خرداد  ،49ب
کتاب :منطق 2پ 2
محدوده :منطق مظفر یا منطق تعلیمی ،از تقسیمات الحملیه تا صناعت خمس
تستی
 .1خصَصیت ٍ هؼٌای دٍ لضیۀ «داخلتاى تحت تضاد» چیست؟
أ .إرا کزبت إحذاهوا البذّ أى تصذق االُخشی ٍ ال عکس 

ب .إرا صذلت إحذاهوا البذّ أى تکزب األخشی ٍ ال عکس 

ج .إىّ لضیۀ الکلیۀ إرا صذلت ،صذلت الجضئیۀ الوتحذۀ هعها فی الکیف 

د .تتالصهاى المضیتاى فی الصذق ٍ الکزب 

ً .2مض تام لضیۀ «کل فضۀ هعذى» چیست؟
أ .هَجبۀ کلیۀ :کلّ ال فضۀ هَ ال هعذى 

ب .هَجبۀ جضئیۀ :بعض الالفضۀ هَ ال هعذى 

ج .سالبۀ کلیۀ :ال شیء هي ال فضۀ بال هعذى 

د .سالبۀ جضئیۀ :لیس بعض الالفضۀ بال هعذى 

 .3کدام گصیٌِ اش ضسایظ اختصاصی ضکل اٍل است؟
أ .اختالف همدهتیي دز کن 

ج .کلیِ بَدى یکی اش دٍ همدهِ 

ب .اختالف همدهتیي دز کیف 

د .هَجبِ بَدى صغسی 

 .4ضسط «لیاس استثٌایی» چیست؟
أ .أى تکَى الششطیۀ اتفالیۀ 

ج .جضئیۀ إحذی الومذهتیي 

ب .کلیۀ الحولیۀ 

د .ایجاب الششطیۀ 

تشریحی
 .1هفاد لضایای هَجبِ ٍ سالبۀ «هٌفصلۀ حمیمیِ» زا ًَضتِ ،بسای ّس یک هثال بصًید.
 .2أ .فسق زٍش لدهاء ٍ هتأخسیي دز ساختي «ػکس ًمیض» زا تَضیح دّید .ب .بٌابس ّس یک اش دٍ زٍش ،ػکس ًمیض «هحصَزات ازبغ»
چیست؟
* «المیاس هَ لَلٌ هؤلفٌ هي لضایا « ،»...هؤلف هي لضایا  »...فصلٌ ٍ ،المضایا جوع هٌطمی ٍ ،یخشج بمیذ «المضایا» االستذالل الوباشش ألًّه لضیۀ ٍاحذۀ
علی تمذیش التسلین بها تستلضم لضیۀ اُخشی.
 . 3أ .هٌظَز اش جوغ هٌغمی زا بیاى کٌید .ب .استدالل هباضس بِ چِ اهَزی گفتِ هیضَد؟ چسا با لید «لضایا» استدالل هباضس اش لیاس خازج هی-
گسدد؟
 .4تمسیوات لیاس «التساًی ضسعی» بِ لحاػ «حد ٍسظ» زا تبییي کسدُ ،بسای لسوی کِ بیطتس بِ عبغ ًصدیک است هثال بصًید.
* الوٌفصلۀ الحمیمیۀ تستلضم أسبع هتصالت ،هتصلتاى همذّم کلّ ٍاحذۀ هٌهوا عیي أحذ الطشفیي ٍ التالی ًمیض اآلخش ٍ هتصلتاى همذم کلّ ٍاحذۀ هٌهوا ًمیض
أحذ الطشفیي ٍ التالی عیي األخش . .....
 .5با تَجِ بِ ػبازت ،لضیۀ «العذد إها صٍج أٍ فشد» زا بِ چْاز لضیۀ هتصلِ بسگسداًید .کدام یک بیاىگس «ػدم اجتواع» ٍ کدام بیاًگس «ػدم
ازتفاع» دٍ عسفٌد؟
 .6هساحل اخر ًتیجِ دز لیاسی کِ اش دٍ هٌفصلِ تطکیل ضدُ زا بٌَیسید.
* اإلستمشاء هَ أى یذسّس الزهي عذّۀ جضئیات فیستٌبط هٌها حکواً عاهاً.
 .7استمساء زا با تغبیك بس هثال تؼسیف کسدُ ،الساهص زا بٌَیسیدّ .س یک اش السام آى ،هفید چِ ًتیجِای است؟
 .8کیفیت ضکل سَم زا بٌَیسید .چسا ایي ضکل دز ذّي ،ابؼد اش ضکل دٍم ٍ السب اش ضکل چْازم است؟
 .9دز ّس یک اش لیاسّای هضوس شیس ،چِ حرف یا تغییسی صَزت گسفتِ است؟ ضکل اصلی لیاس زا باشًَیسی کٌید.
أ .هزا اًساى ،ألًّه ًاطك:

ب .هزا ًاطك ٍ کل ًاطك اًساى:
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