
                                                                                                 
 

                                                      

                                                                                            

                                                            

                                                                  

                                                                             
                                                               

 
                                                          

     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره پرونده
 
 

 1منطق موضوع 1 پايه

 03/13-12 ساعت 7/6/11 تاريخ

 نتيجه
 حروفبه  عددبه 

  

   بازبيني

 

 
 امور امتحانات 

 1931امتحانات شهريور

 تجديدي 
 

 رديف 
 

 محدوده امتحاني:

 باسمه تعالي

 مركز مديريت حوزهاي علميّه

 معاونت آموزش

 مدرسه علميّه معصوميه)س(

 

 ........................ متولد:  ..................................نام پدر: ............................................................ نام و نام خانوادگي:

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

 (نمره1هركدام)تستي

 . مفاهیم مکه و دریا به ترتیب ..... و .... است 1

  د: کلی ، جزئی    ج: جزئی ، جزئی        جزئی ، کلیب:    کلی ، کلیالف :  

 . جمله ) ای کاش درسم را خوب خوانده بودم ( .... است 2

  د: هیچکدام         ج: تصدیق        ب: مرکب تام انشایی           الف: قضیه  

 . عبارت )لفظ مفرد یا اسم است یا کلمه( کدام نوع از قضایای زیر است 3

 منفصلة اتفاقیةد:          ج: منفصلة مانعةالخلو         ب: منفصلة مانعةالجمع      الف: منفصلة حقیقیة  

 . قضیه ) نماز گزاران این مسجد هزار نفرند ( قضیة ...... است 4

  د: طبیعیه        ج: محصوره           ب: شخصیه       الف: مهمله  
 

 نمره(2كدام)هرسوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه ، به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد8به  تشريحي:

 . مفاهیم زیر را تعریف کنید .1

 عرض خاص:  الف:  

 ب: مجربات:    

 کلی:  ج:  

 د: مقبولات:  

 های زیر را معین کنید) عقلی، طبعی، وضعی لفظیة) مطابقی، تضمنی، التزامی(. نوع دلالت2

 دلالت لفظ قلم بر دوات:       دلالت لفظ کتاب بر جلد:   

 دلالت پرچم سیاه بر عزا و ماتم:      دلالت ناله بر احساس درد:  

 منقول ، حقیقت و مجاز، مرتجل( باشد)مشترک،کدام یک از اقسام لفظ می ،. رابطه الفاظ زیر3

 الف: استعمال لفظ شیر در معانی )حیوان درنده و مایع نوشیدنی(  

 ب: استعمال لفظ ماه در معانی ) کره قمر و انسان خوش سیما(   

 ج: استعمال لفظ صلوة در معانی )نیایش و نماز (   

 )خوشبخت و اسم شخص(د: استعمال لفظ سعید در معانی   

 

 

 



  

 .. رابطه بین دو مفهوم کلی را در موارد زیر بیان کنید4

 مثلث و دایره  الف:  

 ب: مثلث و شکلی   

 ج: طلبه و دانشجو   

 د: ایرانی و آسیایی.  

 .  نوع قضایای زیر را معین کنید)طبیعیة، شخصیة ، محصورة مهملة(5

 وی است ب: زمین کر      الف: دانشجو کلی است   

 هیچ سیاهی سفید نیستد:       ج: گردو گرد است  

 . قضایای زیر را بسازید6

 الف: نقیض قضیة )هر گردی گردو نیست(  

 ب: متضاد قضیة)هر سیاه انسان نیست(  

 ها منطق است(ج: دخول تحت التضاد قضیة )بعضی کتاب  

 د: متداخل قضیة )هر امامی راهنما است(  

  .ابط منطقی تعریف را به همراه مثال بیان کنید. دو مورد از ضو7

 

 

  .. قضایای مورد نظر زیر را بسازید8

 عکس مستوی قضیة ) هر طلبه ای پرهیزکار است(  

 ها شاعر نیستند(عکس نقیض مخالف قضیة  )بعضی انسان  

 نقض محمول قضیة ) هر گردویی گرد است(  

 ت(هیچ درختی سنگ نیسعکس نقیض موافق قضیة )  

 نتیجه را ذکر فرمایید)علت عدم انتاج بیان شود( ،های زیر را بررسی کرده و در صورت منتج بودن. استدلال9

 کند لکن این شخص عادل نیست بنابراین .....الف: اگر این شخص عادل باشد ظلم نمی  

 

 هر انسانی حیوان است  ،  هر انسانی متفکر است  بنابراین ..... ب:  

 

 

 

 "باشیدموفق "


