
در قالب چهار ،    یمنطق  فی تعر  یو روش ها  فیتعر  ازیاصطالحات مورد ن  مباحثِ،  در چاپ قدیم    :مهم  تذکر  

 درس زیر بیان شده است :  

 و اقسام آن اتیکل 6درس 

 آن  گرید ماتیو تقس اتیسلسله ترتّب کلّ 7درس 

 فیتعر 8درس 

 و قواعد آن م یتقس ف،یاقسام تعر 9درس 

 

 ولی در ویرایش جدید همین مباحث خالصه تر شده و در قالب دو درس زیر ارائه گردیده است :

 تعریف 6درس 

 الگوی منطقی و روش ارائه تعریف  7درس 

به آدرس    ،  در حل تمرینات ، پرسش ها و خودآزمایی های چاپ قدیم مطرح می شود و در کنار هر پرسش   لذا  

 در ویرایش جدید هم اشاره می شود. ، همان پرسش 

بیان   9همچنین اگر پرسش جدیدی در ویرایش جدید بود که در چاپ قدیم مطرح نشده بود ، در انتهای درس  

 می گردد.

 

 . اقسام تعریف را با ذکر مثال بیان کنید . 1

 (7، پرسش  یانیپا یابیارز ،  6درس  دیجد شیرا ی)و

 (5، پرسش  پایانی یابیارز ،  7درس  دیجد شیرا ی)و

 اقسام تعریف عبارت است از :

 است  تعریفى که در آن تمام اجزاى ذاتى معرَّف بیان شده :. حدّ تام   1

  االنسانُ :  حیوانٌ ناطقٌ   ««« مانند 

 االنسانُ :  جسمٌ نامىٌ حساسٌ متحرّكٌ باالرادةِ ناطقٌ   مانند «««

 تعریفى که در آن برخى از اجزاى ذاتى معرَّف بیان شده است : . حدّ ناقص 2

 ناطقٌ  االنسانُ :    ««« مانند    

 ناطقٌ جسمٌاالنسانُ :    مانند  «««



 ب نیز باشدتعریفى که عالوه بر عرضى خاص مشتمل بر جنس قری : . رسم تام 3

    االنسانُ :  حیوانٌ ضاحٌک    مانند  «««   

 بیانگر عرضى خاص باشد فقط تعریفى که مشتمل بر جنس قریب نبوده و : . رسم ناقص 4

 ضاحٌکاالنسانُ :    مانند  «««    

 االنسانُ :  جسمٌ ضاحٌک مانند  ««« 

 

 
 

 . از آنچه درباره حدّ تام و حدّ ناقص گفته شد چه نتایجى به دست مى آید ؟ 2

 . به طور کلّى ، حدّ چه تام و چه ناقص ، باید مشتمل بر فصل قریب باشد . 1

 . حدّ تام و حدّ ناقص در مقایسه با محدود )معرَّف( به لحاظ مصداق مساوى اند . 2

ایر اشیا ممتاز مى کنند ، . حدّ تام و حدّ ناقص هر دو در این جهت که محدود را از س3

 مشترکند . 

حدّ تام به لحاظ مفهومى ، مساوى با محدود است ؛ ولى حدّ ناقص تساوى مفهومى .  4

 با محدود ندارد .

، ممیّز ذاتى  5 ثانیاً  و  تمام حقیقت شى ء است  بر  ، دال  اوّالً  این که  به دلیل  تام  . حدّ 

 ه همین جهت حدّ تام نامیده مى شود .ء را بیان مى کند کامل ترین تعریف است و بشى

 

 . از آنچه درباره رسم تام و رسم ناقص گفته شد چه نتایجى به دست مى آید ؟  3

 در تعریف به رسم ، غرض اصلى امتیاز شى ء از سایر اشیاست . .1

یحتعریف صح

حـد تام
ناطقٌحیوانٌ: نسانُاالفصل قریب + جنس قریب 

فصل قریب+ سلسله اجناس
متحرّكٌحساسٌنامىٌجسمٌ: نسانُاال

ناطقٌةِباالراد

حـد ناقص
ناطقٌجسمٌ: نسانُاالفصل قریب + بعیدجنس 

ناطقٌ: نسانُاالفصل قریب

ضاحکٌحیوانٌ: نسانُاالعرضی خاص+ جنس قریب رسـم تام

رسم ناقص
ضاحکٌجسمٌ: نسانُاالعرضی خاص+جنس بعید

ضاحکٌ: نسانُاالعرضی خاص



از آن جا که تعریف باید جامع و مانع باشد، الزم است که همواره در تعریف،   .2

 مى شود .استفاده خاصّه  به رسم ازف در تعریفصل یا خاصّه شامله به کار رود . 

نیز    عالوه بر عرضى خاص مشتمل بر جنس   کهاین  رسم تام بدلیل .3 ،    تهسقریب 

 . کمال داردرسم ناقص ه بت بنس

 عرضى خاصبه ذکر    فقطاست که در آن    رسم ناقص  ،  ف ترین نوع تعریفیضع .4

 .می شوداکتفا 

 

 . گونه هاى رسم ناقص را با ذکر مثال بیان کنید .  4

 .خ داده شدپاس 1سوال   نمودار در
 

 ن در تعریف از تقسیم استفاده کرد ؟ . چگونه مى توا 5

گاهى براى تعریف ، تنها به ذکر تمام یا برخى از اقسام و اجزاى آن بسنده مى شود که به آن  

 نکه یا  لیبدلتعریف به تقسیم ، گونه اى از رسم ناقص به حساب مى آید.    .ندیگو  یم  میبه تقس  فیتعر

 آن اختصاص دارند. مجموعِ اقسامِ ذکر شده ، عارض بر معرَّف مى شوند و به

 تمایز شى ء از سایر اشیاء( :  یبه رسم ناقص )برا یابیشرط دست

 تحلیلِ یک تصوّر مجهول به چند تصوّر معلوم   . تقسیم و1    

ـّرَف 2      . ذکر تمام یا برخى از اقسام مع

 .دورعایت ش  شرط باید این دوای تقسیم پس بر 
 

 . قواعد منطقى تقسیم را با ذکر مثال نام ببرید . 6

به    میتقس: مثالً    فایده داشتن تقسیم .1 در منطق   مفید است ولییات  ، در ادب  معرب و مبنىاسم 

 فایده ای ندارد.

چون شاعر خود  نادرست است.  انسان و اسب و شاعر    به  وانیح  م یتقسمثالً  :    تباین داشتن اقسام .2

 و از حیث مصداق با آن تباینى ندارد .یکى از اقسام انسان به شمار مى رود 

نادرست فقه ، فلسفه ، کهنه ، نو ، خطى ، چاپى و ...    تقسیم کتاب به  الًمث:  الك داشتن تقسیم  م .3

 در این تقسیم ، مالك واحدى در نظر گرفته نشده است .  چوناست.

 است. نادرست،  اسم ، حرف ، تام و ناقص کلمه به میمثال : تقس:  جامع و مانع بودن تقسیم .4

 : تام و ناقص که از اقسام کالم اند ، ذکر شده اند .  اً یثان : أوالً : فعل ذکر نشده است. چون

 این رو ، تقسیم مذکور نه جامع است و نه مانع .  از

 



 

 . حدّ تام را به چند طریق مى توان ارائه کرد ؟  7

 .خ داده شدپاس 1سوال   نمودار در
 

 . حدّ ناقص را به چند صورت مى توان بیان کرد ؟  8

 .خ داده شدپاس 1سوال   نمودار در
 

 . انواع تقسیم و روش هاى آن را با ذکر مثال توضیح دهید . 9

 
 

 

تعر   1 نام دارد و مثال آن  .  با عرضى خاص حاصل مى شود ، چه  یفى که از انضمام جنس بعید 

 کدام است ؟

 جسم ناطق در تعریف انسان .  -( رسم تام الف

 جسم نامى کاتب در تعریف انسان . -ب( رسم تام 

 جسم ضاحک در تعریف انسان .  -( رسم ناقص ج

 جسم حسّاس در تعریف حیوان .  -د( رسم ناقص 

 

 . رسم تام تعریفى است که از انضمام ....... حاصل مى شود .  2

 (4، پرسش  2میانی  یابیارز ،  7درس  دیجد شیرا ی)و

 ( جنس بعید با عرضى خاص. الف

 ب( جنس بعید با فصل قریب. 

  ( جنس قریب با عرضى خاص .ج

 د( جنس قریب با فصل قریب . 

 

انواع تقسیم

جزاأتقسیم کل به تقسیم طبیعى
صر تقسیم آب به دو عن

اکسیژنو هیدروژن

یّاتتقسیم کلّى به جزئتقسیم منطقى
م و تقسیم کلمه به اس

فعل و حرف



 قص از کدام موارد فراهم مى آید و مثال آن در تعریف حیوان کدام است ؟. حدّ نا 3

 جسم نامى حسّاس .  -( جنس بعید و فصل قریب الف

 جسم حسّاس . -ب( جنس بعید و فصل قریب 

 جوهر ماشى .  -( جنس قریب و فصل بعید ج

 جوهر ماشى حسّاس . -د( جنس قریب و فصل بعید 

  یب برای حیوان است.س قر، جننامی جسم . چون م استالف مربوط به حد تا  گزینهمثال 
 

 دام جزء مشترکند ؟. حدّ تام و رسم تام در ک 4

 (1، پرسش  2میانی  یابیارز ،  7درس  دیجد شیرا ی)و

 ب( جنس قریب .      ( جنس بعید . الف

 د( عرضى خاص .      ( فصل قریب .  ج

 

 . وجه اشتراك حدّ ناقص و رسم ناقص کدام است ؟ 5

 (2، پرسش  2میانی  یابیارز ،  7درس  دیجد شیرا ی)و

 ب( فصل قریب .        ( جنس بعید .الف

 د( عرضى خاص .      ( جنس قریب . ج

 

 بیانگر کدام یک از اقسام تعریف است ؟ [جسم نامى کاتب]به  [انسان]. تعریف   6

 ب( رسم تام .        ( رسم ناقص .الف

 د( حدّ تام .      ج( حدّ ناقص . 

 خاص  یجنس بعید + عرض  = رسم ناقص

 کاتب +  جسم نامى =         انسان 
 

 . کدام یک از تعاریف ، ماهیّت و حقیقت معرَّف را به نحو کامل بیان مى کند ؟ 7

 (1، پرسش  3میانی  یابیارز ،  6درس  دیجد شیرا ی)و

 ب( رسم تام .         ( حدّ تام .الف

 د( تعریف به مصداق مساوى .       ( تعریف به اعم .ج

 

 

 



 . اگر تعریفى مرکّب از دو جزء جنس بعید و فصل بعید باشد ، چگونه تعریفى است ؟  8

 ب( تعریف به اخص .        ( حدّ ناقص .الف

 د( تعریف به مباین .      ( تعریف به اعم .ج

 تنع اغیار نیساست و ماعم أعریف به ، ت به جنس بعید و فصل بعید فیتعر

به   انسان  تعریف  از    [حساس  نامی  جسم]مانند  مانع  دد  حیواناتِ  ورودِ که  ایگر  تعریف  نسان  ر 

 نیست. 
 

 . کدام یک حدّ ناقص انسان است ؟ 9

 ب( جوهر ضاحک .       ( جوهر ناطق .الف

 د( حیوان ضاحک .     ج( حیوان ناطق . 

 [ آورده می شود. + فصل قریب  دیجنس بعحد ناقص ، ]ریف انسان به در تع
 

 حدّ تام متشکل از کدام اجزا و مثال آن در تعریف حیوان کدام است ؟.  10

 جسم حسّاس .  -( جنس قریب و فصل قریب  الف

 جسم نامى حسّاس . -ب( جنس قریب و فصل قریب 

 جسم حسّاس .  -( جنس قریب و فصل متوسط  ج

 جسم نامى حسّاس . -د( جنس متوسط و فصل قریب 

 
 فصل قریب  +  ب یجنس قر «««« حساس  + یجسم ناموان : حی

 

 گزینه است ؟ . فصل قریب جزء مشترك کدام 11

 (2، پرسش  2میانی  یابیارز ،  7درس  دیجد شیرا ی)و

 ب( رسم تام و حدّ ناقص .     ( حدّ تام و حدّ ناقص .الف

 د( رسم ناقص و رسم تام .     ( رسم ناقص و حدّ ناقص . ج

 

 . وجه اشتراك رسم تام و رسم ناقص کدام است ؟ 12

 ب( جنس قریب .       ( جنس بعید . الف

 د( فصل قریب .     .  ( عرضى خاصج

 

 ، ذکر کدام مورد ما را از ذکر اجناس و فصول بعید مستغنى مى کند ؟  . در تعریف 13



 ب( جنس قریب .        ( نوع سافل .الف

 د( فصل قریب .        ( نوع عالى .ج

 

 . تعریف به اشباه و نظایر ، چه نوع تعریفى است ؟ 14

 ب( حدّ ناقص .        ( حدّ تام . الف

 د( رسم ناقص .      ج( رسم تام .  

 

 به مثال و تقسیم چه نوعى از تعریف است ؟. تعریف  15

 ب( حدّ ناقص .        ( حدّ تام . الف

 د( رسم ناقص .      ج( رسم تام .  

 

 . تقسیم ماشین به بدنه و موتور چه نوع تقسیمى است ؟ 16

 ب( تقسیم منطقى .       ( تقسیم طبیعى .الف

 د( تقسیم کلّى به جزئیّات .     ( تقسیم ثنایى .  ج

 

 
 

 

 

 

انواع تقسیم

جزاأتقسیم کل به تقسیم طبیعى
صر تقسیم آب به دو عن

اکسیژنو هیدروژن

ئیّاتتقسیم کلّى به جزتقسیم منطقى
م و تقسیم کلمه به اس

فعل و حرف

یانواع تقسیم منطق

ذکر تمام اقسام در یک مرحله روش تفصیلى. 1

(عقلى)روش ثنایى . 2

یک یا چند مرحلهدر تقسیم 

دو قسم در هر مرحله  فقط ذکر 

(دو قسم همواره نقیض یکدیگرند)



 .......  تقسیم کنیم آن گاه تقسیم ، [اسم ، حرف ، تام و ناقص] را به  [کلمه]. اگر  17

 ب( مانع نخواهد بود .    ( جامع نخواهد بود . الف

 د( مفید فایده نخواهد بود .    . ( جامع و مانع نخواهد بودج

 

 . تقسیم به چند معنا به کار مى رود ؟  18

 ب( طبیعى و منطقى .     ( تفصیلى و ثنایى . الف

 د( تفصیلى و منطقى .     ( استقرایى و عقلى . ج

 

 . روش هاى تقسیم عبارت است از : 19

 ب( ثنایى و طبیعى .     ( تفصیلى و منطقى . الف

 د( منطقى و تفصیلى .       .( تفصیلى و ثنایىج

طبیعى و   نوعِ  دو  به  لی گرنه تقسیم بطور کاست وا   تفصیلى و ثنایى ،    نطقیم  تقسیمِروش هاى  البته  

 باشد. ، می منطقى
 

 وند ؟. در تقسیم هریک از اقسام نسبت به یکدیگر چه نامیده مى ش 20

 ب( اقسام .       ( مقسم . الف

 د( اجزا .         ( قسیم .ج

 

 

 

 

 

 

 . آیا جنس عالى یا جنس االجناس را مى توان تعریف کرد ؟ چگونه ؟  1

نیستند و    جنس و فصل  ب ازکمر  هستند ، پسمرکب    ریو غ  طیذات بس  یدارا  اجناس عالی ،چون  

به    نمیه  به تعریف  ندارخاطر  ولی  ندحد  را  اجنا  .  عالی  آنا  لهبوسیس  توان  هاعراض  تعریف    می 

تصّورها    وجبیال    قاّرة    ئة  ی ه  الکیفُیم :ویمی گ ،    که یک جنس عالی است  مثال در تعریف کیفکرد.  
 اجزاء حاملها. یقسمة و ال نسبة ف یقتضیخارج عنها و عن حاملها و ال  ءی تصّور ش

 



 . فرق هاى کلّ با کلّى و جزء با جزئى چیست ؟ 2

 :  خته ذکر می کنیمفاوتها را آمیت

تشک .1 اجزا  اجتماع  از  تشک  شودیم  لیکل  و...  قلب  دست،  پا،  مغز،  از  انسان  بدن   ل ی)کل 

 نب ی انسان از حسن، فرهاد، ز  ی)کل  شودی نم  لیتشک  اتیاز اجتماع جزئ  ی(، اما کلشودیم

 (شودی نم لیو... تشک

که    نید خود قابل حمل است؛ مانند ا بر افرا  یکل  یول  ست،ی خود قابل حمل ن  یکل بر اجزا  .2

 است«. کلمه اسمگفت » توانی گفت »آجر ساختمان است«، اما م  توانی نم

اجزا .3 عدم  از  و  است  محال  اجزا  وجود  بدون  کل  م  وجود  الزم  کل  عدم  مثالًدیآی،   .  

و د  یاخانه  توانی نم باشد  واریکه سقف  ول   نداشته  و   یکل  ی،  فرد  ممکن است در خارج، 

»در  یمصداق طال«،  »کوه  مانند  باشد؛  محقق  ذهن  ظرف  در  صرفا  بلکه  باشد،    یاینداشته 

 و.... مرغ«ی »س ر«،یش

 . رددا یذهنفقط وجود  ی، اما کل وجود داشته باشد تواندی مکل در خارج  .4

است  یاجزا .5 محصور  جزئ  کل  اما  ن  یکل  اتِی،  می    ستیمحصور  نهایت  بی  مصداق و  تواند 

 اشد.بداشته 

نم .6 تعر  تواندی کل  ول  فیجزو  باشد،  خود  تعر  تواندی م  یکل  یجزء  قرار    یجزئ   فیجزو 

در   تواندیانسان م  یول  رد،یآجر قرار گ  فیدر تعر  تواندی که ساختمان نم  نیمانند ا  رد؛یبگ

  د ی ز  مییگوی . مثال مردیهستند، قرار گ  قشیو مصاد  اتیهند و.... که از جزئ  ای  د یز  فیتعر

 است. نسانا مییگوی م ست؟یچ

بر   یکل  تیسبقت تصور ماه  یول  ست،ی، واجب ن   جزء  تیکل بر تصور ماه  تیسبقت تصور ماه .7

 .واجب است ،یجزئ تیتصور ماه

 
 

 . چگونه مى توان به وسیله تقسیم ، یک شى ء را تعریف کرد ؟  3

به ریف  ند و برای تعو در رسم ناقص عرضیات آورده می شو  تقسیم گونه اى از رسم ناقص است

 د. می شو شعث تعریفبا ، تندهای آن هس که عرض  شیء اقسامِ هم متقسی
 

 ق مادّى ، کدام قسم از اقسام تعریف مفید است ؟. براى تعریف حقای  4

تعر از  عقل  فیهدف  صورت  کسب  بالذات  و  گونه  یاوالً  به  است  حق  یامعرَّف  با    یخارج  قتیکه 

فقط حد   فیاقسام تعر  انیاست. از م  یو فرع  یهدف ثانو  ار،یمعرَّف از اغ  زیبرابر و مطابق باشد و تم

 اریمعرَّف از تمام اغ  زیموجب تم  توانندیم تنها ماقسا   گریو د  شودیم لینا  یتام است که به هدف اصل



بعد از علم به   ئیاز چیستى یک ش هک  یو ماد یخارج  اءیاش فِیتعر یبرا  ذال ها شوند.از آن یبعض  ای

 . ه می شوداستفاد محد تاه ب یحقیقاز تعریف در صورت توان  ، دشو می ، سؤال هستى آن

می کتفا  ف به رسم اعریتبه    ،  نیمارائه ک  حدبه  تعریف  ،    یخارج  اءیاش  فِیتعر  یبرانیم  و اگر نتوا

براى آن  که در    مناسب خواهد بود  تعریف عملىارائه کنیم ،  تعریف به رسم هم  نتوانیم  و اگر  شود  

،ش  تعریف انجام آن  یء  با  تا  پیشنهاد شود  تعریف مورد نظر  نوعى عمل  ممکن    ،  ، شناخت مصداق 

دان هر اسیدى ترش  یمزه است. اما از نظر شیم  ش، اسید در معناى متعارف آن تر  شود. براى نمونه

این از  م   رو  نیست؛  ارائه  تعریف عملى  از غیر آن،  او براى تشخیص اسید  دهد. »اسید، مایعى    ى، 

  ند .«کی ر مییدر آن فرو رود، رنگ ورقه از آبى به قرمز تغ است که هر گاه ورقه آغشته به تورنسل
 

 . تقسیم به روش عقلى به چند طریق قابل تبیین است ؟ 5

د ولی اگر مقصوشتر ندارد.  بیک روش  ه یکد ،  ئی باشهمان تقسیم ثنا  عقلی ،تقسیم  ظور از  گر منا

  ن است :وش های زیر قابل تبیی ر، به سیم منطقی باشد تق،  یعقل میاز تقس

تنویع از  تنویع: مقصود  به  ،  الف.  تقسیم جسم  انواع آن است؛ مانند  به  نامى و غیر   تقسیم جنس 

ویژگ  تقسیم  این  در  اقسام    ىنامى.  م)هاى  نامیده   » »نوع  آنها  لفص (  شوند  ىکه هر یک  مقوّم  هاى 

 است.

تصنیف  این    ب.  در  نوع  نج،    روش:  یا  اخصّبه    ،س  تقسیم  عوارض  مانند نشو  ىم  خودشان  د؛ 

 تقسیم حیوان به خزنده و پرنده. و تقسیم انسان به مسلمان و غیر مسلمان

تفرید از  مراد  تفرید:  تقسیمى،   ج.  چنین  در  است.  آن  افراد  به  صنف  یا  نوع  یا  جنس  تقسیم   ،

اقسام   م )خصوصیت  نامیده  به مصادیق مقسم   عوارض شخصیه اى   (شود  ىکه هر یک فرد  است که 

 تقسیم انسان به حسن، حسین و...، شود؛ مانند   ىضمیمه م

 تقسیم حیوان به این اسب و آن اسب و...،  

 عادل و آن فاسق و....  نیو تقسیم عالم به ا

 

 . اقسام تقسیم منطقى و طبیعى کدام است ؟ 6

 براى ارائه هر یک از تقسیم هاى طبیعى و منطقى، دو شیوه وجود دارد:

مفرد به اسم   شود؛ مانند تقسیم  ى. روش تفصیلى: در این روش در یک مرحله، تمام اقسام ذکر م1

 و فعل و حرف و تقسیم آب به اکسیژن و هیدروژن. 



باشد اما در   احل متعددتواند داراى مر  ى، هرچند تقسیم م  : در این روش(  عقلى ) . روش ثنایى  2

نم  بیشتر  قسم  دو  تنها  مرحله  همواره  ىهر  قسم  دو  این  زیرا  شود؛  ذکر  یکدیگر   تواند  نقیض  باید 

 . باشند

  

 . راه تحصیل حدود و رسوم اشیا چیست ؟ 7

آن به اقسام مختلــف بــه   میضد آن و تقس  فیبرهان ، استقراء ، تعر  قیهرگز از طر  ءیش  ک یحد  

 (می باشد  میتقس  و  یذهن  لیتحلدو روش  به  که  )  بیترک  قهی، طر  حد  لیراه تحص   تنها  .دیآیدست نم

ــ که ذ  ثیح  نیموردنظر از ا  ءیش  اتیاشخاص و جزئ  یاز راه بررس  ،یعنیاست؛   ــ کــدام    لی از   ک ی

 .شوندیواقع م یاجناس عال

اجناس و   نها )یعنیو محموالت مقوم آ  اتیها به دست آمد، تمام ذاتاالجناس آنکه جنساز آن  پس

 .دیآیم به دست ءیها حد آن شآن بیآنگاه با ترک شود،یهم معلوم م (فصول آنها

قریب یا ذاتیاتی مانند جنس و اگر بتوان  دوشاستفاده می معرَّف  اتیعَرَضاز  ،   هم برای تحصیل رسم

  .دش خواهد هری ارائتبعید را بدست آورد ، تعریف کاملجنس 

 

 

 

 

 :  (4 و 3سوال )  1 یانیم یاب ی، ارز 6درس   دیجد شیرایو

 درست است که ...........  یفی.تعر3

 کامل از معرف به دست دهد  یری( تصوالف

 آن جدا کند  ری ( دست کم معرف را کامالً از غب

 معرف آشنا کند قتی( با تمام حقج

 معرف آشنا کند قتیاز حق ی( با قسمتد



 

 ................. است.فیدر منطق تعر ی. رسالت منطق4

 ف ی( ارائه روش درست تعرالف

 مجهول ءیش ک ی  فی( ارائه تعرب

 تصورات معلوم نشی( چج

 معلوم یتصور مجهول به تصور لی( تبدد

 

 :  (5 )سوال 2 یانیم یاب ی، ارز 6درس   دیجد شیرایو

 است؟  یف یابعاد سه گانه« چگونه تعر یدارا یجسم به »اسطقس  فی.تعر5

 به اخص    فیب( تعر     به اعم  فی( تعرالف

 فی  خأبه  فید( تعر     به دور  فیج( تعر
 

 :  (3و  2)سوال  3 یانیم یاب ی، ارز 6درس   دیجد شیرایو

 کدام است؟  فینوع تعر نیتر ی. اساس2

 ب( رسم تام      تام ( حد تام و رسم الف

 د( حد        ج( حد تام

 

 شود؟    یم افتی ر یز  یاز الگوها ک یدر کدام  یمنطق  فی. قواعد چهارگانه تعر3

 الف( حد تام 

 ب( رسم تام 

 ج( حد تام و رسم تام . 

 حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص (د

 

 :  1 یانیم یابیارز ، 7درس   دیجد شیرایو

 ......... است. [انسان]نسبت به  بی . »ناطق« و »حساس« به ترت11

 ( فصل قریب ـ جنس قریب الف

 ( فصل قریب ـ جنس بعیدب

 ( فصل قریب ـ فصل بعیدج

 (فصل قریب ـ جنس متوسط د



 های  لفص   ذوابعاد ثالثهمی و  فت : حساس فصل متوسط برای انسان است و  ناالبته شاید بتوان گ

 تند.هس ننسابعید برای ا 
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