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

  ازمون سراسري وازمون هاي ازمایشی:

  )95_96(گزینه دو            در متن زیر چند مفهوم جزئی وجود دارد؟                                                                                         .1

  »بهار،شنیدنی است شعر وعارف شهیر ایران در شهر شیراز متولد شد وحافظ نامیده شد،زیرا او حافظ قران بود،غزل زیبایش در وصف فصل«

  )هفت4)شش                                 3)پنج                          2)چهار                          1

  )95_96(قلم چی                                                                           ...یک مفهوم کلیکدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟ .2

  )نمی تواند خیالی و وهمی باشد 4 ی شو)فرض افراد متعدد را شامل م3  )مفهومی ثابت در ذهن ادمی است2 وجود نیاید )می تواند هیچ گاه به 1

  )94(سنجش                                               برقرار است؟      »تباین«و»عموم وخصوص مطلق«بین کدام یک از کلی هاي زیر به ترتیب.3

  جسم وسنگ _)روح ومادي 2قضیه حملی وقضیه شرطی                 _)فلز ومعدنی 1

  حادث وقدیم _)مرکب وبسیط 4میوه وخوردنی                              _)شراب وسرکه3

است؟                                                                                                                         »عموم وخصوص مطلق«و»تساوي«،»عموم وخصوص من وجه«فهوم کلی به ترتیبدر کدام یک از گزینه هاي زیر،رابطه میان دو م.4

  )93(سنجش                                                                                   رنگ وابی _اسب وحیوان شیهه کشنده  _)علم حصولی وتصور1

  مثلث ومتساوي االضالع _مثلث وسه ضلعی_)ایرانی وپزشک2

  شکل وذوزنقه _جسم وجوهر سه بعدي _)پرنده وسیاه3

  لباس وسقید _انسان وضاحک _)گیاه ودرخت4

  نسبت. . . .برقرار است ومفهومی که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد یک مفهوم. . . .است،مانند. . . . »شکل ومستطیل«بین مفاهیم.5

  )95_96(گاج    این کتاب                                   _کلی  _عموم وخصوص من وجه)2سیمرغ               _کلی  _)عموم وخصوص مطلق1.

  کفش من _جزئی _)عموم وخصوص من وجه 4مدرسه            _جزئی  _)عموم وخصوص مطلق 3

  )93(سراسري خارج تصور می شود                                           .....»فعل«و»کامه«،»داراي معانی مختلف«،از میان مفاهیم »فعل«در تصور.6

  »معانی مختلفداراي «وپس از ان»فعل«،سپس»کلمه«)ابتدا1

  داراي معانی مختلف«وبعد از ان» کلمه«،سپس »فعل«)ابتدا 2

  »فعل«وبعد از ان»داراي معانی مختلف«،سپس»کلمه«)ابتدا3

  داراي معانی مختلف پس از ان ها«با یکدیگر و»فعل«و»کلمه)«4
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  فاطمه مقیمیان)                                             - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريمنطق(درس سوم)                                        

  :تست پاسخ

  شنیدنی است،شاعر وعارف شهیر ایران در شهر شیراز متولد شد وحافظ نامیده شد،زیرا او حافظ قران بود،غزل زیبایش در وصف بهار)3گزینه.1

از »ًش- »«او«کلمه حافظ چنانچه به عنوان نام خاص به کار رود،جزئی و در غیر این صورت کلی محسوب می شود.به جهت انکه مرجع ضمیر

  مبحث کلی وجزئی) 1(صفحه است(حافظ)،لذا جزئی محسوب می شود مفاهیم جزئی

تمامی مفاهیم خیالی ووهمی از قبیل:دیو،ققنوس،اژدهاي سه سر و. . .مفاهیمی کلی هستند وهرچند در خارج وجود ندارند،اما فرض ان ) 4گزینه.2

  مبحث مفهوم کلی) 3(صفحه ها محال نیست

         عموم وخصوص مطلق ـ تباین ـ 1)1گزینه.3

  هیچ قضیه حملی قضیه شرطی نیست؛هیچ قضیه شرطی حملی نیست    _هرفلزي معدنی است؛بعضی معدنی هافلزهستند؛بعضی معدنی هافلزنیستند

  تباین ـ عموم وخصوص مطلقـ 2

  هر سنگی جسم است؛بعضی جسم ها سنگ هستند؛بعضی جسم ها سنگ نیستند._هیچ روحی مادي نیست؛هیچ مادي اي روح نیست

  تباین ـ عموم وخصوص من وجهـ 3

بعضی میوه ها خوردنی هستند؛بعضی میوه ها خوردنی نیستند(مثل میوه  درخت کاج)  _.هیچ شرابی سرکه نیست؛هیچ سرکه اي شراب نیست

  بعضی خوردنی ها میوه هستند،بعضی خوردنی ها میوه نیستند

  تباین ـ تباینـ 4

  مبحث نسبت هاي چهارگانه)1(صفحه هیچ حادثی قدیم نیست؛هیچ قدیمی حادث نیست    _هیچ مرکبی بسیط نیست؛هیچ بسیطی مرکب نیست

  بررسی سایر گزینه ها:                                                                                         )3گزینه.4

  )عموم وخصوص مطلق ـ تساوي ـ عموم وخصوص مطلق1

  ـ تساوي ـ عموم وخصوص من وجه )عموم وخصوص من وجه2

  مبحث نسبت هاي چهارگانه)1(صفحه )عموم وخصوص مطلق ـ تساوي ـ عموم وخصوص من وجه4

بین مفاهیم شکل ومستطیل عموم وخصوص مطلق برقرار است ومفهوم کلی،مفهومی است که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد را دارد )1گزینه.5

  مبحث نسبت هاي چهارگانه ومبحث کلی) 1(صفحه                                                                            مانند:سیمرغ و مدرسه          

  درك وتصور مفاهیم ذاتی          درك وتصور ذات         درك وتصور مفاهیم عرضی)1گزینه.6

مبحث ویژگی هاي مفهوم ذاتی 2(صفحه  کلمه                               فعل                        داراي معانی مختلف                            

  )3نکته

www.akbari_arabi.com2                                                      telegram.me/akbariarab                                                  

http://www.akbari_arabi.com/


  

 

 




