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 در قضیه "ابن سینا فیلسوف است" کلمه ابن سینا و فیلسوف به ترتیب چیست؟  .8
  موضوع-محمول (د محمول-موضوع (ج نسبت-موضوع (ب نسبت-محمول (الف 

 تقسیم می شود؟ قضیه حملیه به اعتبار موضوع به چه اقسامی  .7
 موجبه کلی، موجبه جزئی، سالبه کلی، سالبه جزئی (ب موجبه، سالبه، جزئی، کلی (الف 

  شخصیه، طبیعیه، مهمله، محصوره (د شخصیه، مهمله، موجبه، سالبه (ج
 قضیه "علی امام جماعت مسجد شریعت است" به لحاظ موضوع چه نام دارد؟  .0
  محصوره (د طبیعیه (ج مهمله (ب شخصیه (الف 

 کدام مورد درباره قضیه شرطی منفصل حقیقی درست است؟  .4
 اجتماع مقدم و تالی در آن محال ولی ارتفاع آن جایز است (ب ارتفاع مقدم و تالی محال ولی اجتماع آنها جایز نیست. (الف 

  مقدم و تالی در آن محال استاجتماع و ارتفاع  (د اجتماع و ارتفاع مقدم و تالی در آن محال نیست (ج
 قضیه" یا این شخص سفید پوست است و یا سیاه پوست" چه نوع قضیه ای است؟  .7
  شرطی منفصل حقیقی (د شرطی متصل (ج شرطی منفصل مانعه الجمع (ب حملی (الف 

 دو قضیه متناقض ....  .1
 در موضوع و محمول اختالف دارند. (ب هر دو کاذبند (الف 

  در کم و کیف اختالف دارند (د هر دو صادقند (ج
 نقیض "همه صهیونیست ها بالقوه تجاوزگرند" کدام گزینه است؟  .2
 بعضی صهیونیست ها بالقوه تجاوزگر نیستند. (ب همه تجاوزگران بالفعل صهیونیست نیستند (الف 

  بالفعل تجاوزگرندبعضی از صهیونیست ها  (د همه تجاوزگران بالقوه صهیونیست اند (ج
 کدام یک از قضایای زیر نمی توانند قضیه متضاد داشته باشند؟  .1
 ال اله اال الله (ب هیچ مثلثی قائم الزاویه نیست (الف 

  هر مثلثی سه ضلعی است (د سعدی نویسنده گلستان است (ج
 در عکس مستوی .......... جای موضوع و محمول عوض می شود  .3
  با اختالف در کیف (د با بقای کم و کیف (ج با اختالف در صدق (ب با بقای صدق و کیف (الف 

 کدام است؟« هر بیدادگری سنگ دل است»عکس نقیض موافق   .83
 هر غیر سنگ دلی غیر بیدادگر است (ب هر غیر سنگ دلی بیدادگر است (الف 

  سنگ دل ها بیدادگرندبعضی غیر  (د بعضی غیر سنگ دل ها غیر بیدادگرند (ج
 کدام گزینه است؟« هر جسمی جوهر است»نقض محمول   .88

 بعضی جسم ها غیر جوهر نیستند (ب بعضی جسم ها غیر جوهر اند (الف 
  هیچ جسمی غیر جوهر نیست (د همه جسم ها غیر جوهرند (ج

 به لحاظ صورت چه نوع استداللی است؟« علی باهوش است زیرا برادر او حسین باهوش است»این استدالل   .87
  قیاس اقترانی (د استقرای ناقص (ج تمثیل (ب قیاس استثنائی (الف 

 استنتاج جزئی از کلی چه نوع حجت منطقی است؟  .80
  تمثیل (د استقرای تام ج( قیاس (ب استقرای ناقص (الف 

 نتیجه چیست؟« طرفین»یا «حدین»مقصود از   .84
  وسط-اکبر  (د اکبر -اصغر  (ج وسط -صغرا (ب وسط-اصغر الف( 
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 قیاس "این جسم مایع است، هر مایعی بخار می شود. پس این جسم بخار می شود" چگونه قیاسی است؟  .87
  اقترانی (د استثنائی (ج مرکب (ب متصل (الف 

 چه شکلی از اشکال اربعه است؟« بعضی از درستکاران متهم اند؛ هیچ درستکاری گناهکار نیست. پس بعضی از متهمان گناهکار نیستند»قضیه   .81
  چهارم (د سوم (ج دوم (ب اول (الف 

 شکل اول قیاس وقتی است که ........... باشد  .82
 حد اوسط هر دو مقدمه، موضوع (ب حد اوسط در صغرا، موضوع و در کبرا، محمول (الف 

  حد اوسط هر دو مقدمه، محمول (د حد اوسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع (ج
 معتبرترین شکل قیاس اقترانی کدام شکل است؟  .81

  چهارم (د سوم (ج دوم (ب اول الف( 
 از کدام ناحیه است؟« گربه ای پرنده نیست؛ هر پرنده ای مهره دار است، پس هیچ گربه ای مهره دار نیست هیچ«عیب استدالل  .83

 سالبه بودن صغرا (ب نبودن معنای واحد در حد وسط (الف 
  عدم تکرار حد اوسط (د کلی بودن صغرا (ج

 برای اینکه شکل اول قیاس منتج باشد کدام شرط الزم است؟  .73
  کبرا کلی باشد (د صغرا جزئی باشد (ج کبرا جزئی باشد (ب کبرا سالبه باشد (الف 

 صحیح است؟« برخی مردم متکبرند؛ هر متکبری احمق است«کدام یک درباره این قیاس  .78
  عقیم -شکل اول (د منتج-شکل اول (ج عقیم-شکل دوم (ب منتج-شکل دوم (الف 

 قضیه استثنائی در قیاس استثنائی همواره ..... است  .77
  قضیه حملی یا شرطی (د قضیه کلی ج( قضیه شرطی (ب قضیه حملی (الف 

 نتیجه این قیاس کدام است؟« اگر این شخص عادل باشد طلم نمی کند لکن وی ظلم می کند»   .70
  این شخص ظالم نیست د( عادل استاین شخص  (ج این شخص عادل نیست (ب این شخص ظالم است (الف 

 با توجه به قیاس استثنائی در صورت وضع مقدم نتیجه کدام خواهد بود؟  .74
  نقیض مقدم (د نقیض تالی (ج عین مقدم ب( عین تالی (الف 

 یقین به معنای اخص عبارت است از   .77
 تصدیق جازم (ب تصدیق جازم ثابت (الف 

  تصدیق د( مطابق با واقعتصدیق جازم ثابت  (ج
 چه نوع قضیه ای است؟« سرما و گرما در زمان واحد در یک محل جمع نمی شود» قضیه   .71

  اکتسابی (د علم حضوری (ج اولی (ب نظری الف( 
 مشاهدات به حس ...... حسیات نامیده می شود و مشاهده به حس ..... وجدانیات نامیده می شود.  .72

  درونی -درونی (د بیرونی -بیرونی (ج بیرونی -درونی (ب درونی -بیرونی  الف( 
 از نظر ماده چه قضیه ای است؟« هر چه قابل اشاره نباشد موجود نیست» قضیه   .71

  متواترات (د وهمیات ج( مقبوالت (ب مخثالت (الف 
 چه نوع قضیه ای است؟« هر کس با دشمن خود نجوا کند دشمن است»   .73

  اولیات (د مشهورات ج( مشبهات (ب مظنونات (الف 
 کدام یک از صناعات زیر اساسا مفید تصدیق نیست؟  .03

  خطابه (د جدل ج( برهان (ب شعر (الف 
 .            یدباش یروزموفق و پ


