
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  3منطق موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 3منطق عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح دروس فی علم المنطق ک
 

 82/01/28 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  81 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم ات خمس تا ابتدای صناعه الخطابهاز ابتدای صناع محدوده:  سمیه علی اکبری انم طّرا

 نام ونام خانوادگی:                                                      پايه: چهارم مهر

 دقیقه 21نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(ه علمیه امام جعفر صادق مدرس

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 نمره 52/0است ؟  ................مقصود از ظن در مبادی صناعات خمس ـ1

 د( جهل مرکب    ج( باور غیر جازم  ب( باور جازم غیر واقع الف( باور جازم غیر ثابت 

 نمره 2/0 .......؟.....مشبهات قضایایی هستند شبیهـ 2

   د( مظنونات یا وهمیات ج( مشهورات یا یقینیات  ب( یقینیات یا مسلمات  الف( مخیالت یا مجربات 

 نمره 2/0؟  ..............و الغرض منه ...........مایفید تصدیقا جازماـ 3

  ( برهان، اقناع جمهورد  صم والزامه( مغالطه، افحام خج ب( جدل، افحام الخصم والزامه الف( خطابه، اقناع جمهور

 نمره 52/0فی باب البرهان؟ « االولی » ما هو المراد من ـ 4

 ب( المحمول الذی ال یحتاج الی واسطه فی العروض     الف( المحمول ال بتوسط غیره

 د( الف و ب    ج( المحمول بتوسط غیره 

 نمره 52/0ی تتفرع منها قضایا مشهوره؟ هو االصل او القاعده الکلیه الت ـ ............5

  د( مطلوب   ج(  وضع    ب( موضع    الف( مبدا 

 نمره 2/0 ؟ .............................أن مبادی الجدل االولیه التی تعتمد علیها هذه الصناعه هیـ 6

 نمره 2/0؟ .....................ایا المتیقنه بواسطه حس الظاهر تسمیو القض ........................القضایا المتیقنه بواسطه حس الباطن تسمیـ 7

فاذا کانت مواده شبیها بالبرهان  ............................کل قیاس نتیجته تکون نقضا لوضع من االوضاع یسمی باصطالح المنطقیینـ 8

 نمره 52/0 ؟ ...............................و ان کان شبیها بالجدل سمّی ...............................سمّی

 

 «سواالت تشریحی » 

 

 نمره 1حدسیات در چه اموری جاریه مجری یا مشابه المجربات هستند؟ ـ 9

 نمره 2/0مشخص کنید هر یک از مثال های زیر از کدام قسم از اقسام یقینیات است؟ ـ 11

 است )علیه السالم(های امام سجاد ب( صحیفه سجادیه مشتمل بر دعا    الف( زمین کروی است

 نمره 52/1آراء محموده جزء کدام قسم از اقسام مبادی مطالب است نام دیگر آن چیست آن را تعریف کرده و مثال بزنید؟ ـ 11

 نمره 2/1گروه خاصی می باشد، ذکر کرده و یک مورد را تعریف کنید؟  انواع مسلمات عامه ای که مسلم نزدـ 12

 نمره 5ان لمی را نام برده و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید همراه با ذکر مثال؟ اقسام برهـ 13

 نمره 2/1ذاتی در کتاب برهان را تعریف کنید؟ ـ 14

 نمره 52/0سائل در جدل از سوال کردن از چه اموری باید اجتناب کند؟ )فقط نام ببرید( ـ 15



 

 

 نمره 2/1برهان و به کارگیری جدل است، بیان کنید؟  دو سبب از اسبابی را که داعی )عامل( بر ترکـ 16

 نمره 1دو مورد از ادوات صناعت جدل را ذکر کنید؟ ـ 17

 نمره 1اگر مجیب در طریقه اشغال و ارباک سائل موفق نشود چه راهی را باید در پیش گیرد؟ ـ 18

 نمره 1اجزاء صناعت عرضی را تعریف کنید با ذکر مثال؟ ـ 19

 نمره 1ی زیر نوع مغالطه را مشخص کنید؟ در مثال هاـ 21

 ب(  خداوند موجب است       الف( انگور شیرین است

 هر موجبی معلول است      شیرین اسطوره داستانی است

 ــــــــــــــــــــــــ                                 ــــــــــــــــــــــــــ        

 خداوند معلول است  پس    انگور اسطوره داستانی است

 نمره 5دو مورد از اقسام مغالطه بین قضایا را بیان کرده و برای هر یک مثالی را ذکر کنید؟ ـ 21

 موفق باشید              


