
                                                                                                                                   �سمه ��ا�ی                                                 

 نام و نام �انوادگی :                                                                     آموزش و �رورش م���ه ۹ �هران                        

 نام د��ر:                                                                                    د��رس�ان �یردو��ی د��رانه ن�انه مهر                          نمره: 

 نام درس                                                                                               سال ���ی��   ۱۴۰۰- ۹۹                                     �ار�� آزمون:  /۱۴۰۰/۰۳

 �ا�ه:                                                                                                                       نو�ت دوم                                                        مدت ام��ان: ۵۰ دقی�ه

١- پاسخ دهيد. ٢

الف- منطق را به .............. تش� ه ردند ه به ارگ ری آن باع� پدید آمدن مبنای �کری مستحکم م یشود.

كه تعریف نادرست به شمار مى آ ید. ب- تعریف ی� چيز با استفاده از خودش (تعریف شى به خود) را تعریف ............ مى نامند 

ج- رابطه� ای�ا�ی و سلبى را ........... مى نامند.

كار ندارد، است�رای  د-دو تن از دوستان من �ار� التحصيل رشته� جغرا�يا هستند؛ اّما شغل مرتبطى پ�دا نکرده اند؛ پس رشته� جغرا�يا بازار 
تعميمى قوی است.                       صحيح:                                        �ل�:

۲- دانش بشری به دو �يطه ت�سيم مى شود، آن را نام �برید و �راى هر ی� م�ال �زنيد. ۱

لت لف� �ر معنا «، در جم�ت به چند دسته ت�سيم ميشود؟ نام �برید و �رای هر ی� م�ال �زن د. ٥/۱ ٣- نحوه »دال

كنيد. ٢ ٤- رابطه ميان »مصادیِق دو مفهوِم «، م�ال های زیر را مشخص 

الف - ایرانى و آسيایی

گل و سن� ب- 

گي�س ج درخت و درخت 

د- انسان و نا�ق

۵- » اقسام تعریف « را ��� نام �برید. ٧٥ /.

كدام ی� از »شرای� تعریف «، صحيح را ندارد ؟   ۱  ٦- هر ی� از نمونه های زیر 

الف. قيمت = �مين 

كه دارای سه ضلع مساوی است .  ب. م�ل� = شکلى 

كند .  كه نور را منعکس مى  ج. آینه = شيشه ای 

د. �ر ت مکان = انت�ال ش�ء از مکانى به مکان دیگر را مى گو یند.

٧- شرای� »است�راى تعميمى قوی«، را بنویسيد. ٥/ ١ 

كنيد. ٧٥ / ٠ ٨- اقسام »قضایای �ملى« زیر را مشخص 

الف. سهيل درس خوان است.



          ب. همه دانش آموزان درس خوان هستند.

            ج. بعضى معلم ها شاعر هستند.

كنيد. ۲ كامل           ٩- جدول ز یر را 

                                    اصل قضيه                                      الف- تضاد                     ب- تناقض                 ج- عکس مستوى                  ج- تداخل

         

                  هر انسانى سفيد پوست است

          ۱۰ - مغالطه  »ا یهام انعکاس«، چيست؟  ۱

گانه  قرار می گیرد؟  ۱      کدام  قسمت از  اشکال چهار           ۱۱- حد وسط، در شکل اول، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم، در 

كنيد. ١            ١٢ - » دامنه مصاد یق« موضوع و محمول قضایای ز یر را مشخص 

            الف. بعضى انسانها سياه پوست هستند.

          ب. هيج انسانى شاخ دار نيست.

ً

كدام شرط را ندارد؟ ۲ كنيد. در صوذت عدم اعتبار قياس            ١٣ - اعتبار یا عدم اعتبار قياس هاى ز یر را مشخص 

          الف. هر الف، ب است .     هر ج، ب است.          ݒ  هر الف، ج است.

          ب. بعض الف، ب است.   هر ج، ب است.       ݒ  بعضى الف، ج است. 

          ج. هيچ  الف، ب نيست.   هر  ج، ب است.       ݒ  هر چ، الف، ج نيست. 

          د. هر الف ب است.      بعض ج، ب نيست .      ݒ  بعضى الف، ج نيست.

كنيد. ۱           ١٤ - ایراد استدالل های زیر را مشخص 

         الف- انگور شيرین است؛  شيرین همسر خسرو است؛ پس انگور همسر خسرو است.

         ب- یخ از آب است؛ آب مایع است: پس یخ مایع است.

كامل توضيح دهيد. ۱/۵ كلى چه ویژگى هایی دارند؟              ۱۵- مفهوم جزئى و 

لطفا پاسخ ها با خودکار آبی، پررنگ و خوانا باشد.
موفق باشید.


