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 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

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

 یک كضیَ حيهی عذصیَ اضت.« ارضعّ یکی از ىِو تسیً فالضفَ غسبی در تاریخ بّد»انف( كضیَ 

 ( اضتفاده ىی کٍیو.+) ىثبتب( بسای ىّضّع كضایای عذصیَ از عالىت  

عيّم و س رابعَ بَ ىفاُیو  زیس ىجيّعة دّد در ظبلَ دیگج( در یک دضتَ بٍری درضت، الزم اضت ُس ظبلَ از ىفاُیو ٌطبت  

 داعتَ باعٍر. دصّص ىً وجَ

 در اضترالل اضتلسایی ىلرىات، ضسورتا ٌتیجَ را در پی دارٌر. د( 
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 جاَای خالی زیر را تا کلمات مىاسة تکمیل کىیذ. 2

 آن كضیَ دضت یافت........... آن ىی تّان بَ  کيیتكضیَ و ثابت ٌگَ داعتً  کیفیتانف( با تغییس  

 باعر........... ب( تعسیف بایر تٍِا بس ىصادیق آن ىفِّم صرق کٍر و بس ىصادیق ىفاُیو دیگس صرق ٌکٍر و در اصعالح  

 تلطیو عره اضت.......... و ......... اصهی  حیعةبَ دو  داٌظ بغسیج(  

ىی عّد کَ آن را ..........  ایجادعایی دٍُگاىی کَ ىیان یک ىعٍای ىعابلی نفغ با ىعٍای ىعابلی دیگس آن اعتباه عره باعر، د( 

 ىی ٌاىٍر.

 بَ جش ىغتسک ىیان دو كضیَ .......... ىی گّیٍر. ه( 

3 

 گسیىة صحیح را اوتخاب کىیذ. 3

 را براٌیو، کرام كضیَ ضسورتا صادق اضت؟« بعضی انف ب ٌیطت»اگس کزب انف(  

 بعضی ب انف اضت. (1

 ٌیطت. ب ُیچ انف (2

 ب انف ٌیطت. بعضی (3

 2 .ٌیطتب انف  ُیچ (4

 اگس در یک كیاس عکم چِارم، ىلرىة اول جشئی باعر و ىلرىة دوم ىّجبَ، چَ ىعهبی در ىّرد آن صادق اضت؟ب(  

 عالىت حر وضط فلط در ىلرىة اول ىٍفی اضت. (1

 كیاس ٌاىعتبس اضت. (2

 ٌتیجَ حتيا جشئیَ اضت. (3

 عالىت حروضط در ُس دو ىثبت اضت. (4

 3از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................
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 تعاریف زیر از چٍ وًعی است؟َر یک از  4

 وزارت صٍعت، ىعرن و تجارت = صيت  انف(

 افسادی ٌظیس حضست ٌّح، ابساُیو، ىّضی و ...= ب( پیاىبس اونّانعشم 

واپاعی ُطتَ ای = بَ ىجيّعَ فسایٍرُای ىذتهفی گفتَ ىی عّد کَ در ُطتَ اتو ُای ٌاپایرار پستّزا رخ ىی دُر و پستُّایی  ج(

 تّنیر ىی کٍر کَ بَ آن ُا پستُّای رادیّ اکتیّ گفتَ ىی عّد. 
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 جذيل زیر را تکمیل کىیذ. 5

 عکص ىطتّی اصم

 انف اضت بعضی ب ..........

 انف اضت ب بعضی ..........

 .......... ٌیطت ب ُیچ انف

 .......... بعضی انف ب ٌیطت
 

2 

 عثارات زیر چٍ چٍ وًع استذاللی است؟ 6

انف( اٌطان ٌیاز دارد احطاضات و فغارُای دروٌی دّد را بَ ٌحّی آزاد کٍر وگسٌَ تحيهظ تيام ىی عّد و دق ىیکٍر؛ زیسا اٌطان  

 کَ اگس ُيَ ىٍافز آن بطتَ عّد و بیظ از حر بَ آن فغار آیر ضساٌجام ىٍفجس دّاُر عر.ىاٌٍر یک دیگ بذار ىی ىاٌر 

 ٌفس از داٌظ آىّزان ىا رتبَ بستس کٍکّر عره اٌر. 22ىا ثبت ٌام کٍیر. کالس ُای ىا بطیار دّب اضت، زیسا ىررضة ب( در  

1 

 َر یک از مفاَیم زیر جسئی َستىذ یا کلی؟ 7

                        ىّضیانف( حضست 

 اهلل ب(

               جِان کّه بهٍرتسیً ج(

  ىرادد( ایً 

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کىیذ. 8

 عذصیَانف( كضیَ 

 ىحصّرهب( كضیَ 

2 

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

 را تا رکر مثال تًضیح دَیذ.مغاالت زیر  10

 اضتثٍای كابم چغو پّعیانف( 

 

 تيثیم ٌاروا ب(

 

2 

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

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

 انف( بعضی گرایان پّنرارٌر؛ ُیچ پّنراری ىطتحق صركَ ٌیطت.

 

 ُطتٍر. داٌظ آىّز ٌّجّاٌانُطتٍر؛ ُيَ  داٌظ آىّز ددتسُاب( بسدی از 

 

1 

 (وًع َر یک از قضایای شرطی زیر را تىًیسیذ.)امتیازی 13

 .زوجاضت یا  فسدیا  عرد دوازده انف( 

 عٍبَ اضت یا یکغٍبَ.ب( فسدا یا 

 

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

 ص انف(  1

 صب( 

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.

 در اشتدالل كیاشی ىلدىات، ضرورتا نتیجه را در پی دارند.  -غد(  

 خد وشطه(              ىغانعه اشتراک نفغد(                تصدیق -تصير ج(                    ىانع اغیارب(                   تضادانف(  2

 2ب( گزینه                    1انف( گزینه  3

 ىفىيىیج(                           ذکر ىصادیقب(                       نغيیانف(  4

5 
 عکس ىصتيی اصم

 ب انف اشتبعضی  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                              جزئیب(                           انف( جزئی 7

 اگر ىيضيع كضیه، ىفىيىی جزئی باشد، آن كضیه را شخصیه ىی ناىند.انف(  8

 اگر ىيضيع كضیه، ىفىيىی کهی باشد، آن را كضیة ىدصيره ىی ناىند.ب( 

 خداكم یکی از ىلدىات ىيجبه باشد.. 1 9

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

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

در صيرتی که با وجيد پیدا شدن اشتثنایی در یک خکو کهی، ويچنان بر کهی بيدن خکو خيد اصرار کنیو، دچار ىغانعة انف(  11

 اشتثنای كابم چشو پيشی شده ایو.

ىشابىت ػاوری ىیان دو اىر جزئی نيی تيان اخکام یکی را بر دیگری تصری داد. ورچه وجيه ىشابىت ىیان دو اىر  به صرفب( 

بیشتر باشد، اشتلرای تيثیهی كيی تر اشت؛ اىا نتیجه آن كععی نیصت. اشتدالل تيثیم ىیتياند ىنجر به ىغانعه شيد که آن را ىغانعة 

 تيثیم ناروا ىی ناىند.

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

 بعضی گدایان ىصتدق صدكه نیصتند. –انف( ىعتبر  12

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

 ىانع انجيع ب(          خلیلیانف(  13

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