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به نام خدا
هستند؟یکلو ییجزبیدو مفهوم به ترتنهیدر کدام گز-1

تمدن- سقراط-4فارس                جیخل-حافظ-3مشهد                  - کتاب- 2عدالت                   - انسان-1

هستند؟یمیچه نوع مفاهبیبه ترت» لباس«و » مثلث هانیهمه ا«،»یوح«میمفاه-2

ی،کلیی،جزیکل-4یی،جزیی،جزیکل-3یی،جزی،کلییجز- 2ی،کلی،کلییجز-1

از نسب اربع برقرار است؟یچه نسبت» بزرگ وکوچک«و » کشوروشهر«میمفاهنیب-3

عموم وخصوص من وجه- تباین-4مطلقعموم وخصوص -تساوي- 3ساويت-عموم وخصوص من وجه-2باینت-عموم و خصوص مطلق-1

نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؟ریزمیاهاز مفکیکدام انیم-4

فیوضعيقو-4کتاب وخوب                             - 3و حساس                   وانیح- 2انسان وبشر                   -1

هستند؟یاز اقسام ذاتکیکدامبیبه ترت» حساس«و » گنجشک«، »شکل«، »خرما«میمفاه-5

جنس،جنس،نوع،جنس-4جنس،نوع،جنس،فصل              - 3نوع،نوع،جنس،جنس             -2نوع،جنس،نوع،فصل-1

»شود.یمدهیمشترك............نامرتمامیتمام مشترك............و غمفهوم«: دیکنلیمناسبتر تکمنهیراباگزیخاليجا-6

فصل،جنس-4جنس،فصل                    -3فصل،فصل            - 2جنس،جنس                   -1

نداشته باشد چه نام دارد؟یکلکیکه اختصاص به افراد یعرضیکل-7

یذاتیعرض-4یعرضیذات- 3عرض عام                  -2عرض خاص               -1

ارتباط دارد؟ ریزيهانهیگزازکیبا کدام »رتفعانِیو جتَمعانیضانیالنّق«عبارت -8

هیلزوم-4هیقیحق-3مانعه الخلو            - 2مانعه الجمع             -1

»نامند.یمتّصل جزء اول را ..... و جزء دوم را ..... میشرطهیدر قض«: دیکنلیمناسبتر تکمنهیراباگزیخاليجا-9

یمقدم، تال- 4محمول، موضوع                - 3موضوع، محمول                 -2مقدم          ،یتال-1

است؟ ياهیچه نوع قض» استانیدر زیهرانسان«عبارت - 10

هیشرطهیقض-4مهمله            هیقض- 3هیعیطبهیقض- 2مسوره           هیقض-1



2ص»و در ....... مختلف باشند.کسانیدر ........ هیاست که دو قضیمتضاد، هنگامهیقض«:دیکنلیتکممناسبتر نهیراباگزیخاليجا- 11

کم -فیک-4فیک- کم-3کم   -کم-2فیک- فیک-1

گردد؟ یبه وحدت محمول بر مریزياز وحدت هاکیکدام - 12

وحدت مفعول -4وحدت کل و جزء          - 3وحدت زمان و مکان           - 2وحدت شرط          -1

ل، کدام گز- 13 دارد؟ینیقیو يضرورياجهینتنهیازاقسام استد

استنباط- 4استقراء           -3لیتمث-2اسیق-1

؟ذکر نشده استبالفعل در دومقدمه کیچین هآضیو نقجهیها، نتاسیازقکیدرکدام - 14

ياجتهاد-4یلیتمث-3ییاستثنا- 2یاقتران-1

است؟يبحث منطق صورنیتریقسم حجت و اساسنیو قاطعترنیمهم ترنهیکدام گز- 15

عدول وتحصیل- 4اسیق-3لیتمث- 2استقراء    -1

است؟نهیافراد مخصوص خود باشد، کدام گزيدارازینکیدارند و هر یکه افراد مشترکیدو کل- 16

يتساو-4نیتبا- 3عموم و خصوص من وجه    -2عموم و خصوص مطلق  -1

»جود به آن محتاج است.در ویآن چه ش«است: نهیکدام گزفیعبارت تعرنیا- 17

ییجز-4یکل-3یعرض-2یذات-1

؟ستینمیقابل تقساتیاز لحاظ ذاتریاز موارد زکیکدام - 18

عرض خاص-4نوع           -3فصل            -2جنس        -1

؟ستینمحصوره هیاز اقسام قضکیکدام - 19

هیموجبه جزم-4هیموجبه جزئ- 3هیسالبه کل-2هیموجبه کل-1

؟ستیناز اقسام تقابل نهیکدام گز- 20

د بودن تضاتحتدرداخل- 4بودنتضادتحتدرخارج- 3تضاد- 2تناقض–1

ل - 21 لیتمث-4اسیق- 3استقراء     -2يتساو- 1؟ستینکدام از اقسام حجت و استد

؟نیستاز این سه اصل کدام گزینهبرپذیرش سه اصل مبتنی است، عقیده به عدم تناهی نفوس ناطقه که معتقَد بعضی از حکمااست - 22

ن تناسخ -2بقاي روح-1 فناي تناهی-4نداشتن عالمبدو زمانی - 3بط
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در زبان یونانی است؟» ایساغوجی«ناي کدام گزینه مع- 23

کلی عرضی-4کلی ذاتی              - 3مبحث              - 2مدخل               -1

می آید؟» أي شی ء هو فی ذاته؟ «کدام گزینه در جواب - 24

عرض خاص- 4نوع              -3جنس              - 2فصل              -1

تعریف کدام گزینه است؟» حد قَولٌ دالٌ علَی الماهیهال«عبارت - 25

حد ماهوي- 4حدیقف           -3حدناقص           - 2حدتام           -1

مرتبط است؟» طائر ولود«کدام گزینه به تعریف خفاش به - 26

سم           -1 رکبرسم م-4ماي شارحه           -3خاصه مرکبه           -2شرح ا

لت می کند؟» زید یا در دریاست یا غرق نمی شود«کدام گزینه به نوع انفصال عبارت - 27 د

لزومیه-4مانعه الخلو             -3مانعه الجمع                - 2حقیقیه               -1

رابدست آوریم،از قواعد کدام گزینه استفاده کرده ایم؟»نیستهیچ حشره اي مهره دار «قضیه صادق » هیچ مهره داري حشره نیست«اگر از قضیه صادق- 28

تقابل- 4تناقض            -3تضاد             -2عکس            -1

نامیده اند؟» قیاس فقهی«کدام گزینه را گروهی از فقیهان - 29

راء ناقصاستق- 4استقراء تام             -3جدل              -2تمثیل             -1

مربوط به شرایط انتاج کدام شکل قیاس است؟» خین کب«رمز اختصاري- 30

شکل چهارم-4شکل سوم            -3شکل دوم          -2شکل اول        -1

کدام گزینه ازراه هاي اثبات شکل سوم است؟- 31

برهان عکس-4ندن به شکل چهارم          برگردا- 3برگرداندن به شکل دوم            -2برهان خلف          -1

کدام گزینه با این عبارت مطابقت دارد: (هرالف ب است، هرالف ج است پس: بعضی ب ها ج  اند) - 32

عقیم   - شکل چهارم-4منتج              -شکل چهارم-3عقیم               - شکل سوم- 2منتج            -شکل سوم-1



ریحی:پرسش هاي تش
منظوراز وحدت هاي هشتگانه در دو قضیه متناقض چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید.-33

منظور از مراتب انواع واجناس چیست؟با ذکرمثال توضیح دهید.-34
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