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 نمره شرح سواالت ردیف

 صحیح و خطا را مشخص کنید: 1

 ارسطوئیان گفته اند .انسان حیوان ناطق است.الف(     

 عمل تعریف اختصاص به مراحل اولیه ی زندگی ما دارد.ب(     

 .استدالل کردن و دلیل آوردن عالی ترین فعالیت ذهن بشر است ج(    

 . قطعا قضیه ی متضاد آن غلط استهرگاه یک قضیه ی کلی درست باشد د(     

 ه( انسان برای رسیدن به معلومات جدید معموال از سه نوع استدالل استفاده می کند .   

 و( شکل سوم قیاس بدیهی است یعنی ذهن به طور طبیعی نتیجه را می پذیرد و نیاز به اثبات ندارد.    
 

5/1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 2

 مهمترین فعالیت روح انسان ...................... است. الف( 

 گویند.نوع را ..................... می نزدیک ترین جنس به یک ب(  

اگر موضوع قضیه شخص یا چیز یا مجموعه ی معینی نباشد و شامل افراد و چیزهای متعدد شود به آن قضیه ج(  

  ............. می گویند.

 آن دو با یکدیگر را ....................... می نامند. به دلیل مشابهت کم یک موضوع به موضوعی دیگرسرایت دادن ح( د 

 ( رسم تام از انضمام .................... و .......................... تشکیل می شود.ه 

5/1 

 اضافی است( هر یک ازموارد سمت راست با کدام مورد از سمت چپ ارتباط دارد؟ ) یک مورد 3

الف( استداللی که از قضایای مشهور و مسلم و مورد قبول مخاطب تشکیل می شود و 

 طرف مقابل را قانع می کند.

 برهان 

ب( استداللی که در مقدمات آن از مواد ومحتوای یقینی استفاده می کنند و نتیجه ی 

 یقینی می دهد .

 خطابه 

 جدل 
 

5/0 

 . ست را انتخاب کنیددر سواالت زیر پاسخ در 4

 الف( کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام می دهیم چه نام دارد؟      
 ( تعریف 2                ( استدالل      1                

 یک قضیه ی ............... است . .گیاهان شاداب می شوند .ب( اگر باران ببارد     
 ( شرطی 2                         ( حملی1                 

 ج( در شکل دوم قیاس اقترانی چند ضرب منتج وجود دارد ؟    
    ( شش 2                 ( چهار       1               

 

 ل ها درصفحه ی دومادامه ی سوا                                                   
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 نمره شرح سواالت                                                                    ردیف

  هیدپاسخ کوتاه بد ل های زیربه سوا                                                    

 5/0 راتعیین کنید.                ))اوبا خوشحالی به کالس آمد ((.موضوع و نوع قضیهدرقضیه ی مقابل  5

 5/0 . دیرا نا م ببر یا قترا ن اسیا قسا م ق 6

 یک مورد ذاتی وعرضی بنوسید.«آب»برای  مفهوم   7

 ذاتی )..................(  عرضی )................(    :الف( آب   

5/0 

 .رعایت نشده استدرتعاریف زیرکدامیک ازقواعد تعریف   8

 ب( ماهی :حیوان شناوردردریا                         الف( نور: نیروی شبیه وجود               

5/0 

 (و))ب((با کدام شکل مطا بقت دارد؟باتوجه به نسبت های چهارگا نه هریک ازموارد))الف(   9

 -3 -2      - 1                     میوه وشیرینالف(     

 .موحد ومشرکب(     

 
 
 

5/0 

 پیدا کنید.. یک تصورجزیی ویک تصورکلیدرجمله زیر  10

 تصورکلی)................( ب( ( .......)............. الف(تصورجزیی            ((  ا ست.شدن  میه درحال خشکآب دریا چه ی ارو  ))  

5/0 

  مشخص کنید.   درتعاریف زیراقسام تعریف را 11

 حساسجوهر حیوان : سه گا نه                 ج( دبعا ا دارایجوهرب( جسم:                نویسنده نامی الف(انسان:   جسم

75/ 

 ما نعه الجمع ( -) حقیقیرامشخص نمایید. شرطی منفصل یا یازقضاهریک  نوع  12

 یا زردا ست گل یا قرمز ین(ا  ج            نزدهایا هجده است یا شمریم  نمره منطقب(د یم          یا حادث یا ق الف( عا لم

75/ 

 درقضا یای زیرماده ی هرقضیه ازچه راهی به دست آمده ا ست . 13

 .ب(هرمعلولی علت دارد                                            .الف(برف سفید ا ست 

 .د(گلستا ن اثرسعدی است                               .دی ا لکتر یسیته است ج(آهن ها

1 

 ادامه سوال ها درصفحه ی سوم                                             
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 نمره      شرح سواالت                                                      ردیف

 

41 

  

 نویسید.ابتدا شکل قیا سهای زیررا مشخص کنید. وسپس نتیجه آنها را ب  

  .......................................              وارا ست               ونده است            هرآهویی علفخالف( هر آهویی د   

 ...................................                             تسا  ب جهر             است     الف بب( بعضی   

 .....................................         هیج ج ب نیست                         ب استج( هر الف    

 ....................................            تبی انسان است            نسانی حیوان است           هر کاد( هر ا  

 

 

 

2 

 هریک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.   15

 ستثنا یید(قیاس ا     لطه                          ج( مغا     ب(قضیه                           نی              ان اِالف( بره

2 

 جدول زیر را کامل کنید:        11

 متضاد تناقص عکس مستوی قضیه) اصل(

 ج( ............................... ......................ب( ......... الف( ............................... هیچ انسانی سنگ نیست.
 

75/1 

 به سوال های زیرپاسخ کامل بدهید:                                                       

 5/0 نقیضین محال ا ست؟تفاع  رچرا اجتماع وا 17

 1 هم مقا یسه کنید.. با را نا قص یاستقرا  و م تای استقرا 18

 1 دهید. حبا مثا ل توضی (( را ))جنس ازمیان کلیات خمس 19

 .مغا لطه است  ریز ها یاستدالل لیبه چه دل 20

 ش تخم گذ ار استتخم گذار است .          پس خفا پرندگان ی(خفاش پرنده است .                بعضالف

 پس درپرنده است                              بازپرنده است               ( در باز است                 ب

1 

 1 د ست یا فت ؟آن نمی توان به معلو ما ت جدید  است .پس چرا با کاربرد بشری ها ی اگرمنطق  ابزار استدالل 21

 20 .                                                               جمع کل    سربلند وپیروزبا شید 
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   ردیف

 راهنمای تصحیح 

 نمره

 

 صحیح وخطا را مشخص کنید . 1

 (52/0)هرمورد  الف( صحیح    ب( غلط     ج( صحیح     د( صحیح       ه( صحیح       و( غلط    

2/1 

2 

 

 

 جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید

 

 (52/0اص  )هرجا ی خالی الف( تفکر ب( جنس قریب  ج ( محصوره  د ( تمثیل    ه( جنس قریب وعرض خ

2/1 

 

3 
 

 (52/0هرمورد ) الف(   جدل             ب( برهان

2/0 

 

4 

   

  

 (52/0)هرمورد   ج( چهار           یب( شرط          فیالف ( تعر

52/0 

   

2 
 

 (52/0هرمورد )             موضوع )او(                                                        (ی)حملهینوع قض 

2/0 

 

6 

 

                    

 (                                       52/0ی                                                                                 )هرمورد(شرط5           ی(حمل1

2/0 

5 

 
 یا شور یا بی رنگ یا...     )برای هرکدام یک مورد (                                                                            عرضی آب: شیرین     ذاتی آب  :جسم یا مایع یا...

 (52/0)هرمورد 

       

2/0 

8 

 

 

  (52/0ب(ما نع نیست) یا اعم ازمعرف است(       ) هرمورد       الف (معرِف ازمعرف روشن تر نیست   

2/0 

  (52/0) تبا ین (                              )هرمورد  1ب( شکل      )من وجه(  5الف( شکل  9 2/0

2/0 

  (52/0)هر مورد           کلی : آب یاخشک  تصورجزیی :دریاچه ی ارومیه 10

2/0 

 57/0 (52/0) هرمورد           الف( رسم ناقص           ب(حد تا م            ج( حد ناقص                         11

 الف( حقیقی        ب( ما نعه الجمع )غیرقابل جمع درصدق(        ج(مانعه الجمع) غیرقابل جمع درصدق( 15

 0/(52)هرمورد  

57/0 

 1 (52/0الف( احساس       ب(بداهت     ج(تجربه      د(متواترا ت                                 ) هرمورد 13 

  ادامه پاسخ ها درصفحه دوم 
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 اعبارتی غیراز الفاظ کتاب درسی نیزقابل قبول می با شد.توجه: بیان پاسخ های درست به زبان ساده یا ب

 باعرض تشکر و خسته نباشید   
  

 

14 

        الف(شکل سوم                نتیجه :  بعضی دونده علفخواراست                                                                    

 ب ( شکل اول                  نتیجه:  بعضی الف ج است 

هیچ الف ج نیست                                                                                    ج (شکل دوم                    نتیجه: 

 د (شکل چهارم                 نتیجه:  بعضی حیوان کاتب است 

 (52/0(  )نتیجه هرمورد52/0)تشخیص شکل هرمورد                                             

5 

12  

 (52می گویند.)ص« برهان اِنی»رهان اِنی :اگر از معلول به علت پی برده شود آن را الف(ب

 (33و35)ص ب( قضیه:  جمله های خبری هستند که قا بلیت درست وغلط بودن را دارند.

ج(مغالطه:استفاده ازشکل ظاهراستدالل ومخفی کردن صورت یا ماده ی غلط آن استدالل به منظورمخدوش کردن 

 (80مخاطب است.                                                                            ) صذهن 

 (63د(قیاس استثنا یی: قیاسی است که نتیجه ی استدالل یا نقیض نتیجه دریکی ازدومقدمه آمده است.)ص

 (2/0)هرمورد 

 

 

 

5 

 (52/0(انسان سنگ هستند) 52/0بعضی )(    ب(52/0(نیست)  52/0(سنگ  انسان )52/0الف(هیچ)  16

 (52/0( )  انسانی سنگ است.52/0ج( هر)

52/1 

 (52/0( یا هر دوغلط باشد). 52/0یعنی محال است که هردوقضیه درست .) 15

 

2/0 

 

18 

 

 استقرای تام:درآن همه ی موارد جزیی رامی آزمایندوسپس حکم کلی می کنند.

یی رامی آزما یند وسپس نتیجه ی به دست آمده رابه کل موارد سرایت می استقرای ناقص :درآن برخی ازموارد جز

 (2/0(                                                  )هرمورد23دهند.                   ) ص

1 

دارای (مثال:حیوان 2/0برخی ازمفاهیم ذاتی به بیش از یک ذات اختصاص دارد. یا مشترک میان چند ذات      )  91

(                                  2/0انواعی مانند انسان،اسب،گربه............ است وشکل هم دارای انواعی مانند مثلث،مربع.....می باشد       ) 

 (50) ص

1 

 (2/0الف( شرایط انتاج قیاس مراعات نشد.یا کبری قیاس کلی نیست.پس مغالطه است .              ) 20

ل دارای حدوسط نیست یا حدوسط درهر دومقدمه به یک معنی نیست یا درمقدمه اول بازبه معنای ب(استدال

 (2/0(                   ) 80بازبودن دراتاق است،درمقدمه ی دوم به معنای یک پرنده است .)ص

1 

موختن منطق برای کم منطق بیان قواعدی است که انسان به طورطبیعی درهنگام فکرکردن آن هارابکار می برد .آ 29

 (65(        ) ص 2/0کردن خطاست.نه این که هرکس علم منطق رانداند.نمی تواند فکر کند.    )

 (2/0زیرامنطق صورت اندیشه را ارزیابی می کند،درحالیکه پیشرفت علوم به ماده ومحتوای آنها است.)

1 

 02 جمع نمره 
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