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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در عبارت ذکر شده در صورت سؤال روابط تباین (برای مثال رابطة مفاهیم «مادی» و «مجرد») و عموم و خصوص مطلق (برای مثال رابطة

مفاهیم «موجودات مادی» و «گیاهان») و تساوی (برای مثال رابطة مفاهیم «جانور» و «دارای حواس») یافت می شود. اما نسبت عموم و

خصوص من وجه دیده نمی شود.

سوال 2

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی «4»

نسبت بین دو مفهوم کلی «مربع و چهارضلعی» عموم و خصوص مطلق است، اما نسبت بین مفاهیم سایر گزینه ها، تساوی است.

سوال 3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در این عبارت، تعریف دوری صورت گرفته است، تعریف یک چیز با استفاده از خودش (تعریف شیء به خود).

سوال 4

گزینه 3 پاسخ:

 گزینه «3»

تعریف جیوه به فلزی که در دمای طبیعی مایع است؛ «تعریف مفهومی» می باشد، در این نوع تعریف با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به

ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه (امر عام) و ویژگی خاص آن (امر خاص) به تعریف مفهوم می پردازیم و تعریف مرکبات به پرتقال و لیمو و

نارنگی، تعریف از طریق ذکر مصادیق است.



سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در تعریف از طریق ذکر مصادیق، به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مفهوم مورد نظر می پردازیم. تنها خداوند است که نمی توان مصداق

یا تصویری از او برای مخاطب ارائه کرد.

توجه: هرچند تعدادی از مفاهیم مذکور در خارج مصداق و نمونه ندارند، ولی می توان تصویری از آن ها در ذهن آورد.

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

تعریف اول «واضح نیست» و تعریف دوم به غیر از عطر شامل هر ماده خوشبوی دیگری هم می شود پس «مانع نیست».

سوال 7

گزینه 3 پاسخ:

یکی از راه های مراجعه به کتاب لغت درست گزینه «2» راه دیگر برای معرفی بهتر طاس یافتن یک طاس (مصادیق خارجی) یا عکس آن است

که گزینه «1» سومین راه، تعریف طاس از طریق مشابهت های آن با سایر اشیاء و وجه تفاوت های آن با سایر اشیاء است.

سوال 8

گزینه 4 پاسخ:

هر سه گزینه مطرح شده در سؤال فقط شکل ظاهری آجر، انسان و یا استدالل را توضیح داده اند در حالی که تعریف باید جامع و مانع باشد،

پس فقط در گزینه چهارم تعریف مجهول شرط جامع و مانع بودن را دارد.

سوال 9

گزینه 1 پاسخ:

ما در یک تعریف از مفاهیم عام شروع کرده و سپس مفهوم خاص را بیان می کنیم، تعریف درخت به جسم نامی میوه دار تعریفی مانع نیست

زیرا که مانع ورود افراد غیرمرتبط نمی شود و جامع هم نیست.



سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

در تعریف مربع باید هر چهار شرط تعریف منطقی رعایت گردد. در گزینه ی «2»، هر چهار قاعده تعریف درست رعایت شده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «1»: شکل چهارضلعی با زوایای یکسان برای مفهوم مربع مانع نیست و شامل اشکال دیگر هم می شود.

گزینه ی «3»: داشتن زاویه ی 90 درجه مانع نیست و شامل مستطیل و … هم می شود.

گزینه ی «4»: داشتن اضالع یک سان هم مانع نیست و شامل لوزی هم می شود.

سوال 11

گزینه 1 پاسخ:

تشبیه آتش به نفس انسان، تعریفی «واضح نیست» و تعریف قدیم به چیزی که حادث نباشد یک «تعریف دوری است»، چرا که چیزی که

حادث نیست قدیم است، پس قدیم را با استفاده از خودش تعریف کرده ایم و در تعریف شیعه، تعریف شامل شیعیانی که به کمتر از 12 امام

قائل هستند نمی شوند و شرط «جامع بودن» را ندارد.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

در تعریف باید از واژه های آشنا برای شنونده که «روشن تر» و شناخته شده تر است استفاده شود. استفاده از تارمی در تعریف نرده شرط «واضح

بودن» را ندارد و تعریف دانشگاه به مرکزی که مدرک علمی اعطا می کند «مانع» نیست؛ زیرا شامل هر مرکزی که مدرک علمی اعطا می کند

می شود و در ضمن همه خصوصیات دانشگاه در تعریف گنجانده نشده است، پس «جامع» هم نیست.

سوال 13

گزینه 3 پاسخ:

برای «واضح بودن» یک تعریف نباید از الفاظ مبهم و نامأنوس استفاده کنیم؛ مانند تعریف «قیمتی به ثمین» و یا تعریف «هوا به اسطقس

شفافی که نور را از خود عبور می دهد.» تعریف پرنده به حیوانی که پرواز می کند «جامع نیست»؛ زیرا تمامی مصادیق آن را دربر نمی گیرد اما

تعریف انسان به حیوان ناطق کامل و درست و بدون نقص است

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

«واضح بودن» در تعریف؛ یعنی آنکه باید از واژه های آشنا برای شنونده استفاده شود، تا واضح و قابل فهم باشد و نباید از واژه هایی استفاده

کنیم که درک آن ها برای شنونده دشوارترند و یا وی را به اشتباه می اندازد؛ به این ترتیب، تعریف مذکور در صورت سؤال از میان شرایط

برشمرده شده تنها از شرط «واضح بودن» برخوردار است.



سوال 15

گزینه 1 پاسخ:

به کارگیری اصطالحات مترادف و آشنا در «تعریف لفظی» به کار برده می شود و ذکر نمونه ها و مصادیق تعریف از طریق ذکر مصادیق است.

سوال 16

گزینه 3 پاسخ:

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «۱»: جامع و مانع نیست؛ زیرا شامل سیاره های گازی نمی شود و از طرفی این تعریف شامل ماه و شهاب سنگ ها که سیاره نیستند نیز

می گردد.

گزینه «۲»: جامع  نیست؛ زیرا اشعار نو و سپید را شامل نمی شود.

گزینه «۴»: واضح نیست؛ زیرا از استعاره در تعریف استفاده شده است.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

شکلی که دارای سه ضلع است، یک تعریف است و چون موضوع ندارد، نمی تواند یک تصدیق باشد.

سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

تعریف هشت به عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر  با 64 است: مانع نیست زیرا عدد (8-) را هم شامل می شود.

سوال 19

گزینه 4 پاسخ:

زمانی که تعریف با مصادیق مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص من وجه دارد، تنها بعضی از مصادیق آن را پوشش می دهد؛ اما از طرف

دیگر موارد بی ارتباط را دربرمی گیرد و همه مصادیق آن مفهوم را نیز پوشش نمی دهد، پس نه جامع است و نه مانع.



سوال 20

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

مثلث: شکل سه زاویه دار، تعریف مفهومی است. در اینجا واژه معنا نشده است و صرفًا مفاهیم عام و خاص مثلث ذکر شده اند. سایر گزینه ها،

نوع تعریف را به درستی تع�ن کرده اند.

سوال 21

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تعریف این گزینه تمام شرایط یک تعریف صحیح (واضح بودن، جامع بودن، مانع بودن و دوری نبودن) را دارد.

تشریح گزینه های نادرست:

گزینۀ «2»: شرط مانع بودن را ندارد؛ زیرا شامل خزندگان هم می شود.

گزینۀ «3»: شرط جامع بودن را ندارد؛ زیرا شامل برخی از فلزات مانند طال نمی شود.

گزینۀ «4»: شرط دوری نبودن را ندارد؛ زیرا یک مفهوم با مفهوم مخالفش تعریف شده است.


