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 درس چهارم 

 :جاهای خالی را باعبارت مناسب پر کنید  1
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 است ؟ (نوع ) در کدام گزینه تمام موارد  5
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 :از نظر درک وفهم تقدم مفاهیم زیر را مشخص کنید  7

 متفکر  –کشاورز  –حیوان  –نویسنده  –انسان 

1-                                     2-                                   3- 

 (نوع  –جنس  –عام عرض  –فصل  –عرض خاص : )جاهای خالی را با کلمات داده شده تکمیل کنید  8

 .است ...................حیوان نسبت به انسان .              است ..................چاق بودن برای انسان 

 :با استفاده از مفاهیم زیر جدول را کامل کنید  9

 شکل  –مثلث  –مربع  –انسان  –سگ  –حیوان 
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 .قوی ترازتعریف به رسم است ...................تعریف به : الف 

 .می شود بهره گرفته .................و............... در تعریف رسم تام از : ب 

 .ذکر شود..........ذکر شود ودر رسم چه تام وچه ناقص باید.............درحد چه تام وچه ناقص حتما باید: ج 

 مشخص کنید هر یک از تعاریف زیر کدام یک ازاقسام تعریف است ؟ 2

 حیوان= جوهر حساس : انسان ج = جسم دروغگو : مثلث ب = کمیت سه ضلعی داشتن : الف 
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 عرض خاص: فصل قریب د : جنس قریب ج : جنس بعید ب : الف 

 بیانگر کدام یک از اقسام تعریف است ؟( جسم نامی کاتب )تعریف انسان به  4

 حد تام: حد ناقص د : رسم تام ج : رسم ناقص ب : الف 
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 .زیر را تعریف کنید اصطالحات  7

 حد تام: الف 

 رسم ناقص: ب 

 .با قرار دادن کامات مناسب تعاریف خواسته شده را کامل کنید  8

 ( رسم ناقص )ضاحک در تعریف انسان ( .............. الف

 (حد تام )در تعریف حیوان ...............جسم نامی( ب


