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 سواالت تستی

اگر گفتھ شود: آن گاه ج د است کھ الف ب باشد»،«توانا بود ھر کھ دانا بود»،«خوب درس بخوانم  -۱
 ) ۹۰رانی نداشتھ باشم» بھ ترتیب کدام مورد ترسیم شده است؟(سراسری  تا در امتحان نگ

 تالی، مقدم   -مقدم، تالی  -مقدم، تالی-۲مقدم، تالی       -مقدم، تالی -تالی مقدم-۱

 تالی، مقدم   -تالی، مقدم  -مقدم، تالی-۴مقدم، تالی       -تالی، مقدم  -تالی، مقدم-۳

 ) ۹۲حذف شود...(سراسری   ی «الف، ب یا ج است» اگر «یا» در قضیھ  -۲

 ماند ی حملی با محمول «ب،ج» باقی مییک قضیھ-۱

 ماند ی حملی باقی میدو قضیھ -۲

 ماند ی حملی با موضوع «الف» باقی مییک قضیھ-۳

 ماند ای باقی نمیقضیھ-۴

 ) ۹۳کدام عبارت در مورد قضایا درست نیست؟(سراسری  -۳

 قضایای شرطی ھمواره سھ جزیی نیستند  -۱

 مقدم ھمواره بھ لحاظ معنی پیش از تالی است -۲

 ی موضوع نیست در قضیھ حملی گاھی محمول در باره -۳

 شود در قضیھ حملی گاھی موضوع بعد از محمول ذکر می-۴

 ۹۴در کدام مورد ھر دو قضیھ حملی است؟(سراسری )-۴

 ی تو نیست دل در کسی مبند کھ دل بستھ-زدانش دل پیر برنا بود -۱

 طریق درویشان ذکر است و شکر  -بنی آدم سرشت از خاک دارند -۲

 نادان را از دانا وحشت است   -اگر دنیا نباشد دردمندیم-۳

 چگونھ آدمی ھستی  -نالید دوش مرغی بھ صبح می-۴

 ) ۹۵تفاوت اصلی قضایای شرطی با قضایای حملی چیست؟(سراسری  -۵

 دو جملھ ترکیب قضیھ از -۲مشروط بودن حکم               -۱

 مشروط بودن اجزای قضیھ -۴استفاده از ادات شرط            -۳
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قضایای «فکر یا تعریف است یا استدالل» و «ماده قضیھ یا تجربی است یا تاریخی» و  -۶
شود»بھ ترتیب کدامیک از اقسام منفصلھ  کند یا موفق میی کافی تالش نمی«انسان یا بھ اندازه

 ) ۹۱است؟(سراسری  

 مانعة الرفع  -مانعة الجمع -حقیقی-۲حقیقی            -نعةالرفعما -حقیقی-۱

 مانعةالجمع  -مانعةالجمع   -مانعةالجمع-۴مانعةالجمع        -مانعةالرفع -حقیقی-۳

 ) ۹۴ی منفصل حقیقی ساخت؟سراسری توان یک قضیھبا کدام دو مفھوم می -۷

                                    ذاتی و فصل   -۲کلی و ذاتی                                -۱

 عرض عام و عرض خاص -۴غیرذاتی و عرض عام                 -۳     

 در کدام قضیھ، اجتماع دو امر محال ولی ارتفاع آن جایز است؟ -۸

 عالم یا متناھی است یا نا متناھی -۲عالم یا حادث است یا قدیم           -۱

 ھر زاویھ ای یا حاده است یا قائمھ -۴ھر عددی یا زوج است یا فرد      -۳

 توان یک منفصل«حقیقی» ساخت؟با کدام دو مفھوم می -۹

 عرضی و ذاتی -۴سفید و سیاه   -۳حیوان و انسان    -۲ذاتی و فصل   -۱

 توجھ:در یک قضیھ شرطی منفصل «حقیقی» نسبت بین دو مفھوم باید «تباین» باشد.

 ی منفصل «مانعة الجمع» باشد؟ یھتواند یک قضکدامیک از قضایای زیر می-۱۰

 الف ب است یا ب الف است -۲الف ب است یا ج د است               -۱

 الف ب است یا الف ج است -۴الف ب است یا ب ج است               -۳

 چنین نیست کھ اگر این موجود گربھ باشد آنگاه پرنده است -قیاس زیر چھ نام دارد؛ -۱۱

 ت ولکن این موجود گربھ اس -

 قیاس استثنایی رفع تالی  -۲قیاس اقترانی سالبھ                    -۱

 قیاس استثنایی وضع مقدم -۴قیاس استثنایی سالبھ                   -۳

 قیاس زیر چھ نام دارد؟-۱۲

 شش زوج است -شش یا زوج است یا فرد       -     

 ھیچکام -۴استثنایی منفصلھ مانعةالخلو    -۳اقترانی منتج       -۲استثنایی منفصلھ حقیقی     -۱
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 در قیاس استثنایی مانعةالجمع چھ حالتی منتج است؟-۱۳

 شود از صدق یک مؤلفھ صدق مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می-۱

 شود از کذب یک مؤلفھ کذب مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می -۲

 شود -از صدق یک مؤلفھ کذب مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می-۳

 شود ک مؤلفھ صدق مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ میاز کذب ی-۴

 در قیاس استثنایی مانعة الخلو چھ حالتی منتج است؟-۱۴

 شود از صدق یک مؤلفھ صدق مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می--۱

 شود از کذب یک مؤلفھ کذب مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می -۲

 شود -از صدق یک مؤلفھ کذب مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می-۳

 شود از کذب یک مؤلفھ صدق مؤلفھ دیگر نتیجھ گرفتھ می-۴

 لکن فعل نیست -این کلمھ یا اسم است یا فعل است یا حرف   -نتیجھ قیاس زیر چیست؟-۱۵

 یا اسم است یا حرف -۴نھ اسم است نھ حرف        -۳حرف است      -۲اسم است     -۱
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 پاسخنامھ سواالت تست 

گزینھ  -۸گزینھ چھار -۷گزینھ دو -۶گزینھ یک-۵و گزینھ د  -۴گزینھ سھ -۳گزینھ دو  -۲گزینھ سھ -۱
گزینھ  -۱۴گزینھ سھ -۱۳گزینھ چھار -۱۲گزینھ چھار -۱۱گزینھ چھار-۱۰گزینھ چھار -۹چھار
 گزینھ چھار -۱۵چھار
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