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نام کتاب :آشنایی با منطق شهید مطهری

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ب

 .1هَػَع ػلن هٌطق چیست؟

30

أ .تحث از ػَارع راتی ٍ غریة 

ب .هؼرّف ٍ حجت 

ج .رٍش طحیح فکر کردى 

د .تظَر ٍ تظذیق 

 .2تؼریف اًساى تِ «هَجَد راُ رًٍذُ» چِ ًَع تؼریفی است؟
أ .حذ تام 

ب .رسن تام 

ج .حذّ ًاقض 

 .3قذهاء هٌطقییي چِ چیسی را «أمّ القؼایا» هیًاهیذًذ؟
أ .قیاس شکل اٍل 

ب

ب .اطل تٌاقغ 

 .4کذام گسیٌِ در هَرد قیاس طحیح است؟

د

د .رسن ًاقض 

69

ج .اطل تؼاد 
أ

47

د .قؼیِ اقتراًی حولی 

88

أ .قیاس داخل ّیچ ػلوی ًیست 

ب .قیاس سیر رّي از هجَْل تِ هؼلَم است 

ج .قیاس ػلن است ًِ ػول 

د .قیاس داخل در هَػَع هٌطق ًویتاشذ 

سؤاالت تشریحي:
 .1چِ اهَری تاػث ایجاد خطا در تفکّر هیشَد؟ تَػیح دّیذ.

24-25

 .1هقذهاتی کِ پایۀ تفکر قرار دادُ شذُ خطا تاشذ ،یؼٌی هقذهاتی کِ هظالح استذاللاًذ ،فاسذ تاشنٌذ ً .2ظنن ٍ شنکل ٍ طنَرتی کنِ تنِ
هقذهات دادُ شذُ ،غلط تاشذ.

 .2تیي ّر یک از کلیّای زیر ،چِ ًسثتی از ًسة ارتغ ترقرار است؟
 .1زرد ٍ حیَاى

ج .ػوَم ٍ خظَص هي ٍجِ

 .2درخت ٍ ًاطق

ج .تثایي

 .3اًساى ٍ تؼجة کٌٌذُ

ج .تساٍی

 .4اسة ٍ راُ رًٍذُ

ج .ػوَم ٍ خظَص هطلق

ّ .3ر یک از کلیات زیر ،کذامیک از کلیات خوس است؟
 .1هتظل یک تُؼذی ًسثت تِ خط

ج .فظل

 .2راُ رًٍذُ ًسثت تِ اسة

ج .ػرع ػام

 .3هتؼجة ًسثت تِ اًساى

ج .ػرع خاص

 .4حیَاى ًسثت تِ اًساى

ج .جٌس
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 .4قؼیِ «حولیِ هحظَرُ» راتؼریف کردُ ،اقسام آى را تٌَیسیذ.

قؼیِ حولیِ قؼیِای است کِ از هَػَع ،هحوَل ٍ ًسثت حکویِ تشکیل شذُ است ،کِ اگر کویّت ٍ تؼذاد افراد آى تیاى شذُ تاشذ؛ «حولیۀ
هحظَرُ» ًاهیذُ هیشَد .اقسام .1 :هَجثۀ کلیِّ  .2هَجثۀ جسئیِ  .3سالثۀ کلیِ  .4سالثۀ جسئیِ.

 .5هتذاخلیي چِ قؼایایی ّستٌذ؟ هثال تسًیذ.

64

دٍ قؼیِ ای کِ هَػَع ٍ هحوَلشاى یکی تاشذ ،در کن هختلف ٍ در کیف هتحذ تاشٌذ هثلّ :ر اًساًی تؼجة کٌٌذُ است ٍ تؼؼی اًساىّنا
تؼجة کٌٌذُاًذ.

« .6ػکس هستَی» را تؼریف کردُ ،ػکس هستَیِ دٍ جولۀ «تؼؼی اًساىّا حیَاًٌذ» ٍ «ّر گیاّی رشذ کٌٌذُ است» را تٌَیسیذ.

72

در ػکس هستَی ،هَػَع را تجای هحوَل ٍ هحوَل را تجای هَػَع قرار هیدّین.
تؼؼی اًساىّا حیَاًٌذ
ّر گیاّی رشذ کٌٌذُ است

ػکس هستَی:
ػکس هستَی:

تؼؼی حیَاىّا اًساىاًذ
تؼؼی رشذ کٌٌذُّا گیاٌّذ

 .7چگًَگی شکل اٍل را در قیاس اقتراًی تَػیح دادُ ،شرایط آى را تٌَیسیذ.

82-83

در شکل اٍل حذّ ٍسط در طغری هَػَع ٍ در کثری هحوَل است شرایط :هَجثِ تَدىِ طغری ن کلیِ تَدى کثری.

« .8خطاتِ» را تؼریف کردُ ،تٌَیسیذ در آى از چِ هَادّی تایذ استفادُ شَد117 .
خطاتِ قیاسی است کِ ّذف آى اقٌاع هخاطة ٍ ایجاد یک تظذیق ٍ لَ ظٌی تاشذ ٍ هقظَد اطلی ٍادار کردى یا تازداشتي هخاطنة ًسنثت
تِ کاری تاشذ .در خطاتِ تایذ از هَادی استفادُ شَد کِ حذاقل ایجاد ظي ٍ گواى ًوایذ.

* در ّر قیاسی اگر هقذهات هؼلَم استً ،تیجِ خَد تِ خَد هؼلَم تَدًُ ،یازی تِ قیاس ًیست ٍ ،اگر هقذهات هجَْل است قیاس ًونیتَاًنذ
آىّا را هؼلَم کٌذ ،پس تِ ّر حال قیاس تی فایذُ است119 .
 .9هغالطۀ تِ کار رفتِ در ػثارت را تَػیح دادًُ ،ام آى را تٌَیسیذ.
هغالطِ :اگر هقذهات هؼلَم تاشذ ًتیجِ خَد تِ خَد هؼلَم است .در طَرتی کِ هؼلَم تَدى هقذهات سثة هؼلَم تَدىِ قْری ًتیجِ ًویشَد.
هغالطِ هؼٌَی.
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