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مطهری(رحمه اهلل علیه)

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)
تستي
« .1حقيقيه»« ،مانعة الجمع» و «مانعة الخلو» از تقسيمات قضيه  .....است.
أ .شرطيه 

د

ب .حمليه 

00
د .شرطيه منفصله 

ج .شرطيه متصله 

« .1موجبه بودن صغرا و كلّيّت يكىاز دو مقدّمه» و «اختالف مقدّمتين در كيف وكلّيّت كبرا» ،بهترتيب ،شرايط شكل  .....قياس اقترانى است.
أ

30ـ 39
أ .سوم ـ دوم 

ب .دوم ـ سوم 

ج .اول ـ دوم 

 .9كلیای كه خارج از ذات افراد ولی اعم از ذات افراد است چه نام دارد؟
أ .عرض عام 

ب .عرض خاص 

أ

ج .جنس 

د .سوم ـ چهارم 
69
د .فصل 

 .6در مقام تعريف يک شیء ،اگر به بعضی از اجزاء ماهيت شیء مورد نظر دست يابيم ،چنين تعريفی  .....نام دارد.
أ .حدتام 

ج .حد ناقص 

ب .رسم تام 

39

ج

د .رسم ناقص 

تشریحي
« .1قياس استثنايى» را با ذكر مثال تعريف نماييد.
به قياسى گفته مىشود كه در آن نتيجه يک جا در يک مقدمه ذكر مىشود مثل :اگر آهن فلز است در حرارت منبسط مىشود لكن آهن فلـز
است ،پس در حرارت منبسط مىگردد.
 .1رابطة بين «تجربه» و «قياس» را تبيين كنيد.
هر تجربه متضمن قياسى است .تجربه از مقدمات قياسهاى آشكار است و خود متضمن قياسى پنهان است .تجربه آميختهاى است از عمـل
حس و مشاهده مستقيم و عمل فكر كه از نوع قياس است.
 .9مغالطة «لفظی» و «معنوی» را تعريف كنيد و برای مغالطه لفظی مثال بزنيد.
لفظی آن است كه منشا مغالطه لفظ باشد مثل اينكه كلمه «شير» را حد وسط قرار دهند ،ولی مغالطه معنوی آن اسـت كـه بـه لفـظ مربـو
نيست.
 .6شباهت و تفاوت «قضية حمليه» و «قضية شرطيه» را بنويسيد.
وجه شباهت :هردو قضيه ،داراى دو طرف و يک نسبت مىباشد 1( .نمره)
وجه تفاوت .1 :نوع رابطه در قضاياى حمليه ،رابطه اتحادى است كه با كلمه «است» در زبان فارسى بيان مىشود ولى در قضاياى شـرطيه،
حكم به ثبوت چيزى براى چيزى نشده است بلكه حكم شده است به مشرو بودن مفاد يک قضيه به مفاد قضيه ديگر.
 .1در قضيه حمليه هريک از دو طرف مركب تام خبرى نيست ولى در قضيه شرطيه هر يک از دو طرف يک مركب تام خبرى است.
توجه :يک تفاوت كافی است1( ،نمره)
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 .3قضايای متناقضين و داخلتين تحت التضاد را تعريف كرده و برای هر كدام مثال بزنيد.
اگر دو قضيه هم در كم و هم در كيف و هم در ايجاب و سلب با هم تفاوت داشته باشند متناقضين هستند مثل هـر انسـانی تعجـب كننـده
است و بعضی انسانها تعجب كننده نيستند .اما اگر هر دو در كيف اختالف داشته باشند ولی در كم متحـد باشـند و هـر دو جزبـی باشـند
داخلتين تحت التضاد هستند مثل بعضی انسانها تعجب كننده هستند و بعضی انسانها تعجب كننده نيستند.
 .9قضية «طبيعيه» چيست و در چه علمی كاربرد دارد؟
قضاياي ى كه موضوعشان طبيعت كلى است و طبيعت كلى از آن جهت كه يک كلى است و در ذهن است موضوع قرار داده شـده قضـايای
طبيعيه ناميده مىشود .قضايای طبيعيه تنها در فلسفه الهی كاربرد دارد.
 .0دو صورت شكل چهارم از اشكال قياس را بنويسيد.
 .1هردو مقدمه ،موجبه و صغرا ،كليه باشد.
 .1مقدمتين در ايجاب و سلب اختالف داشته باشند و يكى از دو مقدمه كليه باشد.
« .8عكس مستوی» موجبه كليه و «عكس مستوی» سالبه كليه ،چه قضيهای است؟
عكس مستوی موجبه كليه :موجبه جزبيه ـ و عكس مستوی سالبه كليه :سالبه كليه
 .3اقسام سه گانه «حجت» را نام برده ،يكی را تعريف كنيد.
تمثيل :سير از جزبی به جزبی است.

قياس :سير از كلی به جزبی است.
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استقراء :سير از جزبی به كلی است.
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