
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 درستی یا وادرستی عثارات زیر را مشخص کردٌ ي در صًرتی کٍ عثارت وادرست است، آن را تصحیح کىیذ. 1

 یک كضیَ حيهی طخصیَ اشت.« ٌّیصٍدگان آنياٌی زبان بّدفراٌتس کافکا یکی از بزرگ تریً »انف( كضیَ 

 ( اشتفاده ىی کٍیو.-ب( برای ىّضّع كضایای طخصیَ از عالىت ىٍفی ) 

 تبایًبَ ىفاُیو  زیر ىجيّعة خّد در طبلَ دیگر رابطَ ج( در یک دشتَ بٍدی درشت، الزم اشت ُر طبلَ از ىفاُیو ٌصبت  

 داطتَ باطٍد.

  ىلدىات، ضرورتا ٌتیجَ را در پی دارٌد. كیاشیدر اشتدالل  د( 
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 جاَای خالی زیر را تا کلمات مىاسة تکمیل کىیذ. 2

 آن كضیَ دشت یافت........... انف( با تغییر کيیت كضیَ و ثابت ٌگَ داطتً کیفیت آن ىی تّان بَ  

 باطد........... ب( تعریف باید تٍِا بر ىصادیق آن ىفِّم صدق کٍد و بر ىصادیق ىفاُیو دیگر صدق ٌکٍد و در اصطالح  

 تلصیو طده اشت.......... و ......... ج( عهو ىٍطق بَ دو بخض اصهی  

 .......... ىی ٌاىٍد.د( بَ کار بردن دالنت ىطابلی بَ جای تضيٍی و انتزاىی بَ خطایی ىٍتِی ىی طّد کَ آن را 

 بَ جز ىظترک ىیان دو كضیَ .......... ىی گّیٍد. ه( 

3 

 گسیىة صحیح را اوتخاب کىیذ. 3

 بَ درشتی کدام یک از كضایای زیر ىی تّان دشت یافت؟« ُیچ انف ب ٌیصت»انف( از ٌادرشتی كضیَ  

 بعضی انف ب ٌیصت. (1

 ُر ب انف اشت. (2

 ُیچ ب انف ٌیصت. (3

 2 بعضی ب انف اشت. (4

 ب( کدام یک از كیاس ُای زیر ٌتیجة ىعتبر دارٌد؟ 

 ُر انف ب اشت، ُیچ ب ج ٌیصت. (1

 بعضی انف ب ٌیصت، ُیچ ب ج ٌیصت. (2

 ُر انف ب اشت، بعضی ب ج اشت. (3

 ُیچ انف ب ٌیصت، ُیچ انف ج ٌیصت. (4

 3از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(منطقنام درس: 

 مهسا عفتی نام دبیر:

 80/83/1488 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 18:  88  ساعت امتحان:

 دقیقه 08مدت امتحان : 
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 َر یک از تعاریف زیر از چٍ وًعی است؟ 4

 ىس، آنّىیٍیّم و ...فهز= چیزُایی ٌظیر آًُ، طال، انف( 

 ب( شيپاد= شازىان ىهی پرورش اشتعدادُای درخظان 

واپاطی ُصتَ ای = بَ ىجيّعَ فرایٍدُای ىختهفی گفتَ ىی طّد کَ در ُصتَ اتو ُای ٌاپایدار پرتّزا رخ ىی دُد و پرتُّایی  ج( 

 تّنید ىی کٍد کَ بَ آن ُا پرتُّای رادیّ اکتیّ گفتَ ىی طّد. 
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5 
 را تکمیل کىیذ. جذيل زیر

 عکس ىصتّی اصم

 ...... ُر انف ب اشت

 ..... بعضی انف ب اشت

 ُیچ ب انف ٌیصت .....

 ..... بعضی انف ب ٌیصت
 

2 

 عثارات زیر چٍ چٍ وًع استذاللی است؟ 6

دق ىیکٍد؛ زیرا اٌصان انف( اٌصان ٌیاز دارد احصاشات و فظارُای دروٌی خّد را بَ ٌحّی آزاد کٍد وگرٌَ تحيهض تيام ىی طّد و  

 ىاٌٍد یک دیگ بخار ىی ىاٌد کَ اگر ُيَ ىٍافذ آن بصتَ طّد و بیض از حد بَ آن فظار آید شراٌجام ىٍفجر خّاُد طد.

ٌفر از داٌض آىّزان ىا رتبَ برتر کٍکّر  22ب( در آىّزطگاه زبان اٌگهیصی ىا ثبت ٌام کٍید. کالس ُای ىا بصیار خّب اشت، زیرا  

 طده اٌد.

1 

 َر یک از مفاَیم زیر جسئی َستىذ یا کلی؟ 7

 انف( حضرت ىحيد                       

 ب(خدا

 ج(زیباتریً طِر ایران              

  د( ایً خاٌَ

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کىیذ. 8

 انف( كضیَ حيهی

 ب( كضیَ طرطی

2 

 تًضیح دَیذ. ترای معتثر تًدن یک قیاس چٍ شرایطی ویاز است؟ تٍ طًر کامل 9
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 3از 2صفحه ی 
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 نمره 28جمع بارم : 

 مغاالت زیر را تا رکر مثال تًضیح دَیذ. 10

 انف( ایِام اٌعکاس

 

 ب(تعيیو طتاب زده

 

2 

 اجسای قضیٍ حملی را در یک جملٍ تًضیح دَیذ. 11
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می تًان وتیجٍ درستی تا تًجٍ تٍ شرایط اعتثار قیاس اقتراوی، تعییه کىیذ آیا از َر یک از قیاس َای زیر می تًان  12

 تٍ دست آيرد؟ اگر وٍ چرا ي اگر جًاب مثثت است وتیجٍ درست را تىًیسیذ.

 انف( بعضی گدایان پّندارٌد؛ ُیچ پّنداری ىصتحق صدكَ ٌیصت.

 

 ب( برخی از کتابِا ىلدس ُصتٍد؛ ُيَ اىام زاده ُا ىلدس ُصتٍد.

 

1 

 (زیوًع َر یک از قضایای شرطی زیر را تىًیسیذ.)امتیا 13

 ایً کتاب یا تاریخی اشت یا تخیهی.انف( 

 ب( فردا یا شَ طٍبَ اشت یا چِارطٍبَ.

 

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ص انف(  1

 برای ىيضيع كضایای شخصیه از عالىت ىثبت )+( اشتفاده ىی کنیو.  -غب( 

در یک دشته بندی درشت، الزم اشت ور ظبله از ىفاویو نصبت به ىفاویو  زیر ىجييعة خيد در ظبله دیگر رابعه عييم و   -ج( غ

 خصيص ىعهق داشته باشند.

 د( ص 

                           ىانع اغیارب(                               تداخمانف(  2

 ىغانعه تيشم به ىعنای ظاورید(                    اشتدالل -تعریف ج( 

 خد وشطه( 

 1ب( گزینه                            4انف( گزینه  3

 ىفىيىیج(                               ب( نغيی                      ذکر ىصادیقانف(  4

5 
 عکس ىصتيی اصم

 بعضی ب انف اشت ور انف ب اشت

 بعضی ب انف اشت بعضی انف ب اشت

 ویچ ب انف نیصت ویچ انف ب نیصت

  عکس ندارد بعضی انف ب نیصت

 اشتلرای تعيیيیب(              اشتلرای تيثیهیانف(  6

 د( جزئی                        ج( کهی                            ب( کهی                          انف( جزئی 7

 انف( كضیه خيهی: به كضیه ای که در آن به ثبيت یا نفی چیزی برای چیزی خکو ىی شيد، كضیه خيهی ىی گيیند. 8

 دو نصبت خکو شيد، كضیه شرظی ىی گيیند. ب( كضیه شرظی: به كضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال ىیان

 خداكم یکی از ىلدىات ىيجبه باشد. .1 9

 خدوشط خداكم در یکی از ىلدىات دارای عالىت ىثبت باشد. .2

 ورکدام از ىيضيع یا ىدييل که در نتیجه عالىت ىثبت داشتند، در ىلدىات نیز عالىت ىثبت داشته باشند. .3

اجزای كضیه كاعده عکس ىصتيی را به درشتی رعایت نکنیو، دچار ىغانعه ایىام انعکاس ىی انف( در صيرتی که در جابه جا کردن  11

 شيیو.)ىثال به دنخياه(

 ب( ونگاىی که شرایط اشتفاده از اشتلرا را به درشتی رایت نيی کنیو، دچار ىغانعه تعيیو شتاب زده ىی شيیو.

 ويان نصبت یا رابعه و ور شير اشت. ىثال در كضیه ور انف ب اشت، انف ىيضيع، ب ىدييل، اشت 11

 بعضی گدایان ىصتدق صدكه نیصتند. –انف( ىعتبر  12

 خدوشط در ور دو ىلدىه عالىت ىنفی دارد. –ب( ناىعتبر 

 ىانع انجيع ب(              انف( ىانع انجيع 13

 امضاء:    مهسا عفتی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی
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 هنطق دهن انساني)الف(نام درس2 

 ههسا عفتينام دبیر2 

 10/19/0011 تاریخ اهتحان2
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