
 

 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 ادامه دروس فی علم المنطق ک
 

 22/01/33 اترخی ربگزاری:

ن: 49ـ  49سال تحصیلی:   ااشتنرات:  21 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم ابتدای صناعات خمس تا ابتدای صناعه الخطابهاز  محدوده:  خانم فاطمه صغرا شعبانی انم طّرا

 نام ونام خانوادگی:                                                      پايه: چهارم مهر

 دقيقه 31نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 5/0منظور از یقین به معنی اخص کدام عبارت است؟  ـ1

 ب( علمی مطابق با واقع که نفی آن محال است  دیگران متحمل نباشدالف( اعتقادی که در آن مخالفت 

 د( اعتقاد جازمی که با دلیل و استدالل باشد  ج( اعتقاد جازم مطابق با واقع که از روی تقلید نباشد

 نمره 5/0ـ تفاوت تجربیات و حدسیات از نظر مصنف کدام است؟ 2

 ب( تجربیات قیاس خفی دارند اما حدسیات ندارند  معتبر نیستندالف( تجربیات معتبر هستند ولی حدسیات 

 ج( در تجربیات ماهیت علل روشن نیست اما در حدسیات ماهیت علل روشن است

 د( در تجربیات تکرر مشاهده الزم است ولی در حدسیات الزم نیست

 نمره 5/0ـ منظور از وضع در صناعت جدل کدام است؟ 3

 شویم و ممکن است معتقد هم باشیمن ملتزم میالف( دیدگاهی که به آ

 ب( دیدگاهی که به آن معتقد هستیم )اما به آن التزام نداریم(

 د( از آداب مناظره است   ج( قاعده عامی که منشأ قضایای مشهور است

 نمره 5/0تعریف چیست؟ « هی قضایا کاذبهٌ یُعتقد بها لِاَنَها تُشبَه الیقینیات او المشهورات فی الظاهر » ـ عبارت 4

 د( مخیالت   ج( مشبّهات   ب( متواترات   الف( مظنونات

 نمره 2تجربیات را تعریف کرده و دو قیاس خفی آن را ضمن مثال بنویسید؟ ـ 5

 نمره 2ـ اصطالحات زیر را تعریف کنید؟ 6

 د( ذاتی باب برهان   ج( مخیالت   ب( مصادرات  الف( اصول موضوعه

 نمره 2ـ برهان لمّی و انّی را ضمن مثال توضیح دهید؟ 7

 نمره 2ـ چهار مورد فواید عرضی جدل را بنویسید؟ 8

 نمره 2ـ برای مثال موضع دو مصداق بنویسید؟ 9

 «شود در ضد آن موضوع هنگامی که یکی از ضدین موجود باشد در موضوعی ضد دیگرش موجود می» 

 نمره 2یسید؟ ـ شش مورد آداب مناظره را بنو11

 نمره 2ای هستند، با مثال توضیح دهید؟ ـ مغالطه ممارات و مغالطه اشتراک اسم چه نوع مغالطه11

 نمره 2ـ مغالطه ایهام انعکاس و مصادره به مطلوب را ضمن مثال توضیح دهید؟ 12

 نمره 2ـ دو دلیل عدم شهرت مواضع در اکثر موارد را بنویسید؟ 13
 باشیدموفق               


