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 بارم سواالت                                                                                              ردیف

 ص               غ           (25/0موردغ( مشخص کنید. )هر -درستی یا نادرستی عبارات زیر را با )ص  1
 .تبحر در منطق به تمرین وممارست نیاز ندارد(الف

 .در تصدیق حکم وقضاوت وجود دارد(ب

 .در رابطه تساوی،مصادیق دو مفهوم بر هم منطبق هستند.(ج

را بیان می کنیم. خاص ترآغاز میکنیم و سپس مفهوم  عام(تعریف را با مفهوم د  
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5/0هر موردلی را با عبارات مناسب پر کنید. جاهای خا 2  

   

منطق علمی است که در پی ............................................. است.الف(   

 

دارد یا ندارد ب(در ..................... کاری نداریم که واقعیت   

 

فظ است ................... گویند و داللت لفظ بر معنا که متضمن بخشی از معنای اصلی لج(داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است  

 ..................... گویند.

 

 د(..........................یعنی اینکه در هر زبانی گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند

 

 ورد را دارد، خواه این مورد خارجی باشد یا فرضی ، مفهوم ..................نامیده می شودص(مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک م
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 نوع داللت الفاظ زیر را از میان مطابقه، تضمن و التزام مشخص کنید: 3

             پدرم دلش دریایی است.ب(                      خانه ما در خیابان یاس قرار داردالف(

      

     خانه خرابم کردی.د(حسین خانه اش را رنگ کرد                          ج( 
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 وع مغالطات زیر را مشخص کنید:ن 4

 

                                       .......................................... کودک تا پدرش را دید لباسش را مرتب کردالف( 

 است،شیرین معشوقه فرهاد است،پس انگور معشوقه فرهاد است..................................انگور شیرین ب(  
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 کلی و جزئی بودن هر یک رامشخص کنید: 5

 

            سبدد(آن                                 اهللب( مولود کعبه                            ج(کوه البرز                          الف( 

         

 من دخترظ(                            خواجه نصیرالدینط(                         «پسر» ض(                 خیابان بهارص(
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 : رشته :                نوبت امتحاني

 .شعبه..............                             :پایه

 :ساعت شروع                  : تاریخ امتحان

 : ..مدت امتحان

 

 نام.....................

 نام خانوادگي .............................

 پدر.......................نام 

 شماره دانش آموزي ................

 : نام درس

 بسمه تعالي

 وزارت آموزش و پرورش

 فارسآموزش و پرورش استان کل  هادر

 خرم بیدآموزش و پرورش  مدیریت 
 

نام ونام خانوادگي دبیر :                     نمره به عدد:                                        نمره به عدد :                        :   دبیر نام و نام خانوادگي                           

                        نمره به حروف :                     تاریخ وامضاء :                                                  تاریخ وامضاء :                                 نمره به حروف :                    

                      

 

 



 

 ، چه نسبتی از میان نسبت های چهارگانه برقرار است؟بین هر کدام از موارد زیر 6

 

 گربه -مسلمان                                          ج( اسب-ب(شیعه                      راننده                    -الف( عکاس
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 موارد سمت راست را به سمت چپ ارتباط دهید.)یک مورد اضافی است( 7

 الف(عموم و خصوص من وجه  شیرین میوه و(1

 ب(عموم و خصوص مطلق شهر مشهد (2

 ج(جزئی درخت کاج(3

 د(تباین متخارج (دو دایره4

 ص(کلی                                                                                                     
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 نوع تعاریف زیر را مشخص کنید: 8

 

 و .......... +، ×، ÷الف( عالئم ریاضی: عالئمی همچون: 

  

 را بر عهده داردانتشارات: سازمانی که فرایند تولید کتاب ب(

 

 دانایی ج( فلسفه: ریشه ای یونانی دارد و معرب دو کلمه فیلو :دوستداری   و سوفیا:

 

 د(شابک: شماره استاندارد بین المللی کتاب
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 اشکال تعریف های زیر را بیان کنید. 9

 

 الف( نارنگی میوه شیرین                                                     ب(مسلمان: انسان معتقد به خدا             

           

 ن است سنجیده می شود   زماج(یم: قماقم                                                               د( زمان: امری که با ساعت که همان ابزار اندازه گیری 

                

 ص( منطق: مهندسی فکر                                                   ض( خودکار، وسیله ای برای نوشتن 
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