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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

در عبارت زیر، کدام یک از نسبت های چهارگانه را نمی توان مشاهده کرد؟

«موجودات عالم به دو قسم مادی و مجرد تقسیم می شوند. جانداران که جزء موجودات مادی هستند، به دو ِقسم گیاهان و جانورانی که

دارای حواس هستند، تقسیم می شوند.»

1

عموم و خصوص مطلق4)تساوی3)عموم و خصوص من  وجه2)تباین1)

نسبت بین کدام یک از دو کلی زیر با بقیه متفاوت است؟ 2

مثلث و سه ضلعی2)انسان و ناطق1)

مربع و چهارضلعی4)اسب و صاهل3)

در عبارت زیر، کدام شرط از شرایط یک تعریف صحیح رعایت نشده است؟

استخدام تمام وقت: نوعی استخدام است که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور می یابد.

3

دوری نبودن2)واضح بودن1)

جامع و مانع بودن4)مانع بودن3)

تعاریف «جیوه» به «فلزی است که در دمای طبیعی مایع است» و «مرکبات» به «پرتقال، لیمو و نارنگی و …» به ترتیب کدام یک از اقسام

تعریف می باشند؟

4

تعریف لغوی _ تعریف مفهومی2)تعریف از طریق ذکر مصادیق _ تعریف مفهومی1)

تعریف از طریق ذکر مصادیق _ تعریف لغوی4)تعریف مفهومی _ تعریف از طریق ذکر مصادیق3)

برای کدام مفهوم زیر نمی توان تعریف مصداقی ارائه کرد؟ 5

فیل پرنده4)فرشتگان3)اژدها2)خداوند1)

تعریف «سخن چین به واشی» و «عطر به ماده ای خوشبو» به ترتیب کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟ 6

واضح بودن _ مانع بودن2)واضح بودن _ جامع بودن1)

مانع بودن _ دوری نبودن4)مانع بودن _ واضح بودن3)

برای دستیابی به مفهوم «طاس» در بیت «بگفت این و از بارگه شد برون / دو چشمش به مانند دو طاس خون» از همه راه های زیر

می توانیم استفاده کنیم به جز … .

7

مراجعه به لغت نامه2)یافتن مصادیق خارجی طاس یا نشان دادن تصویر آن1)

از طریق یافتن تعریف آن4)فهمیدن مفهوم کلی بیت و استفاده از آرایه های ادبی به کار رفته3)

کدام تعریف جامع و مانع هست؟ 8

انسان: جسمی سخت که به تدریج از بین می رود.2)آجر: مکعب مستطیلی که در دیوار به کار می رود.1)

مجهول: ندانسته هایی که برایش استدالل یا تعریف می آوریم.4)استدالل: معلوماتی که در آن حکم و قضاوت وجود دارد.3)



ما در یک تعریف از مفاهیم … شروع کرده و سپس مفهوم … را بیان می کنیم و تعریف درخت به جسم نامی میوه دار، کدام یک از شرایط

تعریف را دارا نیست؟
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عام _ خاص _ مانع بودن2)عام _ خاص _ جامع و مانع بودن1)

خاص _ عام _ مانع4)خاص _ عام _ جامع بودن3)

در کدام گزینه تعریف «مربع» شرایط تعریف صحیح رعایت شده است؟ 10

شکل چهارضلعی منتظم با اضالع و زوایای برابر2)شکل چهارضلعی با زاویه های یکسان1)

شکل چهارضلعی با اضالع یکسان و زاویه ی مشخص4)شکل چهارضلعی با زاویه ی 90 درجه3)

تعریف «آتش» به «عنصری شبیه به نفس انسان» و تعریف «قدیم»، «به چیزی که حادث نباشد» و تعریف «شیعه» به «مسلمانی که

قائل به دوازده امام باشد» به ترتیب، کدام شرایط تعریف را ندارند؟
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مانع نبودن _ دوری بودن _ واضح بودن2)واضح بودن _ دوری نبودن _ جامع بودن1)

مانع بودن _ دوری بودن _ مانع و جامع بودن4)واضح بودن _ دوری نبودن _ جامع نبودن3)

«تعریف نرده: به تارمی» شرط … را ندارد و تعریف دانشگاه به مرکزی که مدرک علمی اعطا می کند، تعریفی … و در تعریف باید از واژه های

… استفاده کنیم.
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واضح نبودن _ مانع نیست _ دشوارتر2)واضح بودن _ مانع و جامع نیست _ روشن تر1)

واضح بودن _ جامع است _ دشوارتر4)واضح نبودن _ جامع است _ روشن تر3)

اگر هنگام تعریف، واژه «قیمتی» را به «ثمین» و «هوا» را به «اسطقس شفافی که نور را از خود عبور می دهد» و «پرنده» را به «حیوانی که

پرواز می کند» تعریف کنیم، به ترتیب چه ایراداتی بر تعاریف ما وارد است و در کدام گزینه، تعریف درست و بدون نقصی ارائه شده است؟
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عدم رعایت شرط واضح بودن، دوری بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، انسان: حیوان ناطق1)

عدم رعایت شرط مانع بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، عدم رعایت شرط واضح بودن، هالل ماه: گوشواره آسمان2)

عدم رعایت شرط واضح بودن، عدم رعایت شرط واضح بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، انسان: حیوان ناطق3)

عدم رعایت شرط مانع بودن، عدم رعایت شرط جامع بودن، دوری بودن، آینه: شیئی که نور را منعکس می کند.4)

تع�ن کنید در تعریف زیر، کدام یک از شرایط تعریف صحیح لحاظ شده است؟

«علم منطق: علمی است که به چگونگی تفکر و تأمل در ذهن انسان می پردازد.»

14

واضح بودن4)دوری نبودن3)مانع بودن2)جامع بودن1)

کدام گزینه درباره تعریف مفهومی نیست؟ 15

در این تعریف، عالوه بر ارائه نمونه ها و مصادیق، به ذکر اصطالحات مترادف و اوصاف و ویژگی های مشترک و خاص یک مفهوم می پردازد.1)

(2
این تعریف، به دو روش صورت می گیرد یا تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی های مفهوم می پردازد یا تعریف به مفاهیم عام و خاص

صورت می گیرد.

(3
در این نوع تعریف به دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به صورت ویژگی های مشترک با سایر مفاهیم و ویژگی های خاص آن شیء

می پردازیم.

در این نوع از تعریف، اوصاف و ویژگی ها به نحوی ذکر می شوند که در کنار هم تنها بیانگر یک مفهوم باشند.4)

در کدام تعریف تمامی شرایط تعریف صحیح رعایت شده است؟ 16

شعر: گونه ادبی دارای وزن و قافیه2)سیاره: جرم آسمانی و سنگی1)

آب: مایه حیات4)ثانیه: واحد محاسبه زمان معادل یک شصتم دقیقه3)



اگر در تعریف مثلث بگو�م «شکلی که دارای سه ضلع است» کدام عبارت در مورد این تعریف درست است؟ 17

در این تعریف از تصدیقی استفاده کرده ایم که خود آن تصدیق، ترکیبی از چند تصور است.1)

در این تعریف از تصورات معلوم استفاده کرده ایم که تشکیل دهنده یک تصدیق نیستند.2)

در این تعریف از دو تصدیق استفاده کرده ایم که هر تصدیق ترکیبی از چند تصور است.3)

در این تعریف از مفاهیمی استفاده کرده ایم که یک تصدیق و دو نسبت در آن وجود دارد.4)

در تعریف زیر، کدام یک از شرایط تعریف صحیح رعایت نشده است؟

«هشت: عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر است با 64»
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جامع بودن تعریف2)مانع بودن تعریف1)

واضح بودن تعریف4)دوری نبودن تعریف3)

اگر بین تعریف و مصادیق مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، تعریف … 19

مانع است و جامع نیست.2)جامع و مانع است.1)

جامع و مانع نیست.4)جامع است و مانع نیست.3)

در کدام گزینه نوع تعریف ذکرشده صحیح نیست؟ 20

سناد: سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان (تعریف لغوی)1)

مفاهیم فلسفی: مفاهیمی نظیر علت، معلول، ضرورت و ... (تعریف از طریق ذکر مصادیق)2)

مثلث: شکل سه زاویه دار (تعریف لغوی) 3)

انسان: حیوانی که قدرت نگارش دارد. (تعریف مفهومی)4)

همۀ شرایط یک تعریف صحیح در کدام گزینه رعایت شده است؟ 21

پرنده: حیوانی که غیرپستاندار است.2)انسان: راه رونده ای که ضاحک است.1)

جانور اهلی: جانوری که وحشی نیست.4)فلز: جسمی که جذب آهن ربا می شود.3)


