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و نام خانوادگی :   ............................  8931تاریخ امتحان:  ..... / .....  / ....نام

....  دقیقه        ساعت شروع :  .....06مدت امتحان : .....نام پدر: ...................  شماره کالس: ....................

....... 81تعداد سؤاالت: .........نام آموزشگاه :  ......شهید بختیاری................... 

.......2تعداد صفحه: .........نیاز به پاسخنامه: ...........ندارد..................

بارمسواالتردیف

8عالیترین فعالیت ذهن بشر ........................نام دارد8

 روابط بین مفاهیم زیر کدام رابطه از نسب اربع هستند2

 مثلث و سه ضلعی:                                        تصور و تصدیق:

مقتول و شهید:                                              محسوس و معقول:

2

/.5)) هوای سرد(( یک تصور است یا یک تصدیق؟9

5/8استدالل استقرایی را با ذکر مثال تعریف کنید4

کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام میشود چه نام دارد؟5

 . یک قضیه ...........................استاگر باران ببارد گیاهان شاداب میشوند

8

 است در تعاریف زیر کدام یک از قواعد تعریف رعایت نشده0

الف(نور: نیرویی شبیه وجود                                  ب(ماهی: حیوان شناور در دریا

8

است نتیجه آن چیست و اگر عقیم است دلیل آن را بنویسید منتجقیاس زیر کدام شکل قیاس است .منتج است یا عقیم .اگر 1

 علفخوار استهر آهویی دونده است                       هر آهویی 

8

جدول زیر را کامل کنید1

تضاد تناقض عکس قضیه)اصل(

هر انسانی شاعر است

بعضی کتاب ها خواندنی 

 نیست

8

 نوع مغالطه  زیررا مشخص کنید 3

شیر حیوان است            شیر مایع است     ) مغالطه ........................(

8

8کر مثال تعریف کنیدبا ذ قیاس استثنایی را 86
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5/8برای قیاس اقترانی حملی یک مثال بزنید 88

8؟شرایط نتیجه دادن شکل اول قیاس چیست 82

8کنیدتناقض را تعریف  89

8دهیداستدالل استقرایی را با ذکر مثال توضیح  84

/.5قضیه حملی ازجهت نسبت به دو دسته .........................و.........................تقسیم میشود 85

گزینه های سمت راست را با گزینه های سمت چپ مطابقت دهید 80

آب و یخ  عموم و خصوص مطلق

تباین فکر و تعریف 

تساوی سنگ و سفید 

انسان و حیوان ناطق  من وجه

2

در نمونه های زیر با توجه به چه مغالطه ای نتیجه غلط صورت گرفته است 81

از االت موسیقی استهوا تار است           تار از آالت موسیقی است          پس هوا  -8

حمید انسان است          هر انسانی شاعر است           پس حمید شاعر -2

2

/ طراح: اردشیر پیرحیاتیبا آرزوی موفقیت برای شما  

نمره به حروف:   امضاءدبیر  نمره به عدد: 
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بارمپاسخنامهردیف

8.................نام داردتفکرعالیترین فعالیت ذهن بشر .......8

هستند2 اربع از نسب رابطه کدام روابط بین مفاهیم زیر

و سه ضلعی:  تباین تصور و تصدیق: تساویمثلث

و شهید: تباین محسوس و معقول:  مطلقمقتول

2

/.5تصور  )) هوای سرد(( یک تصور است یا یک تصدیق؟9

 استدالل استقرایی را با ذکر مثال تعریف کنید4

با بررسی تعدادی حکم آنها را به بقیه سرایت دهیم

5/8

تعریف مفهوم انجام میشود چه نام دارد؟کاری که برای رسیدن به چیستی یک 5

.....................استشرطی. یک قضیه ......اگر باران ببارد گیاهان شاداب میشوند

8

است در تعاریف زیر کدام یک از قواعد تعریف رعایت نشده0

مانع نیست   ب(ماهی: حیوان شناور در دریا                             مبهمالف(نور: نیرویی شبیه وجود  

8

است نتیجه آن چیست و اگر عقیم است دلیل آن را بنویسید منتجقیاس زیر کدام شکل قیاس است .منتج است یا عقیم .اگر 1

هر آهویی دونده است  هر آهویی علفخوار است

بعضی دونده ها علفخوارند -منتج -سوم

8

جدول زیر را کامل کنید1

تضاد تناقض عکسقضیه)اصل(
هیچ انسانی شاعر نیست بعضی انسانها شاعر نیستند بعضی شاعر ها انسانندهر انسانی شاعر است

هیچ کتابی خواندنی نیست بعضی کتاب ها خواندنی نیست بعضی خواندنی ها کتابندهر کتابی خواندنی است

8

 نوع مغالطه  زیررا مشخص کنید3

.....................(به یک معنا نیست -حدوسطشیر حیوان است            شیر مایع است     ) مغالطه ...

8

8 طق کتاب : کر مثال تعریف کنیدقیاس استثنایی را با ذ 86

 برای قیاس اقترانی حملی یک مثال بزنید 88

سقراط انسان است                              هر انسانی فانی است

5/8

؟شرایط نتیجه دادن شکل اول قیاس چیست 82

کلی بودن کبری -موجبه بودن صغری

8

 کنیدتناقض را تعریف  89

قضیهاختالف در  کم و کیف دو 

8

دهید.استدالل استقرایی را با ذکر مثال توضیح  84

طبق کتاب

8

/.5..................تقسیم میشودسالبه.................و.......موجبهقضیه حملی ازجهت نسبت به دو دسته ........ 85

گزینه های سمت راست را با گزینه های سمت چپ مطابقت دهید 80

تباینآب و یخ  

مطلقفکر و تعریف  

من وجه سنگ و سفید 

تساویانسان و حیوان ناطق  

2

گرفته است در نمونه های زیر با توجه به چه مغالطه ای نتیجه غلط صورت 81

حد وسط  هوا تار است           تار از آالت موسیقی است          پس هوا از االت موسیقی است -9

استحمید انسان است          هر انسانی شاعر است           پس حمید شاعر -4

2

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




