
 

 

 91/91/9911: یختار باسمه تعالی

 19:91ساعت:    11 -19یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 229کد آزمون:  علوم و معارف قرآن یث،رشته: علوم قرآن و حد درس: منطق

 یقهدق 17مدت زمان:  موحد یاستاد: عذرا جعفر  ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 9 / 9 صفحه: نمره 99بارم:  دانشجویی: .............................................شماره 

 باشد. یم یحیسوال تشر  7و  یسوال تست 8 یآزمون دارا
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 برای مصون ماندن اندیشه از خطا باید...  .9
 .قواعد منطقی را در نظر داشت ب(    . الف( قواعد منطقی را آموخت 

  همه موارد د(    .ج( بر قواعد منطق معرفت، دقت و مهارت یافت
 الفاظ ... است.    .2
 وسیله ای برای انتقال تالش فکری  ب(    الف( صرفا وسیله ای برای مفاهمه 

  صرفا وسیله ای برای انتقال تصدیقات معلوم د(  ج( صرفا وسیله ای برای انتقال تصورات معلوم
 داللت برف بر سرما چه نوع داللتی است؟ - 3   .9
  مطابقی  د( طبعی ج( وضعی  ب(  الف( عقلی 

 اگر معنای الحق با سابق تناسب داشته باشد آن لفظ.... است.  .4
  مختص  د( مرتجل  ج( مشترک  ب(  الف( منقول 

 به ترتیب گزینه درست است؟ « آن کوه طال -دریای جیوه» بر اساس نظر مشهور درباره دو مفهوم   .7
  کلی -کلی  د(   جزئی  -ج( کلی  کلی -جزئی  ب(   جزئی -الف( جزئی 

 به ترتیب چه  نسبتی برقرار است؟«موحد و مشرک » و « واجب و نماز» میان   .6
 تباین -عموم و خصوص مطلق  ب(   تباین  -الف( عموم و خصوص من وجه  

  تباین -تساوی  د(   عموم و خصوص مطلق  -ج( عموم و خصوص من وجه
 قضیه برهنه بودن آدمی در برابر دیگران ناپسند است به لحاظ ماده چه قضیه ای است؟   .1
  مسلمات د( مشهورات ج( مقبوالت  ب(   الف( متواترات 

 استدالل به بدیهیات چه نامیده می شود؟  .9
  سفسطه  د( خطابه  ج( جدل  ب(  الف( برهان  

 نمره( 5.1آیا تفکر یک جریان و حرکت تدریجی است؟ چرا؟  )  .1
 

 نمره( 5.1تصدیق را با ذکر مثال تعریف کنید. )  .91
 

 نمره( 2اقسام داللت را با ذکر مثال بیان کنید. )  .99
 

 نمره( 5غرض از تعریف را بیان کنید. )  .92
 

 نمره( 2اصطالحات ذاتی و عرضی را با ذکر مثال توضیح دهید. )  .99
 

 نمره( 2قضیه شرطیه اتصالی و انفصالی را با ذکر مثال توضیح دهید. )  .94
 

 نمره( 2اقسام استقراء را با ذکر مثال توضیح دهید. )  .97
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


