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1 

 تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كدام عبارت غلط است.

 ح آن.االف) منطق از ذات انسان سر چشمه مي گيرد. ارسطو ابالغ كننده ي منطق است نه طر
 گويند.ف مي ه مفهومي كه مي خواهيم آن را تعريف كنيم معرّمنطق ب ب) در علم

 ج) مهمترين وصف مفاهيم ذاتي اين است كه در مقام فهم و تصور مقدم بر ذات هستند.
 د) راه رفتن براي گربه عرض عام و سه زاويه داشتن براي مثلث عرض خاص است.

 قائم الزاويه در تعريف مثلث رسم تام است.و) جوهر بزار ساز در تعريف انسان حر ناقص و مقدار 
 ه) براي بدست آوردن نقيض قضيه ي شخصيه فقط تغيير در نسبت كافي است.

 ي) از ميان اقسام استدالل دو مورد كه نتايج درست و قابل اعتمادي دارند تمثيل و استقرا هستند.
 ز) نتيجه موجبه كلي فقط از ضرب اول شكل اول بدست مي آيد.

2 

2 

 جاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

 الف) وجود ما آميخته اي از .................. و ..................... است و هر كدام بر اساس قوانين خاصي فعاليت مي كنند.
 ب) صفت ذاتي متمايز كننده يك ذات از دات ديگر .............. نام دارد مانند .......... براي انسان

 هر گاه دو قضيه اي هم در سر رو نسبت متفاوت باشند رابطه ي آنها ........... است.ج) 
 د) هر مقدمه اي كه موضوع نتيجه در آن باشد .................. نام دارد.

 و) از ضروب شكل دوم ............. ضرب و از ضروب شكل سوم ................ ضرب نتيجه قطعي مي دهد.
 ول پي به وجود علت برده شود. آن را ...................... مي گويند.ه) اگر از معل

 ...... جزء ديگر نتيجه مي شود.نقه الجمع باشد از ........... هر يك از دو جزء ......ي) اگر قضيه ي شرطي منفصل ما
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3 

 ارتباط دارد. ( يك مورد اضافي است).هر يك از موارد سمت راست با كدام مورد از سمت چپ 

 ) برهان1ري كلي بودن يكي از دو مقدمه                                   الف) موجبه بودن صغ
 ) استقراء2ب) زمينه ي دست يابي به قضاياي صد در صد صادق را فراهم مي كند           

 ) شرط انتاج شكل سوم3                            ج) كامل ترين نوع استدالل است در رياضيات كاربرد دارد
 ) قياس4                                                                                                  
 شرط انتايج شكل دوم) 5                                                                                                  
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4 
 پاسخ درست را تشخيص دهيد.

 كدام مورد زير است.» هيچ گياهي جاودانه نيست« نقيض قضيه ي 

  ) بعضي گياها جاودانه نيست         3 ) بعضي گياها جاودانه است         2 گياهي جاودانه است) هر 1
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5 
 به سوال هاي زير پاسخ كوتاه دهيد.

 »الكل= مايع ضدعفوني كننده « در تعريق مقابل چه اشكالي وجود دارد. 
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6 

دارد. (عموم و خصوص من و جه، مطلق، ي وجود تعيين كنيد ميان هر يك از مفاهيم زير چه نسبت

 ين)تساوي و تبا

 الف) مايع و سركه            ب) مسلمان و معلم                ج) تفكر و انديشه
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7 
 از ميان مفاهيم زير يك نوع بيابيد و جنس بعيد ان را بنويسيد.

 »شكل، جسم نامي، لوزي، مقدار پيوسته، جسم « 
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8 
 زير يك قضيه پيدا كنيد.از ميان جمالت 

 الف) مكن با فيل با نان دوستي           ب) عمل صالح همراه با پاداش اخروي است.
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9 
 يك قضيه سالبه ي كليه مثال بزنيد.
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10 
 نوع قضيه شرطي منفصل زير رامشخص كنيد.

 الف)  قضيه يا حملي است يا شرطي
 ب) گل يا سفيد است يا صورتي

1 
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 كنيد هر يك از موارد زير چه نوع استداللي است ( استقرار تام، استقرار ناقص، تمثيل)تعيين 
الف) زهرا با مطالعه تعدادي از كتابهاي يك نويسنده به اين نتيجه رسيد كه همه كتابهاي او ارزش خواندن را 

 دارد.
ار مي ماند اگر بيش از نند ديگ بخآزاد كند زيرا انسان ما ب) انسان نياز دارد فشارهاي دروني خود را به نحوي

  حد به آن فشار وارد شود منفجر مي شود.
 

5/0 

12 

 به سواالت زير پاسخ كامل دهيد.
 در قضاياي زير، نوع قضيه (حملي، شرطي) را مشخص كنيد و مقدم و موضوع را بنويسيد.

 علي سينا است.يكي از پزشكان طب سنتي ايران ابوالف) 
 نخواهم داشت اگر درس بخوانم.ب) در امتحان نگراني 
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 جدول زير را كامل كنيد.

 عكس مستوي تضاد قضيه (اصل)

 ب) ......................................... الف)........................................ هيچ مومني مردم آزار نيست
 

1 

14 

 را تعريف كنيد و مثال بزنيد »قياس «از اقسام استدالل 
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 در هر يك از قياس هاي زير تعيين كنيد:

صورت عقيم بودن دليل آن و ( در اوال شكل چندم است؟ ثانيا نتيجه مي دهد يا عقيم است؟ ثالثا در 

 صورت نتيجه دار بودن نتيجه را بنويسيد).

 الف) هر الف ب است                 ب) هر جيوه فلز است
 هر ج ب است                       هر جيوه رسانا است.      
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16 
 چرا آمدن منطق جديد به معناي كنار رفتن منطق قديم نيست.
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 خوب را بيان كنيد.به را تعريف كنيد و شرط خطا بة  خطا

 
 

1 
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 اي وجود دارد . مغالطهتعيين كنيد در هر مورد چه معنا 
 پس در پرنده است الف) در باز است باز پرنده است،

 »هر سه ضلعي مثلث است ، هر مثلث سه ضلعي است« ب) 
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19 
 مي انجامد. چرا تعريف به حر تام به شناخت دقيق تر يك موضوع
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 موفق باشيد
 


