
 

 

 . مفهوم و مصداق را با ذكر مثال توضيح دهيد.  1
الفاظ   به واسطه  ، چه   ... باران، خورشيد، ماه، آب و  از شكوفه،  هنگامى كه در ذهن ما صورتى 

مشاهده وجود   توسط  و چه  ذهن شكل مى  آنها  در  ادراكى  واقع  در  بندد،  نقش مى  آنها،  خارجى 
 گيرد كه به آن مفهوم گفته مى شود. 

مصداق عبارت است از: آنچه مفهوم بر آن صدق مى كند؛ مثاًل محمد و على مصداِق مفهوم انسان  
 هستند؛ به عبارت ديگر، لفْظ حاكى از مفهوم و مفهوْم حاكى از مصداق است. 

 
 جزئى و كلى را با ذكر مثال تعريف كنيد. . مفهوم  2

على،   قرآن،  كعبه،  مانند:  است؛  صدق  قابل  مصداق  يك  بر  تنها  كه  است  مفهومى  جزئى:  مفهوم 
 ايران و مشهد؛ 

واجب   انسان،  مانند:  است؛  صدق  قابل  مصداق  يك  از  بيش  بر  كه  است  مفهومى  كلى:  مفهوم 
 الوجود، اقيانوس، عدد، شريك البارى. 

 
 طقى از مفاهيم كّلى بحث مى كند؟. چرا من 3

مثاًل موضوع   است؛  كّلى  قوانين  به  يافتن  براى دست  علوم، جملگى  دانشمنداِن  فكرى  تالش هاى 
علم شيمى، يك مصداق از عنصرى كه به طور مشخص و معين در آزمايشگاه وجود دارد نيست؛ بلكه  

وشى كه نقش خادم علوم را  موضوع آن خواص يك عنصر به نحو كّلى است. پس منطق به عنوان ر 
ايفا مى كند بايد به چند و چون مفاهيم كّلى و چگونگى مصون ماندن انديشه از خطا در جريان كشف  

 مجهوالت و قوانين كّلى، بپردازد. 
 
 
 



 . نسبت هاى چهارگانه بين دو مفهوم كلى را با ذكر مثال نام ببريد. 4
اگر دو كلى در همه مصاديق مشترك باشند به گونه اى كه تمام افراد يك كلى،    :. تساوى  1

مصداقى براى كلى ديگر و بالعكس باشد، نسبت بين آن دو مفهوم تساوى است؛ مانند انسان و  
 ناطق ؛

اگر دو كلى در هيچ مصداقى مشترك نباشند، بين آن دو مفهوم نسبت تباين برقرار    :. تباين  2
 زوج و فرد؛است؛ مانند: 

باشند؛ ولى    : . عموم و خصوص مطلق  3 براى كلى ديگر  افراد يك كلى مصداقى  تمام  اگر 
افراد مفهوِم كلى ديگر فراتر باشند، نسبت بين اين دو مفهوِم كلى، عموم و خصوص مطلق است؛  

 مانند: آهن و فلز؛ 
وجه  4 من  خصوص  و  عموم  غيرمشترك   :.  مصاديقى  در  و  مشترك  افرادى  در  كلى  دو  اگر 

 و خصوص من وجه است؛ مانند لباس و سفيد.  باشند، نسبت بين آنها عموم 
 
 
 
 

 . كدام گزينه درباره مفهوم درست تر است؟ 1
 الف( مفهوم، يعنى آنچه از لفظ فهميده مى شود. 

 ب( مفهوم، يعنى آنچه از اشياى خارجى فهميده مى شود. 
   ج( مفهوم، يعنى صورتى كه در ذهن يافت مى شود.

 شاهده فهميده مى شود.د( مفهوم، يعنى آنچه با م
 
 . كدام گزينه درباره مصداق درست است؟  2

   الف( مصداق، يعنى آنچه مفهوم بر آن صدق مى كند.
 ب( مصداق، يعنى آنچه بر وجود خارجى صدق مى كند. 

 ج( مصداق، يعنى آنچه بر وجود ذهنى صدق مى كند.  
 د( مصداق، يعنى آنچه لفظ از آن حكايت مى كند. 

 
 



 
 اساس نظر مشهور مهم ترين فرق بين مفهوم جزئى و مفهوم كّلى عبارت است از: . بر  3

 الف( انطباق بر مصاديق متعّدد.  
 ب( منشأ حصوِل علِم ديگر بودن.

  ج( قابليت و عدم قابليت صدق بر افراد متعدد.
 د( واحد يا متعدد بودن مصاديق. 

 مفهوم كّلى قابليت صدق بر افراد متعدد  
 عدم قابليت صدق بر افراد متعدد.مفهوم جزئى  و

 
 . گزينه غلط را معّين كنيد.  4

 الف( تحّقق و يا عدم تحّقق مصداق خارجى دخلى در كّلّيت و جزئّيت مفهوم ندارد. 
 ب( محدود و يا بى شمار بودن مصاديق خارجى دخلى در كّلّيت و جزئّيت مفهوم ندارد. 

 در خارج است. ج( شرط كّلى بودن مفهوم، تحّقق مصاديق آن 
 شرط كّلى بودن مفهوم، قابليت صدق بر بيش از يك فرد است.  (د
 
آن كوه طال به ترتيب كدام گزينه درست   -. بر اساس نظر مشهور درباره دو مفهوم درياى جيوه  5

 است؟ 
 كّلى.    -ب( جزئى    جزئى.  -الف( جزئى  

 كّلى.  -د( كّلى      جزئى. -ج( كّلى 
 
 ور كدام مفهوم، جزئى حقيقى است؟ . بر اساس نظر مشه  6

 ب( حوزه علميه.     الف( پيامبر خدا.  
 د( مكه.     ج( نماز صبح.  

 
 ، بيانگر نسبت عموم و خصوص من وجه است؟  . كدام گزينه 7

 الف( مثلث و دايره.  
 ب( مثلث و شكل. 

   ج( مثلث متساوى االضالع و مثلث قائم الزاويه.
   مثلث قائم الزاويه. د( مثلث متساوى الساقين و 



 دارند.  نيتبا،  مثلث و دايره
 . عموم و خصوص مطلق هستند،   مثلث و شكل

   نيز تباين دارند. مثلث متساوى االضالع و مثلث قائم الزاويه
  نسبت عموم و خصوص من وجه ، از نظر مصاديق    مثلث متساوى الساقين و مثلث قائم الزاويهولى  

مثلث   يک  است  ممكن  زيرا  الساقيندارند.  كه    متساوى  باشيم  آن  داشته  زوايای  از  درجه    90يكى 
 باشد.

     
  مثلث قائم الزاويه   مثلث متساوى الساقين    مثلث متساوى االضالع 

   
  

 
هم مصداق  و    مثلث متساوى الساقين   اين مثلث هم مصداق

 است. مثلث قائم الزاويه
 
 

 
 . بين اروپايى و مسيحى چه نسبتى برقرار است؟  8

 ب( تباين.      الف( تساوى.  
 د( عموم و خصوص مطلق.      ج( عموم و خصوص من وجه.

 
 هستند و بعضى ديگر مسيحى نيستند و همچنين بالعكس.   مسيحى  ها ،اروپايى بعضى از 

 
 برقرار است؟ . ميان دو مفهوم كلى خداپرست و مسلمان شيعى چه نسبتى  9

 ب( تباين.      الف( تساوى.  
 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  

 

30 
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 . بين دومفهوم مقتول و شهيد چه نسبتى برقرار است؟  10
 ب( تساوى.     تباين   الف(.

 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  
 

 نسبتى برقرار است؟ . بين دو مفهوم كلى انسان و ناطق چه  11
 ب( تباين.        الف( تساوى.

 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  
 

 . رابطه كدام يك از دو كلى زير با دو دايره متداخل نشان داده مى شود؟  12
 ب( تباين.      الف( تساوى.  

 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  
 

 ، ............... آن كلى ناميده مى شود.  افرادى كه كلى بر آن صدق مى كند. هر يك از   13
 د( تصديق.     ج( مصداق.   ب( مفهوم.   الف( تصور.  

 
. اگر هر كلى نسبت به كلى ديگر از جهتى اعم و از جهتى اخص باشد، چه رابطه اى با يكديگر   14

 خواهند داشت؟ 
 ب( تباين.      الف( تساوى.  

 د( عموم و خصوص مطلق.      عموم و خصوص من وجه.ج( 
 

 . آنچه منطقى از آن بحث مى كند، مفاهيم................است.  15
 ب( مفهوم.      الف( وجود.  

 د( آثار شىء.     ج( مفهوم جزئى.  
 

 كلى[ است.   مفاهيمپاسخ سؤال هيچكدام از گزينه ها نيست. زيرا پاسخ صحيح ]
 اصالح شده است.   سؤالاين ،  4، پرسش  2لذا در ويرايش جديد ، ارزيابى ميانى 

 
 
 



 مشخص شود،............است.   [آن]و يا   [اين]. بر اساس نظر مشهور آنچه با قيد  16
 ب( كلى.         الف( جزئى. 

 د( تعريف.       ج( فكر.  
 

 نوع مفهومى است؟ . مفهوم مولود كعبه، كه فقط يك مصداق خارجى دارد، چه  17
 ب( كلى.      الف( جزئى.  

 د( غيرقابل صدق بر افراد متعدد.     ج( جزئى حقيقى.  
 

؛ اگرچه   افراد متعدد است  بر  اميرالمؤمنين على عليه    در خارجزيرا قابل صدق  مصداق آن فقط 
 السالم است. 

 
 . در چه صورتى رابطه دو كلى تساوى است؟ 18

 الف( يكى از دو كلى از ديگرى عام تر باشد. 
 ب( مفهوم آنها يكسان باشد.

   ج( دايره شمول مصاديق آنها يكسان باشد.
 د( هر يك از دو كلى از جهتى عام و از جهتى خاص باشد. 

 
 به ترتيب چه نسبتى برقرار است؟  [موحد و مشرك]، [ واجب و نماز]. ميان   19

   باين.ت -الف( عموم و خصوص من وجه  
 تباين.  -ب( عموم و خصوص مطلق  

 تباين.   -ج( تساوى 
 عموم و خصوص مطلق.  -د( عموم و خصوص من وجه  

 
چون نماز مستحبى ، نماز هست ولى واجب نيست و از طرفى واجب مصاديق ديگری مانند روزه ،  

   .محسوب نمى شوندحج و زكات و... هم دارد كه نماز 
در مقام ايمان به    عنوان موحد و مشرک هم هيچ اشتراک مصداقى ندارند. مگر در انسان بودن كه

 .مقصود نيست خدای واحد يا عدم ايمان به آن ،
 
 



 . كدام گزينه اهميت مفهوم كلى را بيان مى كند؟  20
 الف( سر و كار علوم با مفاهيم كلى است.  

 ب( هدف ها، نقشه ها و تفكر نيازمند به كارگيرى مفاهيم كلى است.
 ج( مفاهيم كلى افراد متعددى دارند.  

 د( سر و كار علوم و اهداف انسان ها با مفاهيم كلى است. 
 

 . بين نقيض دو مفهوِم كلى چه نسبتى برقرار است؟  1
  ، به دست مى   مفهوم   نقيض يک مفهوم، مفهومى است كه با افزودن اداتى مانند »نا « و »غير« بدان

 غير زوج« است. » ، «»زوج  نا انسان« و نقيض مفهوم »، «آيد. بنابراين، نقيض مفهوم »انسان 
دو نيز الجرم    هاى چهارگانه بر قرار باشد ميان نقيض آن  ى از نسبتهرگاه ميان دو مفهوم كّلى يك 

 خواهد داشت :  نسبتى به شرح زير وجود
 . بين نقيض دو كّلى متساوى نيز رابطه تساوى بر قرار است

 ميان نقيض اعم و اخص مطلق، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است. 
تباين جزئى برقرار   ، رابطه اعم و اخص من وجه دارندميان نقيض دو مفهومى كه با يكديگر رابطه 

 است. 
 نيز »تباين جزئى« بر قرار است.  ميان نقيض دو مفهوم متباين

 112تا  108ص   2برای توضيح بيشتر رجوع شود به منطق 
 
 .كلى متواطى و مشكك را با ذكر مثال تعريف كنيد.  2

مفهوم كّلى    ، يكسان است؛ مانند  مصاديقكلى متواطى: عبارت است از مفهومى كه انطباق آن بر  
نم و  است  يكسان  افراد خود  بر همه  برخى ى  »جسم« كه صدق آن  بعضى    توان گفت  از  از مصاديق 

 ديگر جسم ترند!
انطباق آن بر مصاديق، يكسان نيست؛ مانند مفهوم كّلى    كلى مشكّک: عبارت است از مفهومى كه 

كه بعضى از افراد، نسبت به   گوناگون است؛ به طورى  »زيبايى« كه صدق آن بر مصاديقش، متفاوت و
 برخى ديگر زيباترند.

متواطى    توان لفظى را كه دال بر معناىى  ، م   به متواطى و مشكّک  كلى   با توجه به تقسيم مفهوم 
 ناميد.  است، »لفظ متواطى« و لفظى را كه دال بر معناى مشكّک است، »لفظ مشكّک«

 



 ، به چند صورت ممكن است باشد؟  اعتبار مصاديق خارجى. مفهوم كلى به   3
بيرون   شود، يا وصفى است ، هنگامى كه نسبت به افراد و مصاديق آن مالحظه مى هر مفهوم كّلى

افراد خود و يا جزء  ، به گونه اى كه يا تمام حقيقت از حقيقت فرد و يا بيرون از حقيقت آن فرد نيست
 است.  كّلى ذاتى ، نخست، كّلى عرضى و در صورت دومحقيقت آنها است. در صورت 

  عرضى خاص يا خاصهكه  منحصر به يک حقيقت است    و  است، يا متعلق   ء ى آنچه خارج از حقيقت ش
 . شود ىم  دهي نام  عرضى عام كه نيست  حقيقت و يا متعلق و منحصر به يک  ناميده مى شود

 شود   ىم  دهي نام نوعكه نيست، يا تمام حقيقت آن است  ئي آنچه خارج از حقيقت ش اّما
 ، مشترک  آن است؛ در اين صورت يا بين تمام افرادى كه حقيقت يكسانى ندارند حقيقت و يا جزء 

است    ىم  ده ي نام   جنسكه    است مختص  دارند،  يكسانى  حقيقت  كه  افرادى  به  يا  و    فصلكه  شود 
 شود.  ىم  دهي نام

 
 
 
 دو اصطالح تباين كلى و تباين جزئى را با ذكر مثال تعريف كنيد..  4

جزئى« برخى  »تباين  در  ديگرى  از  مفهوم  دو  از  يک  هر  انفكاک  است  ،  موارد    موارد  در  خواه   ،
 ديگر در ضمن مصداقى با هم جمع شوند يا نشوند. 

 است.   قي مصاد همه ، بينونت و جدايى هر يک از دو كلى نسبت به ديگرى در از تباين كلى مقصود
   دارد؛  ، داللت بر وقوع جدايى دو كلى در تمام مصاديقكلى  تباينبه عبارت ديگر 

م  روشن  ترتيب  و  تباينكه    شودى  بدين  كّلى  تباين  ميان  جامع  كه  است  معنايى  و    عموم   جزئى 
 باشد. ى خصوص من وجه م 

مفاهیم کلی

(کلیات خمس)

کلی ذاتی

انسان: نوع 

حیوان: جنس 

ناطق: فصل 

کلی عرضی

ماشی: عرضی عام 

ضاحک: عرضی خاص 



 

 

 
 . كدام گزينه درباره مفهوم درست تر است؟ 1

 الف( آنچه از لفظ فهميده مى شود.  
 ب( آنچه از اشياى خارجى فهميده مى شود.

   ج( صورتى كه در ذهن يافت مى شود.
 د( آنچه با مشاهده فهميده مى شود. 

 
 . كدام گزينه درباره مصداق درست است؟  2

   صدق مى كند.الف( آنچه مفهوم بر آن 
 ب( آنچه بر وجود خارجى صدق مى كند. 

 ج( آنچه بر وجود ذهنى صدق مى كند.  
 د( آنچه لفظ از آن حكايت مى كند. 

 

 
 . بر اساس نظر مشهور مهم ترين فرق بين مفهوم جزئى و مفهوم كّلى عبارت است از: 1

 الف( انطباق بر مصاديق متعّدد.  
 ب( منشأ حصوِل علِم ديگر بودن.

  ج( قابليت و عدم قابليت صدق بر افراد متعدد.
 د( واحد يا متعدد بودن مصاديق. 

 
 صحيح نيست؟  گزينهكدام . 2

 الف( تحّقق و يا عدم تحّقق مصداق خارجى دخلى در كّلّيت و جزئّيت مفهوم ندارد. 
 شمار بودن مصاديق خارجى دخلى در كّلّيت و جزئّيت مفهوم ندارد. ب( محدود و يا بى 

 ج( شرط كّلى بودن مفهوم، تحّقق مصاديق آن در خارج است. 



 شرط كّلى بودن مفهوم، قابليت صدق بر بيش از يك فرد است.  (د
 
درست  آن كوه طال به ترتيب كدام گزينه    -. بر اساس نظر مشهور درباره دو مفهوم درياى جيوه  3

 است؟ 
 كّلى.    -ب( جزئى    جزئى.  -الف( جزئى  

 كّلى.  -د( كّلى      جزئى. -ج( كّلى 
 

 ................است.  . آنچه منطقى از آن بحث مى كند،4
   .كلى ب( مفهوم      الف( وجود.  

 د( آثار شىء.     ج( مفهوم جزئى.  
 

 مشخص شود،............است.  [آن]و يا   [اين] . بر اساس نظر مشهور آنچه با قيد 5
 ب( كلى.         الف( جزئى. 

 د( تعريف.       ج( فكر.  
 
 ، كه فقط يك مصداق خارجى دارد، چه نوع مفهومى است؟ [ مولود كعبه ]. مفهوم 6

 ب( كلى.      الف( جزئى.  
 بر افراد متعدد. د( غيرقابل صدق     ج( جزئى حقيقى.  

 
؛ اگرچه   افراد متعدد است  بر  اميرالمؤمنين على عليه    در خارجزيرا قابل صدق  مصداق آن فقط 

 السالم است. 
 

 . كدام گزينه اهميت مفهوم كلى را بيان مى كند؟ 7
 الف( سر و كار علوم با مفاهيم كلى است.  

 كلى است.ب( هدف ها، نقشه ها و تفكر نيازمند به كارگيرى مفاهيم 
 ج( مفاهيم كلى افراد متعددى دارند.  

 د( سر و كار علوم و اهداف انسان ها با مفاهيم كلى است. 
 

 



 

 

 ، بيانگر نسبت عموم و خصوص من وجه است؟  . كدام گزينه1
 الف( مثلث و دايره.  

 ب( مثلث و شكل. 
   ج( مثلث متساوى االضالع و مثلث قائم الزاويه.

   مثلث متساوى الساقين و مثلث قائم الزاويه. د( 
  7توضيح در خودآزمايى چاپ قديم ، سوال  

 
 . بين اروپايى و مسيحى چه نسبتى برقرار است؟ 2

 ب( تباين.      الف( تساوى.  
 د( عموم و خصوص مطلق.      ج( عموم و خصوص من وجه.

 
 هستند و بعضى ديگر مسيحى نيستند و همچنين بالعكس.   مسيحى  ها ،اروپايى بعضى از 

 

 
 . ميان دو مفهوم كلى خداپرست و مسلمان شيعى چه نسبتى برقرار است؟ 3

 ب( تباين.      الف( تساوى.  
 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  

 
 . بين دومفهوم مقتول و شهيد چه نسبتى برقرار است؟ 4

 ب( تساوى.     تباين   الف(.
 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  

 
 . بين دو مفهوم كلى انسان و ناطق چه نسبتى برقرار است؟ 5

 ب( تباين.        الف( تساوى.
 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  

 



 مى شود؟   رابطه كدام يك از دو كلى زير با دو دايره متداخل نشان داده.6
 ب( تباين.      الف( تساوى.  

 د( عموم و خصوص مطلق.    ج( عموم و خصوص من وجه.  
 

 . در چه صورتى رابطه دو كلى تساوى است؟ 7
 الف( يكى از دو كلى از ديگرى عام تر باشد. 

 ب( مفهوم آنها يكسان باشد.
   ج( دايره شمول مصاديق آنها يكسان باشد.

 جهتى عام و از جهتى خاص باشد. د( هر يك از دو كلى از 
 
 به ترتيب چه نسبتى برقرار است؟ [ موحد و مشرك ]، [ واجب و نماز ] . ميان 8

   تباين. -الف( عموم و خصوص من وجه  
 تباين.  -ب( عموم و خصوص مطلق  

 تباين.   -ج( تساوى 
 عموم و خصوص مطلق.  -د( عموم و خصوص من وجه  

 
چون نماز مستحبى ، نماز هست ولى واجب نيست و از طرفى واجب مصاديق ديگری مانند روزه ،  

   .محسوب نمى شوندحج و زكات و... هم دارد كه نماز 
در مقام ايمان به    عنوان موحد و مشرک هم هيچ اشتراک مصداقى ندارند. مگر در انسان بودن كه

 .مقصود نيست خدای واحد يا عدم ايمان به آن ،
 

 ، ............... آن كلى ناميده مى شود. . هر يك از افرادى كه كلى بر آن صدق مى كند 9
 د( تصديق.     ج( مصداق.   ب( مفهوم.   الف( تصور.  

 
اگر هر كلى نسبت به كلى ديگر از جهتى اعم و از جهتى اخص باشد، چه رابطه اى با يكديگر .  10

 خواهند داشت؟ 
 ب( تباين.      الف( تساوى.  

 د( عموم و خصوص مطلق.      ج( عموم و خصوص من وجه.
 



 

 . مفهوم و مصداق را با ذكر مثال توضيح دهيد.  1
 . مفهوم جزئى و كلى را با ذكر مثال تعريف كنيد.  2
 . چرا منطقى از مفاهيم كّلى بحث مى كند؟ 3
 مفهوم كلى را با ذكر مثال نام ببريد.. نسبت هاى چهارگانه بين دو   4

 

 چاپ قدیم ذکر شد. پرسش در قسمتی انیپا  ارزیابی  تِسؤاال  اسخ* پ

 

 

 ▶️https://Eitaa.com/Tadris_H 

 📽️https://aparat.com/M.Asadi14 

 

 

https://eitaa.com/Tadris_H
https://aparat.com/M.Asadi14

