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از یک نمونههر ست، را سمت مغالطهموارد سامی ا ست. ا مغالطه یک از ست.ای ا شده داده چپ سمت در یشمارهها

بنویسید. راست سمت پرانتزهای داخل در است مناسب که را هرکدام

جوانزوجالف( دغدغههای اندازهنباید به مسککککاش اون باشککککند داشککککته مسککککاش بای و کافی ی
همه در مناسب داروخانهقیمت استی موجود (ها ( .

باب( بساز.«ایراد»معلم: جمله
میدانش مش کنم.آموز: ازدواج شما دختر با خواهم

که ایش نیست!«ایراد»معلم: توش
است.دانش مبارک پس ممنون، خیلی (آموز: (
میپ( ظهر از بعد گفتم که ساعتمش خوب، دیگه!۹آیم! است ظهر از بعد هم (شب (
موسکککیقیت( آالت از یای آسکککمان پس، اسکککت. موسکککیقی آالت از یای تار اسکککت. تار آسکککمان
(تاس ( .
خواندهث( درس مدرسه ایش در که مش پسرعموهای از تا دو زیرا است. ضعیف مدرسه اندایش

شوند. قبول دانشگاهی هیچ در (نتوانستند (
سکککیمچ( داخل در الاتریای لولهجریان در آب جریان مانند برق بنابرایشهای اسکککت. آب ،های

لولککه در آب فشکککککککار بککاشکککککککد بلنککدتر سکککککککاختمککان هراککه کککه میهمککانرور کککاهش درهککا یککابککد،
سیمساختمان در برق جریان بلند استهای ضعیف باال طبقات (های ( .

یغککککککالککککککرکککککهمکککککک(1
لفظ اشتراک

تمثیلمغالره(2 ی
ناروا

یمککککککغککککککالککککککرکککککه(3
کلمات نگارشی

ابهککا مغککالرککه(4 ی
ضمیر مرجع در

توسکککلمغالره(5 ی
ظاهری معنای به

تعمیممغالره(6 ی
زدهشتاب
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کنید. پر مناسب عبارات یا و کلمات با را خالی جاهای
..............الف( طریق تصوراز یک به است، معلو  ما برای قبل از که تصورهایی کمک به را مجهول تصور یک .........

می تبدیل ومعلو  ..............کنیم طریق یکاز کمکتصککککککدیق......... به را ماهاییتصککککککدیقمجهول برای قبل از که
یک به است، میتصدیقمعلو  تبدیل .کنیممعلو 

مفب( و ........................... اسککککامی جز صککککفاتبه با که شککککده«آن»و«ایش»یاشککککارهاهیمی تمامیمشککککده اند،
هستند. .............................. مفاهیم

برخی وقتی نامگمنا هایشرکتپ( و لوگو استفادهاز خود محصوالت فروش برای معروف برند یک نا  و لوگو مشابه ی
مغالرهمی مرتاب عامدانه و عالمانه میکنند، .............................................. شوند.ی
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۳
گزاره از یک هر نادرستی یا و کلمهدرستی نوشتن با را زیر یا«درست»یهای آن«نادرست»و جلوی کنیدهادر .مشخص

بیماریالف( همچون آنمغالرات به شدن داار از باید که هستند بود.هایی برحذر ها
دارد.ب( نا  مغالرات است، اندیشه خرای از جلوگیری پی در که علمی

۵/۰

کدامکدام۴ و تصور زیر موارد از است؟یک تصدیق یک
نمیالف( را اسررالب ۵/۰اسررالبب(دانم.تعریف

۵
بنویسید. زیر موارد از یک هر در را معنا بر لفظ داللت نوع

میبادآوردهالف( باد .بردرا
زایید.گاو ب(
میا خانهپ( .کندااه

۵۵/۰



۶

مغالطه از یکی با زیر تصووویرهای از خواندههریک تاکنون که مغالطههایی نام دارد. ارتباط هراید به مربوط دررتصووویری ا

بنویسید.آنزیر
کرد! فوت دایی علی فوری: خبر میالف( کنی!ب( حساب مش روی تونی

ماهواره!پ( پرتاب استانواع منچستر تیم سابق بازیانان از یای نا  رونی تذکر: ت(

انگشترث( یه میگش خرپوله. خیلی خریده!یارو همسرش برای سنگیش
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۵

سؤال دهید.به پاسخ زیر های
ایست؟ در استقرایی استدالل و قیاسی استدالل اساسی تفاوت نمره5/0الف(

می تشدیه اگونه محصوره؟ب( یا است شدصیه قضیه یک نمره5/0دهیم

انسککککانتقسککککیمپ( بهبندی را دو آن اسککککت. نادرسککککت نظر دو از ورزشککککاار مردان و پیرمردان مردان، به: خالصککککهها طور
نمره5/0بنویسید.
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۸
است؟ استدالل یک کدام و تعریف زیر موارد از یک کدام

میفالنیالف( تعریف زیاد خودش کارهای است.از خودپسندی آد  است معلو  کند.
است.برنامههمانبرجا ب( مشترک اقدا  جامع ی

۵/۰

۹
کلی زیر موارد از کدام هر که کنید جزئیمشخص یا اند

بهمشالف( خانمماه نرگس شوهر ب(
ایران رئیسجمهور ساعتپ( میدان ت(

1

1۰

دهید نشان شکل رسم کدامبا زیر مفاهیم از جفت هر مصادیق نسبتبین از استیک برقرار چهارگانه تهای باین،)تساوی،

و منعموم خصوص و عموم مطلق، نسبت؟وجه(خصوص اسامی شکل هر بنویسید.زیر نیز را  ها
انگورالف( و آبب(سرکه و یخ

مهرهپ( و دانشت(دارانجانوران و آموزآسیایی

2

11

است تعریفی نوع چه زیر، تعاریف از یک مصادیق(هر ذکر طریق از تعریف مفهومی، ؟)لفظی،
سیمرغ=عنقاالف(
شمارهب( = ایرانشبا بانای حساب ی

دی نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن، = گاز میپ( گاز را آن نظایر و کربش گویند.اکسید
دیگرت( جای به جایی از مسافر و کاال نقل و حمل = ترابری

اهارضلعی = لوزی اهاث( هر که است همای آن ضلع باشند.ر اندازه
شمارهج( = بیششابک استاندارد کتابی المللی

است. ایز دو میان حدّ و فاصله معنای به فرسخ، معرب = برزخ چ(
بازی بازیح( ... و بساتبال والیبال، فوتبال، به = ورزشی میهای ورزشی گویند.های

دیابت بیماری کنترل برای دارویی = انسولیش خ(

2۵/2

12

کههمه شرط یک فقط هرکدام برای است. نکرده رعایت را شرطی چه که بنویسید هریک جلوی دارند. اشکال زیر تعاریف ی

مناسب نظرتان نیست(به مانع نیست، جامع نیست، واضح است، )دوری بنویسید. است ترین
پستاندارالف( = علفیگاو خواراست
خانهپدرب( در قلب تپش =
حقعلمپ( نوریقتی= همچون
حیطوطت( گوسدشوانی=
کسباسوادث( دی= داردپلمیکه
بیسالمتج( نداشتش بیماری= سالمتیماریو عد  همان است.یهم
ککودکچ( می: شه؟یشب
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وقتپدر کنه.دیخورشی: غروب
ککودک مدیخورشی: کنه؟یغروب
وقتپدر تار ی: هوا شه!کیکه

1۳
وقضیه موضوع سپس و کرده بازنویسی را زیر کنید.ی مشخص را آن محمول

رضایت سرح راباالتریش زندگی دارند.از اسااندیناوی کشورهای ۵۵/۰مرد 

1۴

رفته کار به استداللی نوع چه زیر موارد از یک هر تبیین(استدر بهترین استنتاج تعمیمی، استقرای تمثیلی، )استقرای ؟
آنالف( خفگی باعث بارها مرغ استدوان زیرا داد. گربه به نباید را مرغ است.استدوان شده ها
شیرینیب( نبات»فروشیاز آن«شاخه از همیشه را شیرینی مش بگیر. میشیرینی شیرینیگیر جا خ. خیلی وبهایش

است.
کجامعهپ( میای پس شککککد. خواهد منفجر روزی که اسککککت بداری دیگ مانند ندارد، آزادی جوامعه که گرفت نتیجه توان

می منجر انقالب به شوند.دیاتاتوری
یخت( که بود سکککال دهههزاران در اما بودند نشکککده ذوب قربی کردههای شکککدن ذوب به شکککروع اخیر پسعلتهای اند.
آنذوب میهاشدن و نیست کرهتابشخورشید هوای دمای که گرفت نتیجه است.توان افزایش به رو زمیش ی
همهث( اسکت. ایسکتاده اتوبان کنار شکدهاتوبوسکی پیاده آن مسکافران دیدهی اتوبوس اطراف مجروحی یا و آمبوالنس اند.
قیافهنمی نمیشود. مشاهده تصادف از آثاری نیست. شدید اضرراب و بودن غمگیش از حاکی نیز مسافران پسی شود.

مساف یا و است کرده پیدا فنی نقه اتوبوس ً شدهاحتماال پیاده هواخوری برای اند.ران

2۵/1

1۵

مهم است. الزم نکاتی کردن رعایت قوی، استقرایی استنتاج یک داشتن نکاتبرای آنترین به زیر در که هستند تا هاسه

می باکنیماشاره را شرط هر دهید.یک. توضیح مناسب مثال

نمونه نمونهالف( ب( باشند. تصادفی باید بها متفاوت باید همهها بیانگر و طیفوده جامعهی در که باشند مختلفی یهای

پ( دارند. وجود ما نمونهآماری جامعهبایدهاتعداد کل به باشند.نسبت داشته مناسبی نسبت آماری ی

۵/1

1۶

شماره دارد. ارتباط چپ سمت موارد از یکی با فقط راست سمت موارد از یک آنهر بنویسید.ی پرانتزها داخل در را ها

یارالف( عشق نباشد سر در را که بیار هر افساری و پاالن او (.بهر (
دانش(ب از شدندتعدادی مردود منرق درس در (.آموزان (
نوشتشواژه«ااکراص»(پ برای آسانی (ست.نیی (
هیچت نمی( درس (.خواندگاوی (
نیستند(ث بلد منرق افراد (.عمو  (
گورستا(ج دارد.تبریز آهش عصر به مربوط (نی (
است(چ بانمک تُپُلی (.هر (

جزئیهالبهس(1 ی
شرقضیه(2 طیی
کلیهموجبه (3 ی
جزئیهموجبه (4 ی
کلیهسالبه (5 ی
سالبهشدصیه(6 ی
موجبهشدصیه (7 ی
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علی احمد باشید. شاد و نمرهپورموفق 2۰جمع


