
https://konkur.info

www.konkur.info


  ون درس سوم منطقآزم

  .صحیح و غلط را در عبارات زیر مشخص کنید)ا

   غ.هستندجزئی  مفاهیمی که یک مصداق دارند )الف

  ص .بررسی می شود صداقمدر نسبت هاي چهارگانه نسبت دو مفهوم از لحاظ ) ب

نسبت شان عموم تمام مصادیق الف را در برنگیرد » ب«را شامل شود اما » ب«تمام مصادیق » الف«اگر ) ج
   غ. است ن وجهو خصوص م

   غ. است عموم و خصوص مطلق »ماست و شیر«نسبت بین  )د

  .جاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمائید)2

اشتراك ندارند نسبت شان  مصادیق دو مفهوم کلی که در برخی مصادیق اشتراك دارند و در برخی )الف 
  .است عموم و خصوص من وجه

  . است» ب الف است هر«باشد می توان گفت » ب«مطلق از  عما» الف«اگر ) ب

  .است جزئیمیدان آزادي تصورِ ) ج

  .رسیم می خاصکنیم و به مفهوم  شروع می عامبندي مفاهیم از مفهوم  در طبقه) د

   .ه سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیدب) 3

  تبایننسبت هاي چهارگانه است؟ شان کدامیک از ندارند نسبتمصداق مشترکی  هیچدو مفهوم کلی که  )الف

   مصداق شود؟ چه نامیده می ،کند آن امري که مفهوم از آن حکایت می) ب

  تباین کدامیک از نسبت هاي چهارگانه است؟» برگشاخه و «نسبت بین ) ج

کدامیک از نسبت هاي » الف و ج«باشد نسبت بین » ج«اعم از » ب«باشد و » ب«اعم از » الف«اگر ) د
    عموم و خصوص مطلقچهارگانه است؟ 

  .جزئی و کلی را در موارد زیر مشخص کنید)4

        کلی :کتاب این دانش آموز) ج              جزئی: کشور ژاپن) ب                 کلی: دانش آموز) الف

https://konkur.info



        جزئی: شیرودي شهید خیابان)  د             جزئی: معلم این کتاب) خ              جزئی: دریاي خزر )ح

     کلی: مربعِ مثلث) ز                  کلی: مولود کعبه) ر

  .از نسبت هاي چهارگانه برقرار است کدام نسبت زیر مشخص کنید بین مفاهیم کلی)5

                   تباین :پایه و میز) ج        تساوي    :دو بعدي و شکل )ب                        تباین  :گیره دستدر و ) الف

          تباین :تن ماهی و ماهی )ذ                    تساوي :انسان و داراي تفکر) د

                                    عموم و خصوص مطلق :اراکیایرانی و  )خ                            مطلق :رنگ و سفیدي) ر
     وجه عموم و خصوص من :چوبی و میز) ز
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