشاهدات

ج) مظنونات – مشهورات
 -5کدام گزینه صحیح می باشد ؟

ب)در جدل از شبه مشهورات استفاده می شود

الف ) وضع مطلق رای است
ج در مسائل جدل از ماهیت اشیا .سوال می شود

د) سائل از ابتدا مواضع خود را اشکار می سازد

 -6کدا یک از موارد زیر از مستثنیات مطالب جدل می باشد؟
ب) مسائل فلسفی

الف) مسائل کالمی

ج)مسائل سیاسی

د) مشهورات حقیقی مطلق

 -7کدام یک از موارد زیر از شروط مقدمات برهان نیست ؟
الف) یقینی بودن

ب) کلی بودن

ج) موجبه بودن

د)ضروری بودن

 -8کدام عبارت صحیح است؟
الف) جدلی باید مظنونات ومشبهات را بکار ببرد
ج) برهان انّی از علت به معلول است

ب)حد وسط در برهان لمّی فقط واسطه در اثباط است
د)اقسام برهان لمّی مطلق وغیر مطق می باش

سواالت عبارتی

بارم  2نمره

 " )1کل قضیه کان السائل فد اورد عینها فی حال سواله او ورد مقابلها تسمی مسئله الجدل وبعد ان یسلم بها المجیب
ویجعلها السائل جزا من قیاسه هی نفسها تسمی مقدمه الجدل "
ب)تفاوت آنها را بنویسید

الف)مسئله ومقدمه جدل را تعریف کنید
 -2عبارت ذیل را ترجمه کنید:

"ان یتواضع فی خطاب خصمه ویتجنب عبارات الکبزیا والتعاظم والکلمات النابیه القبیحه "
" -3والمراد من االولی هنا هو المحمول ال بتوسط غیره ای ال یحتاج الی ئاسطه فی المعرئض فی حمله علی موضوعه
ب) مثالی ذکر کنید:

الف)عبارت را ترجمه کنید :

" -4امّا العلّه الصوریة فانه اذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل النّ فعلیة الصورة فعلیة لذیها فال
بّد ان تکون العلل حاصله واال لما وجد فعلیا "
عبارت را توضیح مختصر بدهید :

سواالت تشریحی

(فقط به چهار سوال پاسخ دهید)

(بارم نمره )2

 -1اقسام برهان لمّی را نام برده وبرای یک مورد آن مثال بزنید.
-2معنای " ذاتی " و" کلی " باب برهان را بنویسید .
-3دو مورد برای هر یک از  " :تفاوت برهان وجدل " و" فوائد جدل " بنویسید.
-4یکی از ادوات جدل را بطور مختصر بیان کنید.
 -5تعریف "موضع " را نوشته وعلل مشهور نبودن اکثر مواضع را ذکر کنید.
موفق باشید

