
 

 

 
 

 

 

 تلخیص، تنظیم و تسهیل 

 منطق منابع درس 
 

 های کارشناسی ارشد و دکتری ویژه آزمون

 فلسفه و کالم اسالمی  رشته
 

 1400، سال دومچاپ 
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  منطق

 بندی موضوعیبا طبقه



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1365 رویا، خانی، فضلی  : سرشناسه

 فضالی رویاا مولف.../ موضوعی بندی  طبقه  با  منطق  ای  گزینه  چهار  سواالت  مجموعه  : پدیدآور نام و عنوان

 .زاده رحیم فاطمه خانی،

 .1398 مبینات، آیات تهران؛  : نشر مشخصات

 .مس ۲۹×۲۲.:  جدول ؛.ص249 : ظاهری مشخصات

 978-622-95141-8-4 : شابک

 .مختصر فیپای : نویسی فهرست  وضعیت

 -1368 فاطمه، زاده، رحیم  : افزوده شناسه

 5667977  : ملی کتابشناسی شماره

 
 حافظون  آموزشی  هایبسته 

 اسالمی  کالم و فلسفه رشته تخصصی  دروس ویژه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   منطق  ایگزینه  چهار  سؤاالت مجموعه با آشنایی 

  آزاد و سراسری ارشد کارشناسی  هایآزمون 

 موضوعی   بندیطبقه و تشریحی  هایپاسخ  با همراه

 1400؛ سال  دومچاپ  

 خانی  فضلی  رویا: مؤلف

 زاده  رحیم فاطمه

 مبّینات  آیات انتشارات

 4-8-95141-622-978شابک: 

 جلد  200تیراژ: 
 

 

 تمــــــاس بـا مـــا

 02133442005 : شماره ثابت
 09198000970 : شماره همراه
 www.haafezoon.ir : سایت
 haafezoon@gmail.com : ایمیل
 02133442005 : سامانه دریافت پیامک

 جستجو کنید. haafezoonدر فضای مجازی ما را با شناسه 
 

 های جهت دریافت اطالعات تخصصی رشته خود و دریافت فایل
 پیامک کنید. ۰۲۱۳۳۴۴۲۰۰۵را به سامانه  4مکمل، عدد 
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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعالیت حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بااه فعالیاات نمااود و در همااان اولاای   12در منطقه  95دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربیت قرآنی از سال 

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. تولید و اجرای محتوای عمیااق دیناای، فعالیت با استقبال کم نظیر خانواده ها و دانشسال  

های رشد، آموزش دو زبان انگلیسی )در حااد مکالمااهع و عرباای )در محیط شاد و جذاب، تأکید و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گیری از شیوهی مادر )ژیمناستیک و شناع، بهرههاحد فهم متون دینیع، آموزش آکادمیک ورزش

 دست دینی از ویژگیهای ای  دبستان است.محیط کاماًل یک

الزم به ذکر است مدل تعلیم و تربیت قرآن محور تولید شده توسط تیم پژوهشی دبستان آیات، توسط معلمان و ماادارس زیااادی 

 برداری قرار گرفته است.و بهره  در سطح کشور مورد استقبال

 پیش دبستان قرآنی آیات   -2

سازی نوآموزان برای ی آمادهپیش دبستان آیات )حافظونع نیز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمینه

هااای عات محور، بر روی مهارتهای اطالآیات، به جای تمرکز بر آموزه دبستانورود به دبستان دارد. فعالیت های آموزشی پیش

ها عبارتند از: دقت و تمرکز، سرعت واکنش، حل مسأله، حافظااه کوتاااه ماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای  مهارت

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنیدن و فهم کالم مربی، مهارت فهم، حفااو و عماال بااه آیااات مدت و دراز مدت، مهارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش آ -3

تری  فعالیت مجموعه آموزشی حافظون، که موجب گردیده مؤمنی  فرهیخته در سرتاسر کشور با حافظون آشاانا شااوند، قدیمی

-حدود یک دهه فعالیت میخدمات حافظون در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای الهیات است. اکنون بعد از  

توانیم با اطمینان مدعی شویم که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و مفیدتری  خدمات در زمینه تحصیالت تکمیلی الهیات در 

هااا، محصااوالت بااه روز، آمااوزش مجااازی در دهد. تنوع خدمات، تنااوع رشااتهها ارائه میمندان ای  رشتهسطح کشور را به عالقه

 هاست. ها بخشی از ای  ویژگیمنزل و... تن

 های آمادگی کنکور دوره .1

 40های کنکور در سطح کشور است. تااا کنااون بااال  باار کالسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالس

حدیث، فقه و مبانی ی کنکور ارشد و دکتری الهیات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کالسها در سه گرایش قرآن و دوره

گااردد. همااه ساااله حقوق و فلسفه و حکمت اسالمی و در سه مقطع کارشناسی)ویژه حفاظ قاارآنع ، ارشااد و دکتااری برگاازار ماای

 ها هستند.های ای  کالسهای تک رقمی کنکور از خروجیبسیاری از رتبه

 های آموزشیبسته  .2

دانشگاه به دانشگاه کشور باای  دانشااجویان و داوطلبااان دساات بااه   نامه های حافظون در سرتاسر کشور و درها و تستدرسنامه

الذکر و در دروس عمومی مثل ادبیات عاارب و زبااان انگلیساای، توان مدعی شد در سه رشته فوق شود. با اطمینان میدست می
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کور هاار سااال، اشااتمال باار همااه باشد. به روز رسانی ساالنه و انطباق بر کنها کاماًل کافی و وافی نیز میبرای کسب باالتری  رتبه

شده در حدود یک پاانجم های حسابنامه ها، تلخیصسؤاالت کنکورها، طبقه بندی موضوعی و پاسخنامه کاماًل تشریحِی تست

ی منسجم، حذف زوائد غیرکاربردی و... تنها بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضیحی بیشتر جهت تفهیم بهتر، محتوای طبقه

 است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.بخشی از دالیلی 

 آموزش مجازی .3

شد که از بخشاای از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهدر طول ای  سالها که کالس

را باار آن داشاات کااه بااه ساامت تولیااد محتااوای   کالسها صوت یا فیلم تهیه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبااه بااه ماارور مااا

الهیات تهیااه شااده و جهاات نشاار در سرتاساار کشااور   تری  اساتید رشتهدیجیتال رفته و نرم افزارهایی بسیار با کیفیت از برجسته

دیدن درس باشد. دو ویژگی مهم نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنیدن و ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گیری از بهتری  اساتید کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامعآزمون  .4

های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور می

ای حااافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزمونر ضروری و حیاتی به نظر میرا جهت دهد، اشکاالتش را به او گوشزد نماید، بسیا

هااا را ماارور کند که هم به یک برنامه ریزی درست تری دست پیاادا کننااد و بتواننااد بااه اناادازه کااافی درسبه داوطلبان کمک می

 خو بگیرند. زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایط نمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

   های آزاددوره .5

هایی با عناوینی مانند روش تحقیق، مقاله نویسی، آمادگی های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالسحافظون عالوه بر دوره

 نماید.مصاحبه، مت  خوانی عربی، تجزیه و ترکیب قرآن، تفسیر و... نیز برگزار می

 های زبان هدور .6

o عربی 

زش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمااه، بالغاات، ل اات، تری  دوره آمو کامل

 القرآن و...اعراب  

o انگلیسی 

 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پیشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتهها و بستهدوره

 و همچنی  زبان تخصصی الهیات

o  زبان کودک 

 های انگلیسی و عربی )زبان قرآنع از مهد تا دوره راهنمائیزبانمند آموزش نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائااه شااده اساات کااه برخاای از آنهااا تکمیاال  در ای  مرکز طرح
ً
پژوهشی متنوعی که مستقیما

اشیه قرآن کریم تحت عنوان فرهنگ اهل بیت:ع و برخی های آموزشی منتشر یافته است )مانند حشده و به عنوان کتاب یا بسته

دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صراط مستقیم در فهم قرآن« که رویکااردی کاااماًل جدیااد در آمااوزش قاارآن و زبااان عرباای 

 های آموزشیعاست. یا »سبک زندگی قرآنی« و دیگر طرح



 

 
 

 

 مؤلف مقدمه 
 

 کنکااور سااال 11  وع  1400  تااا  72  سااال)  سراسااری  ارشااد  کارشناساای  کنکااور  سال  29  منطق  هایتست  بر  مشتمل  رو  پیش  مجموعۀ

 بناادیطبقااه. اساات تشااریحی پاسااخنامۀ با همراه اسالمی  کالم  و  فلسفهالهیات گرایش    رشتۀع  90  تا  81  سال)  آزاد  ارشد  کارشناسی

   هاتست
ً
  و شااده  تنظیمع  ره)  مظفر  رضامحمد  تألیف  المنطق  کتاب  طبق  بر  که  است  منطق  درسنامۀ  بندیفصل  مبنای  بر  اوال

ً
 باار ثانیااا

 درس هاار به مربوط سراسری و آزاد هایتست ،درسنامه  مطالعه  از  پس  تواندمی  داوطلب.  است  شده  مرتب  کنکور  برگزاری  سال  طبق

 .دهد پاسخ سال ترتیب به را

 اغلااب. اساات شااده داده توضاایح نیااز غلااط هایگزینااه بااودن نادرساات وجااه صحیح، پاسخ توضیح بر عالوه فراخور،  به  مواردی  در    

ی جوهرالنضاایدِ   کتاب  مباحث  برخی  از  کنکور  سؤاالت  از  بخشی  که  آنجا  از  اما  شده  داده  ارجاع  المنطق  کتاب  به  هاپاسخ
 

 عالمااه حلاا

 از برخاای در. اساات شااده داده ارجاع نیز منبع  ای   به  ناگزیر  ،...  و  مختلطات  آن،  احکام  و  قضایا  برهان،  بخش  نظیر  است  شده  طرح

 ذکر مرجع عنوان به نیز کتاب ای  قراملکی، دکتر" دو" و" یک" منطق کتاب  در  ترواضح  و  بیشتر  توضیحات  وجود  دلیل  به  نیز  سؤاالت

 . است شده

 و اسااالمی کالم و فلسفهرشته الهیات گرایش   دکترای  و  ارشد  مقطع  دو  هر  در  مطالعاتی  منابع  از  یکی  منطق  درس  آنکه  به  توجه  با     

 هایرشااته باارای درس ایاا  مطالااب تثبیت و زنیتست تمری  جهت مناسبی منبع تواندمی حاضر مجموعۀ است فلسفه  مجموعۀنیز  

 مؤسسه و مؤلف اطالع به ایمیل ارسال طریق از را خود نظرات نقطه  شود  می  تقاضا  مجموعه  ای   خوانندگان  از  پایان  در.  باشد  مذکور

 .برسانند

 

 خانی رؤیا فضلی 
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 درس نامهصفحات  کتاب منطق مظفر صفحات  درس  عنوان
تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 0.6 4 صفحه10 صفحه45 2و1مقدماتی در باب منطق 

 1.8 12 صفحه 3 صفحه 13 نیاز به طرح مباحث الفاظ

 0.3 2 صفحه 5 صفحه 12 داللت و اقسام آن

 3.1 21 صفحه 9 صفحه 42 3و2تقسیمات الفاظ

 1.2 8 صفحه 5 صفحه 20 کلی و جزیی

 4.4 30 صفحه 4 صفحه 14 نسبت های چهارگانه

 2.9 20 صفحه 7 صفحه 24 ات خمسیکل

 2.3 16 صفحه 4 صفحه 24 انواع حمل

 0.9 6 صفحه  5 صفحه 8 مراحل تحصیل علم تصوری و تصدیقی

 1.9 13 صفحه 5 صفحه 16 تعریف و تقسیم

 0.6 4 صفحه 4 صفحه 6 فیشروط تعر

 0.7 5 صفحه 4 صفحه 40 تقسیم، انواع و شیوه های آن

 1.5 10 صفحه 6 صفحه 18 2و1آنقضیه و اقسام 

 2.1 14 صفحه 4 صفحه 8 ه و تقسیمات شرطیهیسور قض 

 1.8 12 صفحه 3 صفحه 9 هیمات قضیه ی حملیتقس

 4.1 28 صفحه 6 صفحه 24 موجهات

 4.3 29 صفحه 4 صفحه 19 اقسام قضیه ی شرطیه

 2.9 20 صفحه 5 صفحه 12 تناقض و شروط آن

 5 34 صفحه 5 صفحه 13 مستویملحقات تناقض و عکس 

 7.5 51 صفحه 9 صفحه 37 ض و بداهت منطقییعکس نق 

 2.6 18 صفحه 9 صفحه 19 قواعد عمومی بررسی شکل اول

 10 68 صفحه 15 صفحه 19 شکل دوم و سوم و چهارم

 3.4 23 صفحه 8 صفحه 18 اقترانی شرطی و ملحقات آن

 3.7 25 صفحه 7 صفحه 6 2و1ی یاس استثنایق

 1.3 9 صفحه 3 صفحه 4 کسب مقدمات قیاس به طریق تحلیل

 5.4 37 صفحه 4 صفحه 8 قیاس مرکب، خلف و مساوات

 1.7 12 صفحه 5 صفحه 9 استقراء و تمثیل

 2.8 19 صفحه 7 صفحه 25 مبادی قیاس و بحث یقینیات

 2.1 14 صفحه 8 صفحه 10 اقسام وهمیات و مظنونات و مشهورات

 6 41 صفحه 9 صفحه 21 2و1برهانصناعت 

 0.9 6 صفحه 7 صفحه 20 2و1صناعت جدل

 1.8 12 صفحه 4 صفحه 20 3صناعت جدل 

 0.7 5 صفحه 9 صفحه 39 2و1صناعت خطابه 

 0.4 3 صفحه 2 صفحه 15 صناعت شعر

 0.9 6 صفحه 3 صفحه 6 1صناعت م الطه 

 2.2 15 صفحه 4 صفحه 7 2صناعت م الطه 

 4 27 صفحه 8 صفحه 13 4و3م الطه صناعت 
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 :منابع

 1389ترجمه و اضافات علی شیروانی، مؤسسه انتشارات دارالعلم، ، 2و1 منطقمظفر، محمدرضا،  .1

  1392، انتشارات دانشگاه پیام نور، 2و1منطق قراملکی، احد،  .2

 1392بیدی، حکمت،  شرح عالمه حلی، ترجمه منوچهر صانعی دره  الجوهرالنضید،  نصیرالدی  طوسی، محمد ب  محمد،   . 3
 

 

 .است صفحه «ص» حرف و فصل «ف» حرف مرحله، «م» حرف از منظور ارجاعات در توضیح:





 

 
 

 

 مطالب  فهرست
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 ٢و1منطق باب در مقدماتی . ٢و  1درس 

 اصل فکر کردن را انسان فطرتا میداند ولی برای تصحیح آن نیازمند قوانینی است که مجموعه ای  قوانی  را منطق گویند.  منطق:نیاز به  .1
 ابزاری از جنس قانون است که رعایت کردن آن موجب میشود ذه  از خطا در اندیشه مصون بماند  تعریف منطق: .2
 : اقسام علوم .3

 ه حاصل میشود. علمی که توسط حواس پنجگان  علم حسی: .1.3
اثر تصرف قوه خیال در علوم حسی حاصل میشود.    علم خیالی: .2.3 الفعلمی که در  به دو گونه است.  نسبت دادن   -ای  تصرفات 

 . ترکیب صورتهای حسی بایکدیگر و ساخت صورتهای جدید-بع ا همصورتهای حسی بایکدیگر و مقایسه آنها ب
غیر مادی )که نه ماده دارند و نه اندازهع است. مانند محبت والدی  و دشمنی  علمی که عبارت از ادراک معانی جزئی    علم وهمی: .3.3

 . دشمنان
علمی که توسط قوه عاقله برای انسان حاصل میشود و شامل انتزاع صورتهای کلی از جزئیات، استنتاج، استدالل و    علم عقلی: .4.3

 یالی و وهمی دارد و تنها مختص انسان است. ی دیگر است. ای  علم تصرف به همه علوم حسی، خای به قضیهانتقال قضیه 
 علم حضور صورت شیء نزد عقل است. ای  تعریف بر همه اقسام چهارگانه علم صادق است.  تعریف علم: .4
 تقسیم علم به تصور و تصدیق در حوزه علم حصولی )نه علم حضوریع است.  تصور و تصدیق: .5

ً
 اساسا

 فس نیست. مثال: تصور مثلث، تصور نسبت تساوی زوایای مثلث با دو زاویه قائمه.  صورت ادراکی که مستلزم حکم و اذعان ن تصور: .1.5

 تصور دو نوع است:

 علم و ادراک »ال بشرط« از حکم  تصور به معنای اعم: .1.1.5
 علم و ادراک »بشرط ال« از حکم   تصور به معنای اخص: .2.1.5

باشد، لذا علم و ادراک به شرط حکم را تصدیق گویند. مثال: حالتی که صورت ادراکی که مستلزم حکم و ازعان نفس می  تصدیق: .2.5
 پس از اقامه برهان بر تساوی زوایای مثلث با دو زاویه قائمه برای انسان پدید میآید. 

و تصور نسبت میان موضوع و محمولع و حکم به  تصدیق فعل بسیط ذه  است که پس از سه تصور )تصور موضوع، تصور محمول    نکته:
 ای  نسبت حاصل میشود.  

 :متعلقات تصور و تصدیق .6
 نسبت واقع در جمله خبریه هنگام حکم و اذعان به مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع  متعلق تصدیق: .1.6
 : که عبارت از موارد زیر است.متعلق تصور .2.6

 مفرد: کمله که عبارت است از اسم، فعل و ادات .1.2.6
 نسبت در خبر به هنگام شک یا توهم در آن .2.2.6
 نسبت در جمالت انشایی  .3.2.6
 الیه، موصوف و صفت، صله و موصول مرکب ناقص مثل مضاف و مضاف  .4.2.6

 :حاالت محتمل در هنگام مواجهه با یک خبر .7
 فرد مضمون خبر را تصدیق کند و احتمال کذب آن را ندهد  یقین: .1.7
 یگر را هم محتمل میداند. فرد مضمون خبر را رجحان میدهد ولی طرف د  ظن: .2.7
 برابر بودن احتمال وقوع و عدم وقوع خبر وهم: .3.7
 برابر بودن وقوع و عدم وقوع خبر شک: .4.7

 جهل و اقسام آن  .8
 فقدان علم در کسی که صالحیت برای علم دارد. نسبت علم و جهل نسبت ملکه و عدم ملکه است.  جهل:

 جهل بر دو قسم است. 
 اند و از ای  نادانی خود آگاه باشد. اینکه انسان چیزی را ند جهل بسیط: .1.8
 اینکه انسان چیزی را نداند ولی میپندارد که میداند. درواقع فرد به جهل خود آگاه نیست.  جهل مرکب: .2.8

 جهل مرکب هرچند همراه اعتقاد و حکم است، ولی علم نیست، چون ندانست  است و دربرابر علم است.  نکته:
همچنی  جهل به دو نوع تصوری و تصدیقی تقسیم میشود. جهل تصدیقی هم میتواند بسیط و هم میتواند مرکب باشد. ولی جهل    نکته:

 تصوری فقط بسیط است. 
 مش یعنی تصور و تصدیق، به دو دسته است. علم با هر دو قس علم ضروری و نظری: .9

 علمی که حصول آن نیازی به فکر و اندیشه و اجرای عملیات عقلی ندارد.   ضروری یا بدیهی: .1.9
 علمی که حصول آن نیازمند فکر و اندیشه و اجرای عملیات عقلی است.  نظری یا کسبی: .2.9
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 اسباب توجه نفس برای درک علم بدیهی  .10
 در همه بدهیات الزم است.  انتباح و توجه به مطلب مورد نظر: .1.10
 در همه بدهیات الزم است. سالمت ذهن: .2.10
 در علم به محسوسات الزم است.  سالمت هواس: .3.10
 لطه ای که در فهم یک قضیه بدیهی نهفته است. غفلت ورزیدن از م ا عدم شبهه: .4.10
 مثل دیدن و شنیدن یا انجام آزمایشهای متعدد  :فعالیت غیر عقلی  .5.10

 اجرای عملیات عقلی در معلومات موجود برای دستیابی به مطلوب  تعریف فکر: .11
 « اشاره به همی  مطلب دارد.و م  المبادی الی المراد بیت»الفکر حرکه الی المباد   
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 های آزاد تست

 (88)آزاد     ؟ نیستکدام گزینه از اسباب توجه به بدیهیات  .1سؤال 

 ع کار عقلی2  ع کار غیر عقلی1

 ع فقدان شبهه4  ع سالمت حواس3

 (89)آزاد     شود؟کدام قسم جهل به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم می .2سؤال 

 ع تنها جهل تصدیقی2  ع تنها جهل تصوری1

 ع نه جهل تصوری و نه جهل تصدیقی4 تصدیقیع هم جهل تصوری و هم جهل 3

 های سراسری تست

 (78)سراسری     درباره تصدیق کدام گزینه صحیح است؟ .1سؤال 

 ع مرکب از سه تصور است.2  ع بسیط است.1

 ع یا حصولی است و یا حضوری4 ع مرکب از سه تصور و حکم است.3

 (80  ی)سراسر الّتاج« اثر کدامیک از عالمان منطق است؟  »درة .2سؤال 

 ع خواجه نصیر الدی  طوسی2  ع ابونصر فارابی1

ی3
 
ی  4  ع عالمه حل  شیرازیع قطب الد 

 (88  ی)سراسر ؟  نیستکدام گزینه در مورد تصدیق درست  .3سؤال 

 ع تصدیق از اقسام علوم حصولی است.1

 اند.متعلق به تصدیقع جمالت خبری حتی اگر مشکوک باشند، 2

 ع در هر تصدیقی عالوه بر سه تصور، باید علم به وقوع نسبت یا عدم وقوع آن نیز حاصل شود.3

 ع هر تصدیقی مستلزم سه تصور محکوم علیه، محکوم به و نسبت محمول به موضوع است.4

 فن  یا بنیات »أقم الصلوة «، »یدربارهء آ .4سؤال 
ً

ه« و »فلو أّن لنا کّرة
ّ
ح و ینــه صــحین«،کدام گزیکون من المؤمنال تشرك بالل

 (96  ی)سراسر تر است؟ مناسب

 تصور –ق یتصد –ق یتصد ع2  تصور –تصور  –ع تصور 1

 قیتصد –تصور  –ع تصور 4  قیتصد –ق یتصد –ق یع تصد3

 (98)سراسری    در خصوص علم تصدیقی، نظر حکما و فخر رازی چه تفاوتی دارد؟  .5سؤال 

 اند.داند ولی حکما آن را مرکب دانستهمیع فخر رازی تصدیق را بسیط ۱

 دانند. داند ولی حکما آنها را شرط تصدیق مییق میع فخر رازی تصورات را شطر تصد۲

 اند.ع فخر رازی تصدیق ذهنی را همان ایقاع می داند ولی حتما آن را جزء چهارم تصدیق دانسته۳

داند، که ذهاا  درباااره وقااوع د ولی فخر رازی آن را حالتی یقینی میداننع حکما تصدیق را نتیجه انضمام چند عمل ذهنی می۴

 کند.نسبت یا عدم وقوع آن پیدا می
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 2گزینه  . 1

اند که نیاز به فکر و اندیشیدن ندارند. ناگزیر عملیات عقلی در معلومات موجود برای رسیدن به مطلوب را بدیهیات، علوم ضروری

 ع36-37، ص 1ندارند. )مظفر، ج هم نیاز 

 2گزینه  . 2

شود. جهل تصدیقی به دلیاال جهل تصوری همواره به شکل بسیط است اما جهل تصدیقی به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم می

 ع32، ص 1اینکه با اعتقاد همراه است مرکب است زیرا در واقع تصدیق به تصوری است که در ذه  حاضر است. )مظفر، ج 

 ریحی سراسری پاسخنامه تش

 3گزینه  . 1

شود» تصور موضااوع، تصااور محمااول و تصااور نساابت میااان تصدیق، فعل واحد و بسیط ذه  است که پس از سه تصور ایجاد می

ع. اساسااا تقساایم علاام بااه تصااور و 10، ص 1گانه نیز بساایطند. )منطااق قراملکاای، ج موضوع و محمول که البته ای  تصورات سه

نه حضوری زیرا علم حضوری عبارت است از »حضور و وجااود خااود شاایء ناازد نفااس«؛ پااس   تصدیق در حوزه علم حصولی است

 ع26-27، ص 1ارتسام صورت در آن مطرح نیست اما علم حصولی عبارت است از »حضور صورت شیء نزد نفس«. )مظفر، ج 

 4گزینه  . 2

 شیرازیالدی  قطب

 2گزینه  . 3

ق تصور
َ
 ع31و  28، ص 1)مظفر، ج اند نه تصدیق. جمالت خبری مشکوک متعل

 4گزینه  . 4

است. جمله سااوم بااه  نهیجمله اول به معنای "نماز را به پا دار" امری است. جمله دوم به معنای "ای فرزندم، به خدا شرک نورز" 

از هسااتند.  امر و نهی از مصااادیق مرکااب تااام انشااائی معنای "اگر بار دیگری برای ما باشد از مومنان خواهیم بود" شرطی است.

)یا معلوم  . جمله شرطیه از مصادیق مرکب تام خبری است. از ای  رو یک تصدیق است)یا معلوم تصوریع  اندای  رو جزء تصورات

 ع29و  28، ص 1)مظفر، ج  .تصدیقیع

 2گزینه  . 5

کند کااه فخاار رازی درباااره خواجه نصیر ]در رساله تلخیص المحصل که به نقد رساله المحصل فخر رازی پرداخته است[ بیان می

 مجمااوعیعناای ] داندرازی مفهوم تصدیق را عبارت از ادراک )تصورع همراه با حکم می فخرتصدیق با حکما مخالفت کرده است. 

-تصدیق را حکم به تنهایی می  حکما  در حالیکه  .[کندیجاد میرا ا  قی، تصدهیحکم  نسبتتصور  و    تصور محمولو    موضوع  تصورِ 

 را شاارط تصااورسااه   یاا ااینکه تصور در مفهوم آن داخل باشد و اجزای آن را تشااکیل دهااد. ]بااه عبااارت دیگاار حکمااا   دانند بدون

المحصاال معااروف بااه نقااد المحصاال، دانااد[. )تلخاایصماای آن ءجااز یعناا ی تصاادیقرا شااطر  آن فخاار رازی یدانند ولیم  تصدیق

 هع 1405، دار االضواء، بیروت، 6نصیرالدی  طوسی، ص 
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 )داللت و اقسام آن(   . نیاز به طرح مباحث الفاظ٢و 1 درس 

 اشیا چهارگونه وجود دارند، دو وجود حقیقی و دو وجود اعتباری. .1
 نفس شیء در خارج وجود دارد و وجودش حقیقی است.  وجود خارجی: .1.1
 علم به صور اشیاء خارجیه و مفاهیم ذهنیه است. وجود ذهنی: .2.1
میا  وجود لفظی: .3.1 ارتباط محکم  دلیل  به  معنای شیء  به جای  لفو شیء  نوع وجود  آوردن  از  لفظی است که  معنا وجود  و  لفو  ن 

 اعتباری میباشد. 
آوردن کتابت برای داللت بر لفو شیء و سپس حاضر ساخت  معنای شیء است. که برای تفاهم غیر شفاهی میان    وجود کتبی: .4.1

 انسانها در زمانهای مختلف اعتبار شده است. 
 ا هر دو یکی هستند.ارتباط تنگاتنگی میان لفو و معنا هست، گویی آنه نکته:

 شیء به گونه ای باشد که هنگام علم به وجود آن، ذه  آدمی به شیء دیگری منتقل شود.   تعریف داللت: .2
 اقسام داللت عبارتند از: 

میان وجود خارجی دال و مدلول مالزمه ذاتی بر قرار است. مانند اثر و موثر، داللت دو بر آتش و داللت بارش برف بر    دالت عقلی: .1.2
 سرما )استثنا در ای  نوع وجود نداردع 

میکند.    داللت طبعی: .2.2 اقتضا  را  آن  انسان  ای که طبع  یعنی مالزمه  دارد،  و مدلول مالزمه طبعی وجود  میان وجود خارجی دال 
همیشگی  ما و  عام  داللت  نوع  )ای   سرما  اثر  در  شخص  لرزیدن  داللت  شرمساری،  بر  چهره  سرخی  درد،  بر  آخ  داللت صدای  نند 

 نیستع 
بر    داللت وضعی: .3.2 الفاظ  الفاظ، داللت  بر  منشاء مالزمه میان دو شیء )دال و مدلولع وضع و قرارداد است. مانند داللت خطوط 

 مان معانی، داللت عقربه ساعت بر گذشت ز
 داللت وضعی خود بر دو نوع است. 

 داللتی که در آن دال غیر لفو است.  داللت غیر لفظی: .1.3.2
داللتی که در آن دال لفو است و اگر انسان بداند متکلم آن لفو را بیان کرده است به معنای مراد شده از   داللت لفظی: .2.3.2

 آن لفو پی میبرد. 
 داللت لفظی بر اقسام زیر است.

مطابقی: .1.2.3.2 مجموع لفو    داللت  بر  خانه  داللت  مانند  باشد.  مطابق  آن  با  و  کند  داللت  له  موضوع  معنای  تمام  بر 
 اتاقها و حیاط و دیگر اجزا با هم 

لفو بر قسمتی از معنای موضوع له داللت کند. مانند داللت خانه فقط بر اتاقها، داللت دست   داللت تضمنی: .2.2.3.2
 فقط بر انگشتان 

ت کند که بیرون از معنای موضوع له، اما همراه با آن است؛ به شرط اینکه لفو بر معنایی دالل   داللت التزامی: .3.2.3.2
میان لفو و معنای بیرون از آن در ذه  مالزمت باشد و ای  مالزمه روش  و بی  باشد. مانند داللت قلمدان بر قلم،  

 داللت درخت بر میوه 
معنای موضوع له )التزامیع فرع بر داللت به خود معنای   داللت به جز معنای موضوع له )تضمنیع و داللت به چیزی خارج ازنکته:  

 موضوع له است )مطابقتع. 
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 های آزاد تست

 (88)آزاد   ی »کتابم گم شده است« چه داللتی دارد؟لفظ »کتاب« در جمله  .1سؤال 

 ع طبعی4 ع التزام3 ع تضم  2 ع مطابقی1

 (90)آزاد     « منظور کدام قسم از داللت است؟ داردحرفی داللت بر وقار سری دارد و کم»ُپر حرفی داللت بر سبک .2سؤال 

 ع هیچ کدام4 ع داللت وضعی3 ع داللت عقلی2 ع داللت طبعی1

 های سراسری تست

 ( 78  ی )سراسر  داللت بارش برف بر سرمای هوا و داللت لرزیدن شخص بر سرمای هوا، به ترتیب چه نوع داللتی هستند؟   . 1سؤال 

 طبعی ا ع عقلی4 عقلیا  ع عقلی3 عقلی ا ع طبعی2 طبعی ا ع طبعی1

معنــای  بینم«، داللت لفظ »کتاب« بــرکه من حقیقت خود را کتاب می در بیت »مرا به هیچ کتابی دگر حواله مکن .2سؤال 

 (80  ی)سراسر   آن به ترتیب در مصرع اول و دوم چه نوع داللتی است؟

 تضم  -ع مطابقه4 التزام -ع مطابقه3 مطابقه -ع تضم 2 تضم  -ع التزام1

 (81  ی)سراسر  داللت لفظ »درخت« بر »میوه« و داللت آن بر »برگ« به ترتیب چه نوع داللتی هستند؟ .3سؤال 

 التزام -ع التزام4 تضم  -ع التزام3 تضم  -ع تضم 2 التزام -ع تضم 1

 (84  ی)سراسر کدام گزینه صحیح است؟   .4سؤال 

 ع داللت تضم  متفرع بر داللت التزام است.2 ع داللت مطابقه متفرع بر داللت تضم  است.1

 ع داللت تضم  و التزام متفرع بر داللت مطابقه است.4 ع داللت مطابقه متفرع بر داللت التزام است.3

 ( 84  ی )سراسر  ظ »ماشین« بر معنای مورد نظر، در جمله »احمد ماشین خود را رنگ کرد« چه نوع داللتی است؟  داللت لف  . 5سؤال 

 ع مطابقی4 ع تضمنی3 ع وضعی2 ع التزامی1

 (87  ی)سراسر داللت حرکت عقربه ساعت بر باتری و بر گذشت زمان به ترتیب کدام است؟   .6سؤال 

 طبعی ـع وضعی 4 وضعی ـع عقلی 3 طبعی ـع عقلی 2 عقلی ـع طبعی 1

 و مدلول تالزم .7سؤال 
ّ

 (91  ی)سراسر ........... برقرار است. . داللت عقلی در جایی است که میان وجوِد خارجِی دال

 ع ذاتی4 ع ذهنی3 یع منطق2 ع مفهومی1

 (93  ی)سراسر بین »سوت داور« و »توقف بازی« و همچنین بین »اشک« و »غم« چه داللتی برقرار است؟  .8سؤال 

 عقلی  ـع وضعی 4 وضعی ـع عقلی 3 طبعی ـع عقلی 2 طبعی ـع وضعی 1

»دست«  ۀشد« واژ ید: »دستم رنگیگویم یشود ولیم  یساختمان »انگشت« دستش رنگ  یدر هنگام نقاش  یعل  .9سؤال 

 (95  ی)سراسر دارد؟    یاو چه نوع داللت ۀ در جمل 

 ل و جزءک، با عالقة یع مجاز4 یع مطابق3 یع التزام2 ینع تضم  1

 (97  ی)سراسر  است؟  نادرست کدام عبارت، در مورد »علم منطق«  .10سؤال 

 است. یه منطقیمعقوالت ثان یع موضوع آن از نظر برخ2  است. یاستدالل یع علم1

ت« م یاریع بس4 پردازد.یم یالفاظ از جهت داللت بر معان یبررس ع به 3 ف و حج   دانند.یموضوع آن را »معر 
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 (99سراسری  )   است؟  نادرستداللت التزامی« »کدام گزینه درباره  .11سؤال 

 فرع داللت مطابقی است یع داللت التزام1

 ع داللت التزامی صرف۲ 
ً
 داللت لفو بر معنای خارج الزم است. ا

   وجود داشته باشد.یع در داللت التزامی باید میان ملزوم و الزم، لزوم ب۳ 

 امی باید میان ملزوم و الزم، لزوم ذهنی وجود داشته باشد.ز ع در داللت الت۴
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  23  باشد. ونًا جایز نمی نشرعًا و قاهرگونه کپی برداری  

 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 1 گزینه  . 1

 ع60، ص 1ها. )مظفر، ج له داللت دارد نه بر یک جزء خاص آن مانند جلد، خطوط و نوشتهمعنای موضوعلفو کتاب بر تمام 

 2گزینه  . 2

سااری و حرفی است. به تعبیر دیگاار پرحرفاای اثاار ساابکسری علت پرحرفی و وقار علت کمشود که سبکمعموال چنی  تصور می

 حرفی اثر وقار است. کم

 سراسری پاسخنامه تشریحی 

 4 گزینه  . 1

العملی است که طبیعت برخی عقل همواره انتظار دارد که بارش برف در سرمای هوا مؤثر باشد. لرزیدن بر اثر سرمای هوا عکس

د کند. پس یک قانون عقلی کلی نیست که همواره بر اثر سرمای هوا لرزش ایجاد شود کمااینکه برخی از افاارااز افراد اقتضاء می

 ع58، ص 1به واسطه برخورداری از طبع گرم، طبیعتشان اقتضای لرزش در هوای سرد را ندارد. )مظفر، ج 

 3گزینه  . 2

در مصرع اول، لفو کتاب بر همه معنای موضوع له داللت دارد و در مصرع دوم، مدلول لفو کتاب، معنایی خارج از موضااوع لااه 

شااود. )مظفاار، ج تاب« و مفهوم »حقیقت خود« از یکی به دیگری منتقل میاست. ذه  به واسطه تقارن معنایی میان مفهوم »ک

 ع60-62، ص 1

 3گزینه  . 3

مفهوم »میوه« خارج از مفهوم درخت است اما در ذه  میان معنای موضوع له »درخت« و معنای موضوع له »میوه« تقارن برقرار 

، ص 1نی باار مفهااوم باارگ داللاات دارد. )مظفاار، ج  است. مفهوم »برگ« جزئی از مفهوم »درخت« است یعنی درخت به نحو ضم

 ع61

 4گزینه  . 4

داللت تضمنی فرع بر داللت مطابقی است زیرا داللت لفو بر جزء معنا فرع باار داللاات آن باار کاال معنااا اساات. همچناای  داللاات 

لفااو باار خااود معنااای لااه اساات بعااد از داللاات التزامی نیز فرع بر مطابقی است زیرا داللت لفو بر آنچه بیرون از معنااای موضااوع

 ع61، ص 1له است. )مظفر، ج موضوع

 3گزینه  . 5

لفو ماشی  در جمله مذکور بر جزء معنا داللت دارد زیرا منظور از رنگ زدن ماشی ، بدنه آن است نه اجزای دیگر آن. )مظفاار، ج 

 ع61، ص 1

 3گزینه  . 6

هااای ود. ای  یک قرارداد اساات کااه حرکاات عقربااهکند نه خود به خکند که عقربه ساعت با نیروی باتری حرکت میعقل حکم می

 ع58-59، ص 1ساعت و نمایش زمان بر اساس اعداد و کم و زیاد شدن آنها داللت بر گذر زمان کند.  )مظفر، ج 

 4گزینه  . 7

 بر طبق تعریف داللت عقلی. ای  مالزمه تنها میان علت و معلول و دو معلول یک علت برقرار است.
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 1گزینه  . 8

 کند.ه سوت داور بر توقف بازی دالت کند. مالزمه میان اشک و غم را طبع انسان اقتضاء میقرارداد شده ک

 1گزینه  . 9
 صادق است. نی ای  معنا بر داللت تضم  

 3گزینه  . 10

، هر چند که به قصد و منظااور دیگااری کااه اختصاااص بااه زبااان منطق در اصل به الفاظ نظر ندارد بلکه اصوال متوجه معانی است

مانند بحث از داللت الفاظ و مفرد و مرکب بودن آنها و مباحث کلی دیگر مربوط به   دهد.ندارد الفاظ را مورد توجه قرار میخاصی 

ایاا  پردازد از باب ای  است که الفاظ راه دستیابی و رسیدن به معااانی اساات. از ایاا  رو اساات کااه اگر منطق به الفاظ می  الفاظ.

 ع15-16رفته است نه بخشی از آن. )جوهرالنضید، ص بحث به عنوان مدخل منطق قرار گ

 2گزینه  . 11

در تعریف داللت التزامی بیان شده است که داللت التزامی فرع بر داللت مطابقی است؛ زیرا داللت لفو بر آنچه بیرون از معنای 

در ذه  میان معنای لفااو  موضوع له است، پس از داللت  بر خود معنای موضوع له می باشد. ای  داللت مشروط به آن است که

و معنای بیرون از آن، تالزم و تقارن باشد. زیرا اگر میان دو شیء تالزم ذهنی برقرار نباشد، ذه  از یکی به دیگری منتقل نخواهد 

و، شد. ای  تالزم میان معنای لفو و معنای بیرون از آن باید باید روش  و بی   باشد، بدی  معنا که ذه  هنگام تصااور معنااای لفاا 

 ع61،ص 1بدون نیاز به وساطت شیء دیگری، به الزم آن منتقل گردد.)مظفر، ج 
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 . تقسیمات الفاظ )داللت و اقسام آن( ٣درس 

 لفو واحد در ارتباط با معنایش بر پنچ دسته است. 
 لفظی که فقط یک معنا دارد. مانند انسان، نویسنده  مختص: .1
 لفظی که دارای دو یا چند معنا است و آن معانی کامال بی ارتباط با هم هستند. مانند شیر، در، باز  مشترک: .2
لفظی که چند معنا دارد و برای همه آنها وضع شده و میان ای  وضعها مناسبت و تقدم و تاخر برقرار است. مانند طیاره، خمس،    منقول: .3

 ذکات، انقالب 
 لفو منقول دو نوع است.

 لفو منقولی است که توسط اشخاصی مشخص شده باشد و ناقل خاص دارد. مانند منقول شرعی، منطقی، فلسفی  تعیینی: .1.3
مثل   تعّینی: .2.3 عرفی  منقول  مانند  است.  عام  عرف  آن  ناقل  و  باشد  نشده  مشخص  خاصی  اشخاص  توسط  که  است  منقولی  لفو 

 سیاره، طائره 
 اسبت میان دو معنا لحاظ نشده است. مثل بیشتر نامهایی که برای افراد وضع میشود. همانند منقول است با ای  تفاوت که من مرتجل: .4
 مورد استفاده اند.    حقیقت و مجاز: .5

ً
لفظی که در چند معنا استعمال میشود ولی فقط برای یکی از آنها وضع شده است و بقیه معانی مجازا

است که مشخص سازد معنای حقیقی یا دیگر معانی مجازی مراد نبوده   شرط استفاده لفو برای یکی از معانی مجازی، استفاده قرینه ای
 است. 
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 های آزاد تست

 (88)آزاد   شود« چگونه لفظی است؟ ی »مراسم در میدان آزادی برگزار می لفظ »آزادی« در جمله  .1سؤال 

 ع منقول4 ع مرتجل3 ع مشترک2 ع مجاز1

 های سراسری تست

 (87)آزاد   کدام گزینه در مورد تفاوت لفظ منقول و مرتجل صحیح است؟   .1سؤال 

 ع مرتجل برخالف منقول، مجازی است.1

 ع مرتجل از اقسام مشترک لفظی است در حالیکه منقول مشترک معنوی است.2

 ع در منقول مناسبت میان دو معنای اول و دوم لحاظ شده است.3

 فقط دو نام برای یک معنا هستند.ها نیست بلکه ع هیچ تفاوتی میان آن4
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  27  باشد. ونًا جایز نمی نشرعًا و قاهرگونه کپی برداری  

 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 3گزینه  . 1

، 1دو وضع وجود دارد و وضع »میدان آزادی« پس از وضع »آزادی« است اما مناسبتی میان وضااع اول و دوم نیساات. )مظفاار، ج 

 ع67ص 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 3گزینه  . 1

برای معنای دیگر است و در وضع دوم مناسبت میااان معااانی لحاااظ شااده وضع لفو منقول برای برخی از معانی پس از وضع آن 

 ع66، ص 1است. )مظفر، ج 
  



 منطق ایگزینه چهار سؤاالت مجموعه 

 باشد.شرعًا و قانونًا جایز نمیهرگونه کپی برداری   28 

 ٣و  ٢ . تقسیمات الفاظ۵و  ۴درس 

 ایرشان بر سه نوع است. تماثل، تخالف و تقابل  ایر هستند، ت معنای مت الفاظ متبای  که دارای .1
 مشترکان، ای لوحظ و اعتبر اشتراک هما فیها  هما المشترکان فی حقیقه واحده بما هما متماثالن یا مثالن: .1.1

 دو امری که در یک حقیقت مشترکا از آن جهت که مشترکند. اجتماع مثالن به بداهت عقل محال است. 
 اگر حقیقت مشترک میان مثالن نوع باشد.  متماثالن به معنای اخص: .1.1.1
 اگر حقیقت مشترک جنس باشد.  متجانسان: .2.1.1
 و مقدار باشد. اگر حقیقت مشترک کمیت متساویان: .3.1.1
 اگر حقیقت مشترک کیفیت باشد.  متشابهان: .4.1.1

 وهما المتغایران من حیث هما متغایران و ال مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کانا من الصفات  متخالفان: .2.1
 دو امر متقایر از آن جهت که متقایر هستند. خواه دارای حقیقت مشترک باشند و خواه نباشد. 

 باشد. مانند حس  و حسی  تخالف در شخص  .1.2.1
 تخالف در نوع باشد. مانند شیر و پلنگ  .2.2.1
 تخالف در جنس باشد. مانند چوب و سنگ  .3.2.1

 اگر دو امر متخالف صفت باشند، اجتماعشان در محل واحد و در زمان واحد از یک جهت ممک  میباشد.  نکته:
 هو المعنیان المتنافران اللذان ال یجتمعان فی محل واحد من جهه واحده فی زمان واحد  متقابالن: .3.1

 ابالن خوانده میشود. دو معنای متنافر که اجتماعشان در محل واحد از یک جهت و در یک زمان محال است، متق 
 تقابل چهار قسم دارد.

امران وجودی، و عدمی ای عدم لذلک الوجودی، و هما ال یجتمعان و ال یرتفعان ببدیهه العقل، و ال واسطه    تقابل نقیضان: .1.3.1
 بینهما 

د انسان و نا  تقابل نقیضان یا تقابل ایجاب و سلب، همواره یکی از دو نقیض وجودی و دیگری عدم آن امر وجودی است. مانن
 انسان. اجتماع و ارتفاع دو نقیض محال است.

 امران وجودی و عدمی ال یجتمعان، و یجوز ان یرتفعا فی موضع ال تصح فیه الملکه  تقابل ملکه و عدم ملکه: .2.3.1
دو امر وجودی و عدمی که اجتماعشان ناممک  ولی ارتفاعشان ممک  است و آن در جایی است که شیء صالحیت دارا شدن  

 که را ندارد. مانند کوری و بینایی، علم و جهلمل
ضدان: .3.3.1 علی    تقابل  احدهما  تعقل  یتوقف  وال  فیه،  اجتماعهما  یتصور  وال  واحد،  موضوع  علی  المتعاقبان  الوجودیان  هما 

 تعقل اآلخر
گی به تصور دو امر وجودی که پیاپی بر یک موضوع وارد میشوند و اجتماعشان در آن ناممک  است و تصور یکی از آنها بست 

 دیگری ندارد. مانند سفیدی و سیاهی، سبکی و سنگینی 
 هما الوجودیان اللذان یتعقالن معا و ال یجتمعان فی موضوع واحد من جهه واحده و یجوز ان یرتفعا تقابل متضایفان: .4.3.1

اما   ناممک  است،  از جهت واحد،  با هم تصور میشوند و اجتماعشان در موضوع واحد و  امر وجودی که  آنها جایز  دو  ارتفاع 
 است. مانند پدر و پسر، باال و پایی  
ع مضاف حقیقی: یعنی مقوله ای که حقیقت و ذاتش اضافه است و وجود دیگری غیر از  1مضافه مقوله ای است بر دو قسم.  

میشود  تعقل  فرزند  مفهوم  با  مقایسه  در  که  پدری  مثال  برای  فوقیت.  نبوت،  ابوت،  مانند  ندارد.  اضافی  وجود  وجود    آن  و 
ع مضاف مشهوری: یعنی مقوله ای که ذاتی غیر از وجود اضافی و نسبی دارد و  2دیگری غیر از وجود اضافی و نسبی ندارد.  

معروض مضاف حقیقی قرار میگیرد. مانند اب ، اب، فوق. که هر کدام ذاتی غیر از آن نسبت و اضافه دارند. برای مثال پدر که  
 دری دارد.وجودی مستقل از وجود اضافی پ

 لفو با قطع نظر از اینکه واحد است یا متعدد بر دو قسم است. مفرد و مرکب: .2
 لفظی است که جزئی ندارد که در حالی که جز لفو است بر قسمتی از معنا داللت کند. مانند نام حسی  و عبدالله  مفرد: .1.2
لفظی است که جز دارد و آن جز در همان حال که جز لفو است بر قسمتی از معنای لفو داللت میکند. مانند کلمه عبدالله   مرکب: .2.2

 در عبارت، محمد عبدالله و رسوله. مرکب خود بر دو نوع است.
 لفظی که سکوت متکلم بر آن صحیح نیست.   مرکب ناقص: .1.2.2

قییدی: مرکب غیر تامی است که دو جز دارد و جز دوم قید جز اول است  ع مرکب ناقص ت1مرکب ناقص خود بر دو نوع است.  
و هر دو دال بر یک چیزند. مانند حیوان ناطق که هر دو جز دال بر انسان است. به مرکب ناقص تقییدی، »قول شارحه« گفته 

تقییدی وصفی   ناقص  را مرکب  آن  باشد،  اول  دوم وصف جز  جز  اگر  تقییدی  ناقص  در مرکب  دیوار  میشود.  مینامند. مانند 
ع مرکب ناقص غیر 2سفید. و اگر جز دوم متمم جز اول باشد مرکب ناقص تقییدی اضافی نامیده میشود. مانند دیوار خانه.  
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تقییدی: مرکب غیر تامی است که در هیچ علمی به کار برده نمیشود مگر آنکه لفو دیگری به آن ضمیمه شود. ماننده »زید  
 در« 

 که متکلم میتواند بر آن سکوت کند. لفظی  مرکب تام: .2.2.2
ع مرکب تامی که خبر است. مرکب تامی است که ذاتا متصف به صدق و کذب میشود )به آن قول 1مرکب تام بر دو نوع است.  

میگویندع.   امر، 2جازم هم  مانند  نمیشود.  به صدق و کذب  ذاتا متصف  تامی است که  انشاء است. مرکب  تامی که  ع مرکب 
 ندا، تمنا، تعجب، عقد )خرید و فروش، اجاره، ازدواجع و ایقاع )صی ه طالق، آزاد سازی بندهع  نهی، استفهام،

 لفو مفرد یا کلمه، یا اسم و یا ادات است.  اقسام مفرد: .3
کلمه همان فعل در مصطلح اهل ادب است. و آن لفظی است که با ماده خود بر یک معنای مستقل، و با هیات خود بر نسبت    کلمه: .1.3

 زمانی آن معنا به یک فاعل غیر معی  داللت دارد.  تام و
 لفو مفردی است که بر یک معنای مستقل داللت دارد، و فاقد هیاتی ایت که حاکی از نسبت تام زمانی باشد. اسم: .2.3
مانند کان، نزد گویند، لفو مفردی است که بر یک معنای غیر مستقل داللت دارد. افعال ناقص  که اهل ادب به آن حرف می   ادات: .3.3

 گیرد.منطق دانان در گروه ادات جای می 
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 های آزاد تست

 (88)آزاد     ای دارند؟انسان و اسب با هم چه رابطه  .1سؤال 

 ع به یک لحاظ تخالف و به یک لحاظ تناقض2  ع تجانس1

 ع به یک لحاظ تقابل و به یک لحاظ تضایف4 ع به یک لحاظ تماثل و به یک لحاظ تخالف3

 (88)آزاد    انان لفظ »عبدالله« در دو عبارت زیر مفرد است یا مرکب؟داز نظر منطق  .2سؤال 

 محمد عبدالله و رسوله : عبارت اول 

 محمد بن عبدالله : عبارت دوم

 ع در عبارت اول مرکب و در عبارت دوم مفرد است.1

 ع در عبارت اول مفرد و در عبارت دوم مرکب است.2

 ع در هر دو عبارت مفرد است.3

 عبارت مرکب است.ع در هر دو 4

«  »کان« در جمله  .3سؤال 
ً
 (88)آزاد   ی »کان محمد قائما

 دانان فعل است.ع از نظر نحویان، حرف اما از نظر منطق1

 دانان فعل است.ع هم از نظر نحویان و هم از نظر منطق2

 دانان ادات است.ع از نظر نحویان، حرف و از نظر منطق3

 دانان ادات است.ع از نظر نحویان، فعل اما از نظر منطق4

 (90)آزاد     تقابل تأهل و تجرد، و تقابل فضیلت و رذیلت، به ترتیب کدام قسم از تقابل است؟ .4سؤال 

 ع تقابل عدم و ملکه، تقابل ضدی 2 ایجاب )نقیضی ع، تقابل متضایفی ع تقابل سلب و 1

 ع تقابل ضدی ، تقابل نقیضی 4 قابل عدم و ملکه، تقابل نقیضی ع ت3

»کتــاب را : »کتــاب را فــروختم« و مشــتری گفــت:  به بازار برد تا آن بفروشد. در هنگام معامله گفــتسعید کتابی را   .5سؤال 

 (90)آزاد     ها چه نوع لفظی است؟خریدم« سخن آن 

 ع مرکب ناقص خبری2  مرکب تام خبریع 1

 ع مرکب تام انشایی4  ع مرکب ناقص انشایی3

 های سراسری تست

 (78  ی)سراسر   ابلی موجود است؟بین دو مفهوم »پیش و پس« چه نوع تق .1سؤال 

 ع تناقض4 ع تضاد3 ع عدم و ملکه2 ع تضایف1

 (80  ی)سراسر   واژه »رخ فرخ« در مصرع »رخ فرخ بنمودی و دل از خلق ربودی« چه نوع لفظی است؟  .2سؤال 

 ع مرکب ناقص تقییدی اضافی2 ع مرکب ناقص تقییدی وصفی1

 تقییدی اضافیع مرکب غیر ناقص 4 ع مرکب ناقص غیر تقییدی وصفی3

دانان، کلمــه »عبداللــه« مفــرد یــا الله است« و »محمد فرزند عبدالله است« از نظر منطق»محمد عبد:  در دو جمله  .3سؤال 

 (84  ی)سراسر مرکب؟ 

 ع در اولی مرکب و در دومی مفرد است.2 ع در اولی مفرد و در دومی مرکب است.1

 ع در هر دو مرکب است.4  ع در هر دو مفرد است.3



 ٣و  ٢الفاظ  ماتی. تقس۵و  ۴درس    | مبحث الفاظ باب اول 

  31  باشد. ونًا جایز نمی نشرعًا و قاهرگونه کپی برداری  

 (86  ی)سراسر : آنچه در تقابل عدم و ملکه اعتبار دارد عبارتست از آنکه به حسب .4سؤال 

 ع طبیعت نوعی تنها قابل وصف باشد.2 ع طبیعت جنسی تنها قابل وصف باشد.1

 ع طبیعت شخصی، نوعی یا جنسی قابل وصف باشد.4 ع طبیعت شخصی و نوعی قابل وصف باشد.3

ان ال یجتمعان فی محل واحد من جهة واحــد فــی زمــان واحــد« در خصــوص تعریف »هما المعنیان المتنافران اللذ .5سؤال 

 (86  ی)سراسر کدام گزینه صادق است؟  

 ع مت ایران4 ع متباینان3 ع متقابالن2 ع متضادان1

 (88  ی)سراسر : فرق تماثل، تخالف و تقابل آن است که  .6سؤال 

 ع برخالف سومی، در اولی و دومی تنافر نیست.1

 دومی و سومی امکان اجتماع نیست.ع برخالف اولی، در 2

 ع برخالف دومی، در اولی و سومی هم تنایر وجود دارد و هم تبای .3

 ع تفاوت حقیقی وجود ندارد بلکه اگر تفاوتی هست صرفا اعتباری است.4

 (88  ی)سراسر خورم« صحیح است؟  کدام گزینه در مورد عبارت »من افسوس می .7سؤال 

 ع لفو مرکب ناقص تقییدی به وصف2 ع لفو مرکب ناقص تقییدی به اضافه1

 ع لفو مرکب تام انشایی4  ع لفو مرکب تام خبری3

 (90  ی)سراسر ............. علی کل وجودیین بینهما غایة التباعد، تحت جنس قریب. . ُیطلق .8سؤال 

 ع المتناقضی 4 ع المتضادی 3 ع المتضایقی 2 ع المتقابلی 1

 (90  ی)سراسر ............... است. .. داللت یکی از متقابلین بر دیگری، داللت .9سؤال 

 ع مطابقی4 ع طبعی3 ع تضمنی2 ع التزامی1

 (92  ی)سراسر ..........................  . نابینایی .10سؤال 

 ع عدم بینایی به طور مطلق است.1

 شود.ع امری عدمی، و عدم بینایی خاص محسوب می2

 دارد.ع عدم مضاف است که امکان جمع با امر وجودی خود را 3

 باشد.ع ارتفاع آن همراه با امر وجودی خود، در موضعی که امر وجودی صحیح نیست، جایز نمی4

ی عبُدالله« به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟   .11سؤال 
ّ
« و »قال ان

ً
 لّینا

ً
وال له قوال

ُ
 (93  ی)سراسردر ارتباط با دو آیه شریفه »ق

 تصدیق –تصدیق ع 4 تصور –ع تصور 3 تصدیق –ع تصور 2 تصور –ع تصدیق 1

 (94  ی)سراسر  »أب و أبوت« به ترتیب چگونه هستند؟ .12سؤال 

 ع مضاف مشهوری و مضاف حقیقی2 ع مضاف حقیقی و مضاف حقیقی1

 ع مضاف مشهوری و مضاف مشهوری4 ع مضاف حقیقی و مضاف مشهوری3

 است؟ یلفظتاب حسن« پاسخ رضا چگونه کدهد »ی؟« رضا پاسخ میپرسد »چه در دست داریاز رضا م یعل  .13سؤال 

 (95  ی)سراسر  
 یب تام خبرکع مر 4 ییب تام انشاکع مر 3 ب ناقصکع مر 2 ع مفرد1
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 (95  ی)سراسر است؟   یعه نامه آمده است چگونه لفظیمبا کیه در کر یز ۀ جمل  .14سؤال 

 ده است«.یب خر ید  را از آقایل پرایدستگاه اتومب کیالف  ی»آقا 

  ییتام انشاب کع مر 4 یب تام خبرکع مر 3 ب ناقصکع مر 2 مفردع 1

« چ  یان عل کان در عبارت »ک .15سؤال 
ً
 (95  ی)سراسر ست؟ یشجاعا

 بکع لفو مر 4 ع ادات3 لمهکع 2 اسمع 1

 (95  ی)سراسر از اقسام تقابل هستند؟  کیدام کتأهل و تجّرد،  .16سؤال 

 هکه و عدم ملکع مل4 فانیع متضا3 ضان یع نق2 ضدانع 1

 (1400)سراسری     کدام دو گزاره متضاد است؟ .17سؤال 

 .ترسو است یاست . عل باکیب یعلع ۲ .است . علی کور است نایب یعل ع۱

 .ستیانسان پدر ن چیه -هر انسان پدر است  ع۴ .برخي جسمها سیاهند - دندیبرخي جسمها سف ع۳

 

 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 3گزینه  . 1

 ع72-73، ص 1)مظفر، ج اند. اند و از آن جهت که نوع متفاوت دارند متخالفاز آن جهت که جنس واحد دارند مثالن

 1گزینه  . 2

 .84در سراسری  سؤالمشابه ای  

 4گزینه  . 3

 95در سراسری  سؤالمشابه ای  

 2گزینه  . 4

نااد. همچناای  اند که در غایت اختالف نسبت بااه یکاادیگرفضیلت و رذیلت دو امر وجودی .  95توضیح تأهل و تجرد در سراسری 

 ع75-76، ص 1عارض شوند. از ای  رو ضد یکدیگرند. )مظفر، ج توانند پیاپی بر نفس جزء اعراضی هستند که می

 4گزینه  . 5

انشاء عقد خرید و فروش در زمره مرکب تام انشایی است زیرا در پس آن حقیقت ثابتی وجود ندارد بلکه اعتباااری اساات و قصااد و 

 ع83، ص 1بخشد. )مظفر، ج قرارداد است که نسبت را تحقق می

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 1نه گزی . 1

تواند از جهت واحد، هاام پاایش باشااد هاام پااس. تصور مفهوم »پیش« مالزم با تصور مفهوم »پس« است. همچنی  یک شیء نمی

 ع76، ص 1)مظفر، ج 

 1گزینه  . 2

لفو مذکور مرکب از دو جزء معنادار است که یکی موصوف و دیگری صفت است. جزء دوم )صاافتع، قیاادی اساات کااه جاازء اول 

 ع47، ص 1است. )قراملکی، ج )موصوفع را خاص کرده 
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 2گزینه  . 3

در جمله اول »عبدالله« از دو جزء معنادار تشکیل شده است: عبااد )بناادهع ل اللااه )خااداع. در جملااه دوم واژه »عبداللااه« گرچااه 

ص  ،1دارای اجزاء است اما هر جزء آن بر جزئی از معنا داللت ندارند بلکه مجموع اجزاء بر یک شخص داللت دارنااد. )مظفاار، ج 

 ع80-79

 4گزینه  . 4

شود. مانند بینایی نسبت به کور ملکه چیزی است که بر حسب طبیعت شخصی، نوعی و جنسی یک شیء به آن نسبت داده می

مادرزاد که بر حسب طبیعت شخصی قابل آن نیست اما بر حسب اینکه واجد طبیعت انسانی اساات قابلیاات آن را دارد. یااا ماننااد 

شخصی و نوعی برای عقرب غیرممک  است ولی بر حسب طبیعت جنسی که حیااوان اساات ممکاا  عقرب که بر حسب طبیعت  

 ع75، ص 1و مظفر، ج  56است و قابلیت کوری را دارد. )جوهرالنضید، ص 

 2گزینه  . 5

 ع74، ص 1بر طبق تعریف متقابالن. )مظفر، ج 

 1گزینه  . 6

یقت اشتراک دارند و اجتماعشان در یااک محاال و از یااک اند از آن جهت که در یک حقبر اساس تعریف، مثالن دو معنای مشترک

اند از آن جهت که ت ایر دارند که اجتماع آنهااا اگاار از جملااه صاافات باشااند ممکاا  جهت محال است. متخالفان دو معنای مت ایر

 ع72-74، ص 1است. متقابالن دو معنای متنافر که اجتماعشان در محل و جهت و زمان واحد محال است. )مظفر، ج 

 3گزینه  . 7

کنااد. تااام اساات چااون  مرکب است )قولع چون دارای اجزاء بوده و هر جزء در عی  اینکه جزء لفو است بر بخشی از معنا هم داللت ماای 

تواند سکوت کند و لفو او نیاز به افزودن لفو دیگری ندارد. خبری اساات زیاارا قابلیاات  خود لفو، کامل است و متکلم پس از پایان آن می 

 ع 79-82، ص  1)مظفر، ج   خورم؟. توان از خود پرسید آیا صادق است که م  افسوس می ق و کذب دارد؛ یعنی می اتصاف به صد 

 3گزینه  . 8

توانند به نهایت اختالف از یکدیگر بوده و تحت یک جنس قریب قرار دارند، به نحوی که می تعریف متضادان: دو موجودی که در

 ع55تواتر بر یک موضوع وارد شده یا هر دو از آن رفع شوند مانند سفیدی و سیاهی. )جوهرالنضید، ص 

 1گزینه  . 9

 موضوع له دیگری است اما با یکدیگر تقارن دارند.متقابالن دو مفهوم متنافرند که معنای موضوع له هریک، بیرون از معنای 

 2گزینه  . 10

یابد که قابلیت بینایی وجود داشته باشد. نابینااایی، عاادم طبق تعریف »ملکه و عدم ملکه«، ملکه بینایی تنها در جایی تحقق می

یی باشااد. ملکااه و عاادم بینایی مطلق نیست بلکه عدم بینایی خاصی است؛ یعنی در جایی است که امکااان و قابلیاات ملکااه بینااا

 ع75، ص 1اند که اجتماعشان محال و ارتفاعشان ممک  است. )مظفر، ج ملکه دو امر وجودی و عدمی

 2گزینه  . 11

ق تصاادیق نیساات. جملااه دوم مرکااب خبااری اساات و عبارت نخست جمله امری است که مرکب انشایی محسوب می
َ
شود و متعل

ق تصدیق است. )مظفر، ج 
َ
 ع82-83، ص 1متعل

 2نه گزی . 12

ت« که در مقایسه با مفهوم »فرزند« تعقل می بوَّ
َ
شود و وجود دیگری غیر از وجود اضافی و نسبی مضاف حقیقی: مانند »پدری/ ا

 ع48ندارد. مضاف مشهوری: مانند »پدر/ أب« که وجودی مستقل از وجود اضافی پدری دارد. )جوهرالنضید، ص 
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 4گزینه  . 13

  88تعریف مرکب تام خبری در سراسری 

 4گزینه  . 14

 ع83، ص 1جمله مذکور انشاء یک عقد است پس مرکب تام انشایی است. )مظفر، ج 

 3گزینه  . 15

شوند زیرا بر وقوع فعاال داللاات ندارنااد. پااس حاااکی از معنااای مسااتقل هاام افعال ناقص، در نظر منطقی جزء ادات محسوب می

 ع85، ص 1اند. )مظفر، ج افعال نیستند و تنها بر نسبت زمانی داللت دارند. اما از نظر نحوی، در شمول
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گویند که به سنی رسیده باشد که قابلیت تأهل داشااته باشااد مااا تأهل و تجرد دو امر وجودی و عدمی هستند. مجرد به کسی می

ارتفاااع آن در متأهل نباشد. پس تجرد، عدم تأهل است. اجتماع تجرد و تأهل در فردی که قابلیاات یافتااه باشااد محااال اساات امااا 

 ع75-76، ص 1کسی که هنوز به قابلیت نرسیده ممک  است. )مظفر، ج 
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