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 اصطالحات زیر را تعریف کنید.: 1وال س

 ..............: ...................................................................................................................مفهوم کلی .1.1

 مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را داراست. .1.1پاسخ: 

 ............................................................................................: ...................................مفهوم جزیی .1.2

 و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد. است که مصداق آن کامالً مشخص استمفهومی  .1.2پاسخ 

 

 : دورِ مفاهیم جزیی خط بکشید.2سوال 

 درخت سرو  اهلل      مولود کعبه      درخت    

 کتاب     این کتاب     پسرِ احمد     مریخ

 اسب      رخش      رود      تاالبِ گاماسیاب

 .اهلل،  این کتاب، مریخ، تاالب گاماسیاب :2پاسخ سوال 

 

 : دور مفاهیم کلی خط بکشید. 3سوال 

 خلیج فارس     جبرئیل       کرمانشاه آزادی میدانِ       عدد

 خیابان      قرآن حافظِ      نرگس گلِ     ابن سینا 

 چشم ی پروین      این کالس      اسب     خوشه

 عدد، گلِ نرگس، حافظ قرآن، خیابان، اسب، چشم. :3پاسخ سوال 

 

 ب ربط دهید. الف را به ستونِ : از طریق رسم خط، ستون4ِسوال 
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 ستونِ ب ستونِ الف

ی دو مفهوم، دو دایرهی مصادیقِ آن ی میانِ دایرهرابطه تساوی

 ناسازگار است.

ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایره ی میانِ دایرهرابطه تباین

 کنند.است که یکدیگر را قطع می

ی ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایرهی میانِ دایرهرابطه عموم و خصوص مطلق

 منطبق بر هم است.

مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایره ی ی میانِ دایرهرابطه عموم و خصوص من وجه

تر و تمامی مصادیق است که یکی از دیگری بزرگ

 شود.دیگری را شامل می

 

 

 :3پاسخ سوال 
 ی منطبق بر هم است.ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایرهی میانِ دایرهرابطه تساوی:

 ناسازگار است.ی ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایرهی میانِ دایرهرابطه تباین:

تر و ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایره است که یکی از دیگری بزرگی میانِ دایرهرابطه عموم و خصوص مطلق:

 .شودتمامی مصادیق دیگری را شامل می

 کنند.ی مصادیقِ آن دو مفهوم، دو دایره است که یکدیگر را قطع میی میانِ دایرهرابطه عموم و خصوص من وجه:

 

 

 دو مفهوم نوشته شده، درست ذکر شده است؟  مصادیقِی بینِ در کدام گزینه، رابطه: 5ل سوا

 

 کدام است؟ "متفکر"و  "انسان"ی بین مصادیق دو مفهومِ رابطه. 5.1

 □د( عموم  خصوص من وجه    □ج( عموم و خصوص مطلق      □ب( تباین     □الف( تساوی

 تساوی. 5.1پاسخ 
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 کدام است؟ "سنگ"و  "انسان"مصادیق دو مفهومِ ی بین رابطه. 5.2

 □د( عموم  خصوص من وجه    □ج( عموم و خصوص مطلق      □ب( تباین     □الف( تساوی

 باینت. 5.2پاسخ 

 

 کدام است؟ "ایرانی"و  "آسیایی"ی بین مصادیق دو مفهومِ رابطه .5.3

 □د( عموم  خصوص من وجه    □ج( عموم و خصوص مطلق      □ب( تباین     □الف( تساوی

 عموم و خصوص مطلق. 5.3پاسخ 

 

 کدام است؟ "سفید"و  "سنگ"ی بین مصادیق دو مفهومِ رابطه. 5.4

 □د( عموم  خصوص من وجه    □ج( عموم و خصوص مطلق      □ب( تباین     □الف( تساوی

 من وجهعموم و خصوص . 5.4پاسخ 

 

 زیر را مشخص کنید.های صحیح یا غلط بودن عبارت :6سوال 

 رسیم.کنیم و به مفهوم خاص میبندی مفاهیم، از مفهوم عام آغاز میدر طبقه .6.1

 □غلط    □صحیح 

 صحیح است.. 6.1پاسخ 

 

ی عموم و خصوص ی دیگر، رابطهبندی درست الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقهدر یک دسته .6.2

 من وجه داشته باشد.

 □غلط    □صحیح 

 است. غلط. 6.2پاسخ 

 

 ی تباین داشته باشند.بندی، اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطهدر طبقه. 6.3

 □غلط    □صحیح 

 است. صحیح. 6.3پاسخ 
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