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 (نمره  1). دیرا باکلمات مناسب کامل کن ریجمالت ز  -1

 اربع .................................... است نسب انیاز م شده فیباشد رابطه آن با مفهوم تعر که هم جامع و هم مانع باشد تعریفی 

 تعریف و .......................................منطق عبارتند از  یاصل ی طهیدو ح 

 مینام یم ----------------------حالت را  نینداشته باشد ا یاصال مصداق مشترک میدو مفاه رهیهرگاه دا 

 یک طبقه نسبت به دیگری رابطه .................................دارند .طبقه بندی مفاهیم ، اقسام مختلف در 

  (نمره1)   مشخص کنید؟×جمالت صحیح را با عالمت  -2

 ....................... به لفظی که دارای معانی متعددی باشد ...................می گویند ؛ مانند  

        امالء و دیکته  –الفاظ مترادف    ب(                                 معلم و مدرس –مشترک لفظی   الف(

 تیر و تیر    –د( مشترک لفظی                                          شیر و سیر    –الفاظ مترادف   ج( 

  مصداق آن کامال مشخص است مفهوم .............و مصادیق مفهومی که تنها بر یک مصداق خارجی قابل انطباق است .................مفهومی که

 است ؟کلی ممکن است ......................یا ....................باشند .

  ذهنی  –خارجی  –کلی  –جزئی ب(                                               ذهنی   –فرضی  –کلی  -کلیالف( 

  خارجی  –فرضی  –کلی  –( جزیی د                                             خارجی  –فرضی  -چزیی –جزیی ج(  

  ؟ تعریف جامع و مانع نیست کدام           

       انسان : حیوان ناطق  ب(                                                           حیوان : موجودی جاندار داری حواس الف( 

 پرنده : موجودی که در اسمان پرواز می کند د(                                فعل : کلمه ای که نوع کاری یا انجام حالتی را می سازدج(  

  کدام یک از مغالطه ها به کار رفته است ؟« و حرکت کرد دیبرسرش کش یرستم بر اسب نشست، دست»در جمله 

       ب( مغالطه اشتراک لفظ                                                                     الف( شیوه نگارشی کلمات 

 د(مغالطه ابهام در مرجع ضمیر                                                 ج(مغالطه توسل به معنای ظاهری کلمات   

 

 (نمره2) . مشخص کنید √یا  ×از عالمت های  درستی یا نادرستی جمله های زیر را با یکی -3

 .دارد نام منطق است، اندیشه خطای از جلوگیری پی در که علمی  -

 .دارد وجود قضاوت و حکم تصورات در -

 .شود می بیان کردن تعریف صحیح روش استدالل در -

 .ستیجامع ن " یشکل چهار ضلع "مربع به  فیتعر  -

 

 

 نمره ( 2) .کنید تعریف را زیر اصطالحات -4

  :مطابقی اللتد

 : تصور



 

 نمره ( 2): دیرا مشخص کن قیتصور و تصد ریموارد ز انیاز م -5

   )...................................( مرغیس

 ).........................................(است. یافسانه ا یپرنده ا مرغیس 

 برابرند )........................................(مستطیل شکلی است که اضالعش دو به دو 

 کوه سبالن)........................................(

 

  نمره ( 2)  .بدهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به -6

 .ببرید نام فقط را معنا بر لفظ داللت انواع -الف 

 .بزنید مثالیشیوه نگارشی کلمات  برای -ب 

 

 یاز دو مبحث اصل کیشوند با کدام  یآغاز م« چرا»که با  یو جمالت رندیپذ یم انیپا «ستیچ»که با  یجمالت -7

 نمره (1) منطق ارتباط دارند؟

 

 

 نمره (1) استدالل هستند:  کیو کدام  فیتعر ریاز موارد ز کیکه کدام  دیمشخص کن -7

 ...( .........................سوزد. )....... یدستت نم یکند، غذا را با آن هم بزن یگرما را منتقل نم یچون قاشق چوب

 ........(...........................................                )..گرید یبه جا ییمسافر از جا ایحمل و نقل کاال  یعنی یترابر

 

 نمره ( 2) ید.التزام، مشخص کن ، تضمن و مطابقه انیرا از م رینوع داللت الفاظ ز  - 8

 کند. یم یالف( او حاتم بخش

 را برد.  نمیب( دزد ماش 

 ج( کفشم را واکس زدم. 

 .ید( خانه خرابم کرد

 نمره ( 2) :دیکن نیبودن کلمات مشخص شده را مع یکل ای یجزئ ر،یدر جمالت ز -9

 .........................................است. ادیزبهمن ، در بهمنب( خطر سقوط  ...................................  قرآن بود.حافظ ، حافظالف( 

خوبی است................................  ماشین، . این ماشین...................................... هستند یاسالم یها ارتگاهیاز ز مرقد امامزادگانو  نجف اشرفج(  

............................................ 

 

را توضیح چهارگانه  ینسبت ها رابطه عموم و خصوص من وجه و رابطه عموم و خصوص مطلق ازبا رسم شکل،  -10

 نمره ( 2دهید )

  

 

 

                                                                                                                                                                   نمره ( 2) منظور از تعریف لغوی و تعریف مفهومی چیست ؟ برای هریک مثال بزنید؟

                                                                                                                                                  


