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نام ونام خانوادگی:

ردیف

وقت07:دقیقه
بارم

سوال

1

درستی یا نادرستی گزاره های زیر را تعیین کنید.
الف -درتعریف مفهومی تعریف را با مفهوم عام آغاز می کنیم سپس مفهوم خاصتر رابیان می کنیم.
ب-مغالطه اشتراک لفظ یکی از شایع ترین خطاهای ذهن اشت.
ج-در تعاریف لغوی صرفا معنای لغوی یک کلمه با کمک مفاهیم مترادف و آشنا بیان می شود.
د-علم منطق به دو بخش اصلی تصور و تصدیق تقسیم می شود.
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2

عبارتهای ناقص را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

1

الف-رابطه تعریف با آنچه تعریف می شود از نظر مصادیق باید رابطه .........باشد.
ب-مبنای .......بر اساس تخمین بنا شده است و نمی توان نتیجه .......از آن گرفت.
ج-هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم دچار مغالطه ......می شویم.
3

ازمیان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید.
الف-چشمان رقیه باز هم دریا شد.
ج-کوه سر به فلک کشیده ی دنا
ب-بیا تا گل بر افشانیم

4

الف-مجلس به وزیر را ی اعتماد داد..
نوع داللت های زیر را مشخص کنید.
د -نیسان آبی جریمه شد.
ج-قصاب دستش را برید.
ب-حسن اسب خرید.

د -خوشا آنان که دائم در نمازند.

ز-دفترم پاره شد.

اپیما سقوط کرد.
5
6

ر-مریم چادر رادر چمدان گذاشت .
ض-اکبر خانه اش را سنگ کرد.
با رسم شکل نسبت میان مفاهیم زیر را مشخص کنید.
خانم-کارمند
دایره-شکل
مار-پونه

1

د-حسین ماه است.

گربه-میومیوکننده

رعبارت زیریک تصور جزئی ویک تصور کلی را مشخص کنید.
ابوالقاسم فردوسی شاعر حما سه سرای ایران است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------نوع تعریف های زیر را مشخص کنید )1/5( .
الف :-شاعر:به افرادی از قبیل نیما سهراب سپهر ی وحافظ شاعر می گویند.
ج-انسان:حیوان متفکر
ب-ترمینال:پایانه
ج:-رجا:راه آهن جمهوری اسالمی
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د-جیوه:فلزی مایع و سرخ رنگ
پ-کنز:معرب کلمه گنج
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-0در تعر یف های زیر چه اشکالی وجود دارد؟()2/5
نابینا:فردی که نمی بیند.
خسیس:فرد سفله و لئیم
آب:مایع شفاف و پاک کننده که در رودها وچشمه ها یافت می شود.
لوزی:شکلی دارای ضلع برابر وغیرعمود بر هم
سالمتی:نداشتن بیماری
----------------------------------------------------------------------------------------------------با درنظر گرفتن نسبتهای چهارگانه مفاهیم زیر را طبقه بندی کنید)/5(.
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در عبارتهای زیر چه نوع مغالطه ای بکار رفته با ذکر دلیل مشخص کنید .
الف-پدر:چشمم آب نمی خورد تو دانشگاه قبول شوی .علی:همه با دهان آب می خورند نه با چشم.
ب-تیم کشتی با کشتی آمد.
ج-او گفت این آپارتمان من است.
د-اخراج الزم نیست سر کار بیاید.
ر -زینب چهار حرف دارد.
ز-مدیر از ما چند عکس گرفت.
س-همه پرسنل این شرکت دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.من از چند نفر از آنها سوال کردم پی بردم مدرک آنها
لیسانس است.
ط-معلم هفته قبل گفت :امتحان می گیرد نگفت به مدرسه بیاییم.
ظ-زهرا باخواهرش به مسافرت نرفت حالش خوب نبود.
17

نوع استقراهای زیر را مشخص کنید سپس قوت وضعف آنها را تعیین کنید.
الف-با بررسی پرسشنامه هایی که از  137زوج مختلف در سراسر خراسان شمالی بدست آورده ایم
دریافتیم که زوجهای خراسان شمالی از زندگی مشترک راضی هستند.
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ب-زهرادیروز نمره خوبی در امتحان کسب کرداو درکسب این نمره نه از دوستش کمک گرفته بود نه از
روی کتاب نوشته بود حتما او شب امتحان خیلی با دقت درس خوانده است.
ج-بدمینتون مثل تنیس با توپ وتور سر وکار دارد پس بدمینتون مانند تنیس جذاب است.
د-هربار که بدرن صبحانه سرکار رفته ام روز بسیارخسته کننده ای راسپری کرده ام بنابراین من بدون
صبحانه روز با نشاطی نخواهم داشت.
11

برای مقابله با تمثیل ناروا ازچه روشهایی استفاده می کنیم؟
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12

منطق رابه چه تشبیه کرده اند؟چرا؟
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