
  فاطمه مقیمیان)                                              -(فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريمنطق(درس چهارم)                                 

  ازمون هاي ازمایشی:

  )95_96(قلم چی                مفاهیم.....در هر تعریف منطقی،....                                                                                            .1

  )درونی ـ باعث دقیق شدن تعریف می گردند2)عرضی ـ همواره وجود دارند                                1

  )عرضی ـ همواره باعث مانع شدن ان تعریف می گردند4)ذاتی ـ غالبا ماهیت مفهوم را دربرمی گیرند            3

به ترتیب » مفهوم ذاتی که به بیش از یک ذات اختصاص دارد«و» مفهوم بیرونی مختص یک ذات«و» میان چند ذات مشترك مفهوم درونی«.2

  )95_96(گزینه دو                                                                                                                   عبارت اند از.....                   

  )نوع ـ فصل ـ عرض عام2)نوع ـ عرض خاص ـ جنس                              1

 س ـ فصل ـ عرض خاص)جن4)جنس ـ عرض خاص ـ جنس                          3

  )95_96(گزینه دو                                                                                            در میان کلیات پنج گانه،جنس......ماهیت است..3

 )خارج4                               )کل    3)عین                                2)جزء                                   1

  )95_96(گاج                                           انگاه که صفتی نیاز به علت مستقل از پیدایش ذات اصلی دارد ..... وانگاه که ندارد. ..... است..4

 )کلی ـ جزئی4)جزئی ـ کلی                       3)عرضی ـ ذاتی                    2)ذاتی ـ عرضی                       1

          )95_96(گاج                                    ناطق بودن براي حیوان یک ...... وبراي انسان ........ است.                                                  .5

 )فصل ـ فصل4)عرض ـ فصل                       3نوع                      )عرض ـ 2)فصل ـ نوع                         1

  )94(سنجش....  .؛مانندارج ...بوده وثانیاٌ در خ.."اگر مفهومی،مفهوم درونی یک چیز باشد ودر عین حال مفهوم درونی چیز دیگري هم باشد،اوال.6

  )جنس ـ داراي مصداق است ـ حیوان براي انسان1

  تنهایی داراي مصداق نیست ـ مثلث )نوع ـ به2

  )جنس ـ به تنهایی داراي مصداق نیست ـ شکل براي مثلث 3

 )نوع ـ داراي مصداق است ـ انسان4

  .است». . . استوانه اي شکل« .می باشد وجنس عالی مفهوم . . .است که. . . مقصود از چیز،همان.»چیز استوانه اي شکل سبز رنگ«در عبارت.7

  )94سنجش_91(سراسري    االجناس ـ مقدار               )جوهر ـ جنس 2)کیفیت ـ نوع عالی ـ جسم                                             1

 )کیفیت ـ جنس االجناس ـ مقدار پیوسته4)جوهر ـ جنس االجناس ـ جوهر                                      3

www.akbari_arabi.comtelegram.me/akbariara                                   1                                                                   

      

http://www.akbari_arabi.com/


  فاطمه مقیمیان)                                         - مه نجاتی فرد(فاطاستاد اکبريمنطق(درس چهارم)                                        

 تشریحی ازمون هاي ازمایشی: پاسخ

  اگر در یک تعریف از مفاهیم ذاتی(درونی)استفاده نگردد،هرگز نمی توانیم تعریف دقیقی ارایه دهیم ومجهول خود را روشن نماییم 2گزینه.1

 )1مبحث اقسام ذاتی نکته1(صفحه                                                                                                                                       

  مفهوم درونی مشترك میان چند ذات:جنس  3گزینه.2

             مفهوم بیرونی مختص یک ذات:عرض خاص               

 مبحث عرض خاص) 2مبحث جنس،صفحه1(صفحه مفهوم ذاتی که به بیش از یک ذات اختصاص دارد:جنس                                             

  در میان کلیات پنج گانه(خمس) 1گزینه.3

 )7نکته 3(صفحه                جنس وفصل جزء ماهیات هستند                                                                                                    

 

وجود ذاتی براي ذات علت نمی خواهد:یعنی همین که ان ذات،بنابر علت خود پیدا شود،ذاتی هم پیدا می شود وجزء ان است وبراي  2گزینه.4

 مبحث اقسام عرضی)2(صفحه                          .در حالی که مفاهیم عرضی علتی غیر از علت خود ذات دارند.پیدایش به علت دیگري نیاز ندارد

ناطق بودنش بالفاصله  پس از حیوان بودنش بی احتیاج به دلیل دیگري نیست .در میان حیوانات حیوانی پیدا می شود که ناطق است 3گزینه.5

 مبحث اقسام عرضی)2مبحث فصل،صفحه 1(صفحه                                 .فصل انسان ناطق بودن است.پس ذاتی حیوان نیست وعرضی است

این مفاهیم را جنس می گویند که به تنهایی .برخی مفاهیم ذاتی به بیش از یک ذات اختصاص دارند ومشترك میان چند ذات هستند 3گزینه.6

  مبحث جنس ونوع)1(صفحه                                                   .در خارج داراي مصداق نیست؛مانند شکل براي مثلث وحیوان براي انسان

 س با فصل جمع می شود،مفهومی را تشکیل می دهد که ان مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد که نوع نامیده می شودوقتی جن

 

چیز همان جوهر است که اخرین جنس از سلسله ي اجناس می باشد وبه ان جنس عالی یا »چیز استوانه اي شکل سبز رنگ«در عبارت 2گزینه.7

  جنس االجناس می گویند                                              

  سلسله اجناس مفهوم استوانه اي شکل:

  )6و  5نکته 2(صفحه                                                                            مقدارشکل ـ مقدار پیوسته ثابت ـ مقدار پیوسته ـ 

  عالی جنس                                         جنس قریب

 جنس بعید                           
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