
 )۵/٢.(درستی يا نادرستی عبارات زير را تعيين کنيد-الف           

 .است"تعريف مفھومی" مثلث به شکل سه ضلعی تعريف -١

 .را در پی دارنددر استد'ل قياسی مقدمات،ضرورتا نتيجه -٢

 .از استقراء تعميمی استفاده شده استادبيات در-٣

 .دانشمندان علوم تجربی با استفاده از استد'ل ھای استقرايی قوی مبنايی برای علوم تجربی فراھم می کنند-۴

 .يک قضيه حملی است" زمين کروی است " -۵

 )۵/٢.(عبارات زير را کامل کنيد-ب

 .......... ................منطق عبارت است از علمی که   -۶

 .تعريف مفھومی است.................... تعريف سوبسيد به -٧

 .که از شرايط تعريف صحيح است را ندارد......................... تعريف يم به قماقم شرط -٨

 .است.... .................................... پھپاد تعريف لغوی -٩

 .می نامند.................... استد'ل تمثيلی می تواند منجر به مغالطه ای شود که آن را مغالطه ی -١٠

 )٢.(اصط@حات زير را تعريف کنيد-ج

 

 :قضيه -١١

 

 :ردر مرجع ضمي مغالطه ی ابھام -١٢

 

 )۴(.به سوا'ت زير پاسخ کوتاه بدھيد-د

 .نسب اربع را فقط نام ببريد-١٣

 .تعريف مفھومی را با مثال توضيح دھيد-١۴

 .يک مثال برای ترکيب انواع تعاريف بنويسيد-١۵

 .مقابله با تمثيل ناروا از دو روش استفاده می شود،آن دو را بنويسيدبرای -١۶

 

 

 باسمه تعالی

 جمھوری اس�می ايران

 وزارت آموزش و پرورش  

  کرج ١آموزش و پرورش استان البرز ناحيه اداره کل   

 ١۴٠١ -١۴٠٠سال تحصيلی  مجتمع آموزشی س�له اولامتحانات نوبت 

 :نمره به عدد منطق:آزمون درس :نام و نام خانوادگی

 :نمره به حروف ١۴٠٠/  ١٠ /١٣     :تاريخ آزمون ندغچرسرکار خانم :نام دبير

 صفحه  ٢:تعداد صفحات دقيقه ٧٠:   مدت آزمون :شماره صندلی انسانیھم د:ک�س



 

 )۶(.به سوا'ت زير پاسخ کامل بدھيد-ه

 .توضيح دھيدبه خواندن منطق داريم؟ اگر ذھن انسان به طور طبيعی بر اساس قواعدی می انديشد،چه نيازی-١٧

 

 .در طبقه بندی مفاھيم چگونه عمل می کنيم؟با مثالی توضيح دھيد-١٨

 

 .را با مثال توضيح دھيد"جامع بودن"از شرايط تعريف-١٩

 

 ..ازاقسام قضيه محصوره دومورد را نام برده وبرای ھر يک مثالی بزنيد -٢٠

 

 )٣(.تمرينات زير را انجام دھيد-و 

 .جزئی يا کلی بودن مفاھيم زير را تعيين کنيد-٢١

 يود-ج               مادر من                            -ب                                  بن سيناا-الف

 با رسم شکل مشخص کنيد بين ھر يک از مفاھيم زير چه نسبتی برقرار است؟-٢٢

 مسلمان_پزشک-ب     آسيايی            -آفريقايی- الف

 .نوع د'لت لفظ بر معنا را در مثال ھای زير مشخص کنيد-٢٣

 .کتاب را قورت بده-ب.                .کفشم را واکس زدم -الف

 "چرغند-موفق باشيد"

٢ 


