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 برای مصون ماندن اندیشه از خطا باید.....  .8
 قواعد منطقی را در نظر داشت (ب قواعد منطقی را آموخت (الف 

  بر قواعد منطقی معرفت، دقت و مهارت یافت (د دقت در تفکر داشت (ج
 موضوع منطق عبارت است از...  .2
  روش درست مفاهمه (د روش درست تعریف ج( روش درست استدالل (ب روش درست تعریف و استدالل (الف 

 وقوع خطا در فکر ... است  .0
  فقط در ماده د( فقط در صورت (ج محال (ب در ماده و صورت (الف 

 استعمال ماده نطق در معنای اندیشه .....  .4
  حقیقت است د( مجاز است به عالقه محل (ج مجاز است به عالقه سببیت (ب استعمال در موضوع له است (الف 

 کدام گزینه درباره اصطالح تصدیق درست است؟  .7
 تصدیق همان حکم است (ب تصدیق ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک گزارش با واقع است (الف 

  تصدیق همان اعتقاد است (د تصدیق همان اذعان است ج(
 کدام گزینه مناسب است؟“ یا بنی التشرک بالله” ، “اقم الصلوه“درباره آیات  .6
  تصور -تصدیق (د تصدیق -تصدیق (ج تصور-تصور ب( تصدیق -تصور (الف 

 درست است؟“ گل زیبا” و “ مزن بر سر ناتوان دست زور”کدام گزینه درباره   .9
  تصدیق -تصدیق (د تصور -تصور (ج تصور -تصدیق (ب تصدیق-تصور الف( 

 دانش هایی که بدون فعالیت فکری تحقق یافته اند چه نامیده می شوند؟  .1
  تصوری (د بدیهی (ج نظری ب( اکتسابی (الف 

 ترتیب.... استبه “ مجموع زوایای مثلت، مساوی با دو قائمه است” و “ کل از جزء خود بزرگتر است”تصدیق گزاره های   .3
  نظری -بدیهی  د( بدیهی -بدیهی  (ج بدیهی -نظری  (ب نظری -نظری  (الف 

 را بهتر بیان می کند؟“ داللت وضعی”کدام یک از موارد زیر   .83
  داللت حاتم بر بخشش د( بر پرسش “؟”عالمت  (ج دود بر آتش (ب دیوار بر خانه (الف 

 لفظ کتاب به چه داللتی اشاره می کند؟“ دوستم کتاب مرا به امانت گرفت”در عبارت   .88
  التزامی د( طبعی (ج مطابقی (ب تضمنی (الف 

 داللت قلم بر دوات چه نوع داللتی است؟  .82
  تضمنی (د طبعی (ج مطابقی (ب التزامی الف( 

 گویای چه نوع داللتی است؟“ رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر”مصرع   .80
  وضعی (د عقلی (ج وضعی غیر لفظی (ب طبعی الف( 

 در کدام یک از مثال های زیر داللت وضعی است؟  .84
  لفظ بر معنا (د دود بر آتش (ج پریدگی رنگ بر ترس ب( وجود معلول بر وجود علت (الف 

 قسم از داللت ها برای همه انسان ها یکسان است؟مثال آن چیست؟ کدم  .87
  جای پا و رونده -عقلی د( الفاظ بر معانی -وضعی  (ج سرخی چهره بر تب -طبعی  (ب خانه بر کل خانه -مطابقی  (الف 

 .اگر معنای الحق یا سابق تناسب داشته باشد آن لفظ .... است  .86
  مرتجل (د مشترک (ج منقول ب( مختص (الف 

 .نیستکدام یک از گزینه های زیر درباره لفظ مرکب صحیح   .89
  اجزای آن دارای معناست (د معنای هر جزء آن مقصود نیست (ج است« لفظ مولف»نام دیگر آن  (ب دارای چند جزء است الف( 
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 برای کره قمر ..... و برای انسان خوش سیما .... است« ماه»استعمال لفظ   .81
  مرتجل -مشترک  (د مرتجل  -حقیقت  (ج مجاز -حقیقت  (ب حقیقت -حقیقت  الف( 

 به ترتیب .... است« قلم و کتاب»، «جامه و لباس»واژگان   .83
  مرتجل -منقول  (د متباین -مشترک (ج متباین -مترادف  ب( متباین -مختص  (الف 

 کدام گزینه درباره مصداق درست است؟  .23
 آنچه مفهوم بر آن صدق می کند ب( آنچه لفظ از آن حکایت می کند (الف 

  آنچه بر وجود ذهنی صدق می کند (د آنچه بر وجود خارجی صدق می کند (ج
 به ترتیب کدام گزینه درست است؟« آن کوه طال -دریای جیوه »بر اساس نظر مشهور درباره دو مفهوم   .28

  جزئی -کلی  (د کلی-کلی  (ج کلی -جزئی  (ب جزئی -جزئی  الف( 
 که فقط یک مصداق خارجی دارد چه نوع مفهومی است؟« مولود کعبه»مفهوم   .22

 غیر قابل صدق بر افراد متعدد (ب کلی (الف 
  جزئی محدود (د جزئی ج(

 به ترتیب .... است« علی» ، «انسان»، «این گل» مفاهیم   .20
  کلی -جزئی -کلی  (د کلی -جزئی -جزئی  ج( جزئی -کلی  -کلی  (ب جزئی -کلی -جزئی (الف 

 تقسیم به کلی و جزئی .......  .24
 فقط در مدلول فعل جاری است (ب در مدلول اسم، مدلول فعل و مدلول حرف جاری است (الف 

  صرفا در مدلول فعل و مدلول اسم جاری است (د فقط در مدلول اسم جاری است ج(
 چه نسبتی برقرار است؟« مسلمان شیعی»و « خداپرست»میان دو مفهوم   .27

  عموم و خصوص من وجه (د تباین (ج تساوی ب( عموم و خصوص مطلق (الف 
 به ترتیب چه نسبتی برقرار است؟ «موحد و مشرک»، «واجب و نماز»میان   .26

 تباین -عموم و خصوص من وجه ب( عموم و خصوص مطلق-عموم و خصوص من وجه الف( 
  تباین-تساوی د( تباین -عموم و خصوص مطلق ج(

 ما به االمتیاز عرضی ماهیت های مختلف چه نام دارد؟  .29
  فصل (د عرضی خاص (ج نوع (ب عرضی عام الف( 

 تصوری که مجهول بوده و با تصورات معلوم شناخته می شود چه نام دارد؟  .21
ف (ب تعریف (الف    نتیجه (د بدیهی (ج معرَّ

ف چه نسبتی از نسبت چهارگانه باید برقرار باشد؟  .23 ف و معرِّ  بین معرَّ
  عموم و خصوص من وجه (د تساوی (ج تباین ب( عموم و خصوص مطلق (الف 

 فصل قریب جزء مشترک ..... است؟  .03
  رسم ناقص و حد ناقص (د رسم ناقص و رسم تام (ج رسم تام و حد ناقص (ب حد تام و حد ناقص الف( 
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