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به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

.........................................................

به حروف

نتيجه
بازبيني

تستي(:هرکدام./5نمره)

 .1ميان « واجب و نماز» و« موحد ومشرك» به ترتيب ،چه نسبتي بر قرار است؟
الف :عموم و خصوص من وجه -تباين

ب :عموم و خصوص مطلق -تباين

ج :عموم و خصوص من وجه -عموم و خصوص مطلق

د :تساوي -تباين

 .2نقيض « همه صهيونيستها بالقوه تجاوز گرند» كدام است؟
الف :همه تجاوزگران بالقوه صهيونيستند

ب :همه تجاوزگران بالفعل صهيونيست نيستند

ج :بعضي صهيونيستها بالقوه تجاوزگر نيستند

د :بعضي صهيونيستها بالفعل تجاوز گرند

 .3اين استدلال « علي با هوش است ؛زيرا برادر او حسين باهوش است» به لحاظ صورت چه نوع استدلالي است؟
الف :تمثيل

ج :استقراي ناقص

ب :قياس استثنايي

د :قياس اقتراني

 .4از ميان صناعات خمس ،كدام يك بيشتر از صناعات ديگر عهده دار مبارزه با آفت خطا پذيري ذهن است؟
الف :مغالطه

ج :برهان

ب :جدل

د :خطابه

 .5استدلال « خداوند موجَب است  ،هر موجَبي معلول است  ،خداوند معلول است » چه نوع مغالطه اي است؟
الف :مغالطه بيروني

ب :تكرار حد وسط

ج :مغالطه در رعايت شروط قياس استثنايي

د :شروط اختصاصي قياس شكل اول

تشريحي :به 7سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9/5نمره)

 .1تعريف علم منطق را نوشته و موضوع آن را بيان كنيد.
 .2شرايط عمومي ،براي منتج بودن قياس اقتراني را بنويسيد.
 .3كليات خمس را تعريف كرده و براي هر يك مثالي بزنيد.
 .4دو شرط از شرايط تعريف درست را بيان كنيد.
 .5چهار مورد از وحدتهاي معتبر در تناقض را ذكر نماييد.
 .6اين جمله « نتيجه قياس تابع اخسّ مقدمات است» به چه معنا مي باشد؟(توضيح اخس بودن)
 .7فرق اوليات و فطريات را بيان كرده وبراي هر يك مثالي بزنيد.
 .8اقسام برهان را تعريف كرده و بگوئيد جمله « هر گاه لامپ الف روشن باشد لامپ ب نيز روشن خواهد بود » كدام يك از اقسام برهان
است؟

«موفق باشيد»

