


ایراى اسالهی جوَْری

تْراى شْر ٍپرٍرش آهَزش کل ادارُ

هٌطقِ پرٍرش ٍ آهَزش تْراى14ادارُ

خبنوادگي نبم و هنطقه:نبم پرورش و آهوزش 14هديريت

غديردهن:كالس پيبم پسرانه دولتي غير دبيرستبى

دبير آببدیآقبی:نبم 97-98اولپبيبنيفيض

تحصيلي اهتحبى:رشته تبريخ انسبني 19/10/97:علوم

درس اهتحبى:نبم شروع سبعت صبح8:30:هنطق

اهتحبى:شوبره سئوال90:هدت برگ تعداد صفحه1:دقيقه

تارمردیف

تٌَیسيذالف را آى طحيح تَدى غلط طَرت در ٍ کٌيذ هشخض را طحيح ٍ غلط زیر جوالت در

دارد-1 ًام هٌطق ، است اًذیشِ خطای از جلَگيری پی در کِ .علوی

دارد-2 ٍجَد قضاٍت ٍ حكن ، تظَرات .در

شَد-3 هی تياى کردى تعریف طحيح رٍش ، استذالل .در

است-4 تظَر یك ، سٌْذ .کَُ

2

کٌيذب کاهل را زیر .عثارات

داللتحبتناٍ-5 ، کٌذ هی .است.......................تخشی

داللتخرابنخاًِ-6 ، .است.......................کردی

ترٍیذ-7 ، گفت هاى دتير چَى ؟ خًَی هی داستاى کتاب ای ًشستِ ٍ کٌی ًوی حل را ّا توریي چرا

کٌيذ حل توریي ترٍیذ ًگفت ؛ کٌيذ ی!هطالعِ هغالطِ ، جوالت .است......................ایي

3

دّيذج پاسخ زیر سؤاالت .تِ

؟-8 دّيذ تَضيح هثال رکر تا را جسئی هفَْم

9-، ارتع ًسة ٍجِ»از هي خظَص ٍ ؟«عوَم دّيذ تَضيح هثال رکر تا را

است؟ -10 قرار تر گاًِ چْار ّای ًسثت از ًسثتی چِ ، زیر هفاّين هياى از

االضالع–هثلث(الف هتساٍی سياُ–پرًذُ(بهثلث

هتقاطع-هَازی(دغسل–شعر(ج

کٌيذ -11 تياى را زیر ّای تعریف .اشكال

قاهت:اًساى(الف راست کٌذ:پرًذُ(بحيَاى هی پرٍاز کِ حيَاًی

ًثَدى» -12 ؟«دٍری دّيذ تَضيح هثال رکر تا را تعریف یك

کٌيذ -13 هشخض را زیر تعریف :اشكال

گَیٌذ:اهتذاد را اجسام در هفطَر .تُعذ

دّيذ -14 تَضيح هثال رکر تا را تجرتی علَم ٍ استقراء ی .راتطِ

تٌَیسيذ -15 را آًْا اشكال ٍ کردُ هشخض را زیر ّای استذالل .ًَع

است(الف شَر ًوك هاًٌذ گچ پس ؛ سفيذًذ دٍ ّر گچ ٍ .ًوك

دهای(ب در آّي هاًٌذ ، است فلس کِ ًيس جيَُ پس ؛ است جاهذ طثيعی دهای در ٍ است فلس آّي

است جاهذ .طثيعی

ی -16 ًارٍا»هغالطِ ؟«توثيل دّيذ)چيست (تَضيح

؟ -17 شَد ًوی تحث هٌطق در اًشائی جوالت از چرا

؟ -18 کٌيذ تعریف هثال رکر تا را قضيِ

؟ -19 کٌيذ تعریف هثال رکر تا را شرطی قضيِ
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