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 منطق

5/2  

 تعییي کٌیذ کذام عثارت صحیح ٍ کذام یک غلط است:
 

 صیک تصور است.« داًشگاّْای هعتثر ایراى»عبارت الف(

 غ)جاهع است اها هانع نیست(.یک تعریف جاهع و هانع است «حیَاى راُ رًٍذُ »تعریف انساى به ب(

 غ)فقظ هفاهین کلی در تعریف استفاده هی شونذ(استفاده هی شونذ. «تعریف»در   هفاهین جسئی  (ج

 خاص انساى است هنرهنذبودى عرض غعرض عام انساى است. «ٌّرهٌذ تَدى» ( د

 غ.هقذم هویشه در ابتذای جوله هی آیذ ،در قضیه شرعیه( 

 ص.قضایا، تشکیل دهنذه اجسای یک استذالل هستنذو( 

 غ اول راتی سپس رات و پس از اى هفاهین عرضی هی آیذادراک راتی است. ،هقذم بر ،( ادراک راتز

 غ عرضی است .ثلث یک هفهوم راتی استبرای ه ن ازاٍیِقائ ح(

 ص.هختض یک نوع است عرض خاصط(

 غ کن یا هقذار جنس عالی برای هستغیل است.جنس عالی برای هستغیل است، شکلی(
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 گسیٌِ هٌاسة را اًتخاب کٌیذ

 عرض خاص(-عرض عام-جٌس تعیذ-جٌس قریة -فصل -)ًَع     جسن ًاهی ًسبت بِ حیَاى...........است 

 (عرض خاص-عامعرض -جٌس تعیذ-جٌس قریة -فصل -)ًَع         سِ زاٍيِ برای هثلث..................است

 عرض خاص(-عرض عام-جٌس تعیذ-جٌس قریة -فصل -)ًَع                بیواری برای زرافِ..............است

 (عرض خاص-عرض عام-جٌس تعیذ-جٌس قریة -فصل -)ًَع       خلباى بَدى برای اًساى...............است
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1 
 .را هشخض کنیذ هحوول و هوضوع «استرًگ سثس ،زیثاتریي رًگ در طثیعت » ه( در قضیه

 .را هشخض کنیذ تالی وهقذم  «گر طالة فیضی،افتادگی آهَز »در قضیه 
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 جای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ:

 ..ًام دارداستذاللعالی تريي فعالیت رّي بشر

 ..هی گَيٌذحولیباشٌذبِ قضیِ ای کِ در آى چیسی را بذٍى ّیچ شرطی بِ چیس ديگر ًسبت دادُ 

 ًام دارد.سَر يا کن در قضیِ هحصَرُ ًشاًِ ّايی کِ باعث هی شَد دايرُ هصاديق هشخض شَد

 .استحذتام کاهل تريي تعريف در بیي اقسام آى، تعريف 

 ..استقذرت تفکر ٍ اًذيشِ هالک برتری اًساى ًسبت بِ حیَاى

 .است تفکر رٍح اًساى هْوتريي فعالیت

 ..ًام داردتعريفکاری کِ برای رسیذى بِ چیستی يک هفَْم يا تصَر اًجام هی شَد
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«ومدادامه سئواالت در صفحه »     
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5/1  شذُ کذاهیک از قَاعذ تعريف رعايت ًشذُ است؟در ّر يک از تعاريف دادُ  

 ...............................     : شکلی چْار ضلعی است      لَزی الف:

 ...............................            حیَاًی  علفخَار است     اسة::ب

 ...............................                است: قضیِ ای است کِ در آى  درست بَدى دٍ طرف قضیِ هحال منفصله حقیقیه: ج

 هر سه تعریف باال جامع هستنذ اما هیچکذام مانع نیستنذ
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5/0  تصور   «مسابقات فوتبال لیگ برتردر حال برگساری است»عبارت هقابل کذام يک از اقسام علن است؟    
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5/0  
 .بٌَيسیذ را هٌطق کاربردّای از هَرد يک
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5/0  8 .کٌیذ تعريف را فصل 

 تصورات داده شذه مشخص کنیذ؟نسبت های چهارگانه را در مورد  2

 عوَم ٍ خصَص هي ٍجِ(-عوَم ٍ خصَص هطلق-تبايي-)تساٍی                                   

 هطلق خصَص ٍ عوَم: راتی ٍ جٌسب(                             هطلق خصَص ٍ عوَم: حیَاى ٍ هتفکرالف( 

 تبايي:  د(تصَر ٍ تصذيق                                                تساٍیضلعی.هثلث ٍ سِ ج( 
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 پیذا کنیذتصور جسیی  دووتصور کلی در عبارت داده شذه دو  1

 «است هیالدپیش از  قرٍىدر   يًَاى فالسفِ بسرگاىاز  افالطَى»
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 يا جَّرًاطق جسن ًاهی ًاطقعبارتست از حذًاقضتعريف اًساى بِ  2

 )يا حیَاى +يکی از شغل ّا(حیَاى ٌّرهٌذعبارتست از رسن تامتعريف اًساى بِ 

 کن هتصل)هقذار پیَستِ( سِ ضلعی-سِ ضلعی)هقذار(کن عبارتست از حذًاقضتعريف هثلث بِ 

 شکل سِ ضلعیعبارتست از حذ تامهثلث بِ تعريف 
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 برای هریک از قضایای داده شذه یک مثال طراحی کنیذ 3

 سقراط فیلسَف استقضیِ شخصیِ:

 عذد يا زٍج است يا فردقضیِ هٌفصلِ حقیقیِ:

 فلس يا آّي است يا هسقضیِ هٌفصلِ هاًعِ الجوع:

 بعضی حیَاًات علفخَار ّستٌذ قضیِ هَجبِ جسيیِ:

 ّیچ اًساًی چَب ًیستقضیِ سالبِ کلیِ:

 بعضی لباس ّا سفیذ ًیستٌذ قضیِ سالبِ جسيیِ:
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  «و تحقق آرزوهب و رویبهبی شیرین منطقی تبن فلسفی تبنتداوم اندیشه هبی نبة تحقق و بب آرزوی  02

 


