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به عدد
نام و نام خانوادگی ............................................................ :نام پدر:

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

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

به حروف

نتيجه

متولد........................ :

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

بازبيني

محدوده امتحانی:
تستی(:هرکدام1نمره)

 -1کداميك از مراتب علم وجه امتیاز انسان از حیوانات است؟ص11

الف  :علوم آلی

ب :علم عقلی

د :علوم اصالی

ج  :علوم حسی

 -1اگر منطق جلوي خطاي در فكر را میگیرد چرا منطق دانان در افكارشان اشتباه میکنند ؟ص8

ب  :منطق ملكه آنان نشده

الف  :خطاي در تطبیق دارند

ج :قواعد منطق را رعايت نكردهاند

د :هر سه مورد

 -3ذو ابعاد ثلاثه مقوم کداميك از موارد زير نیست؟ ص143

الف)نامی

ب)جسم مطلق

ج)حیوان

د)جوهر

 -4رابطه «علم» با «علم بديهی» از نسب اربعه کدام است؟ص11

الف) تباين

ب) تساوي

ج) عموم و خصوص مطلق

د) عموم و خصوص من وجه

تشريحی :به 8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده

نخواهد شد(هرکدام1نمره)

 " .1يزعم بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم فیجعله من اقسامه نظرا الی انه يتضمن الاعتقاد و الجزم و ان خالف الواقع ولكنا  "......از ديدگاه
مصنف آيا جهل مرکب از اقسام علم است يا جهل؟(0/5نمره) به چه دلیل(1نمره) ( يك دلیل کافی است ).ص10

" .1و يشترط ايضا – فی الدلالة الالتزامیة -أن يكون التلازم واضحا بینا  ،بمعنی ان الذهن إذا تصور معنی اللفظ ينتقل الی لازمه بدون حاجة الی
توسط شیء آخر" الف :با توجه به متن بالا دو شرط دلالت التزامی را بیان کنید ( .متن فوق حاوي يك شرط است) ص44
ب :لازم بین بالمعنی الاخص که در بحث کلیات آمده است را تعريف کنید.ص104

" .3و اذا قال الاصولی اللفظ المجمل  " :ما کان غیر ظاهر المعنی " فقد يعترض فی بادي الرأي فیقال له  :إذا کان المجمل غیر ظاهر المعنی فكیف
جاز تعريف  ,و التعريف لا يكون إلا لما کان ظاهرا معناه ؟" اشكال مطرح شده در متن فوق را به همراه پاسخ آن بیان فرمايید.ص55

 .4حمل اولی و شايع را تعريف کرده و مثال بزنید؟ ص100

 " .5ان المنظقیین يقولون ان الضحك خاصة الانسان و المشی عرض عام له مثلا مع ان الضحك والمشی لايحملان علی الانسان فلايقال الانسان
ضحك و قد ذکرتم ان الكلیات کلها محمولات علی موضوعاتها فما السر فی ذلك؟" اشكال مطرح شده در متن فوق را به همراه پاسخ آن بیان
فرمايید.ص101

 .6حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص مشتمل بر چه اجزايی هستند؟ص116

 .5سه مورد از اصول قسمت را بیان فرمايید و براي نبود يكی از اصول مثالی بزنید .ص111

 .8اصطلاحات زير را تعريف کنید
متضايفان:
عرضی:
مفرد:
نوع حقیقی:
" .1الحدود قبل الهلیات البسیطة حدود اسمیة و هی بأعیانها بعد الهلیات تنقلب حدودا حقیقیة" الف :با توجه به عبارت بالا تفاوت تعريف شرح
الاسمی با تعريف حقیقی را بیان کنید ب :تفاوت هل بسیطه و هل مرکبه در چیست؟

"موفق باشيد"

