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 ردیف سواالت بارم
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صحیح .راگزینه کنید انتخاب

قضیه(1 ؟"نیستسنگدرختیهیچ"موضوع چیست

) درخت(دسنگ(جنیست(بهیچالف

تعریف(2 حیوان"درباره : ؟"کشاورزانسان است صحیح گزینه کدام

نیست مانع ) ب نیست جامع ) استالف دوری ) د نیست واضح ) ج

میان(3 کلمهمفاهیمدر چند داردجزئیروبرو طال؟وجو کوه کعبه–) دانشجویان–درخت–سیمرغ–خداوند–مولود (–این مکه

) (1الف (2ب (3ج 4د

      

 

1 

170 

یا .درستی کنید مشخص را زیر عبارات نادرستی  

اشتباه(1 دچار ، خاص مفاهیم تعریف یا پیچیده های استدال در معموال انسان شودنذهن ().می

مقدمات(2 از که صورتی نتیجهکلیدر گویندجزییبه قیاسی را استدالل ، ().برسیم

به3 مربع تعریف ضلعی"( چهار ."شکل نیست (  )جامع

عبارت4 در دیدم"( خوبی از"خواب حیطه"خواب"مراد به ().رددالفظیاشاره

0. دارد پی در را دیگری کذب ، قضیه یک صدق تناقض در )) (

6). برعکس و است صادق نیز جزیی قضیه باشد صادق کلی قضیه (هرگاه (

           

2 

1.5 

کنید کامل مناسب کلمه با را خالی .جای

را(1 حالت این باشد نداشته مشترکی مصداق اصال مفاهیم دو دایره نامیم----------------------هرگاه .می

فکری2 خطای دیگر نام )---------------------. است

حیطه3 دو با انسان ذهن .-------------------و-------------------------( دارد ارتباط

و(4 کلی موجبه های قضیه میان تضاد .--------------------رابطه است برقرار

استدالل0 )---------------. است احتمالی آن نتایج و است ضعیف استداللی

3 

5720  

و دهید ارتباط راست سمت عبارات با را چپ سمت کنیدعبارات ؟مشخص است اضافی قضیه کدام چپ سمت ستون در

ب الف ستون  ستون

.برخی-1 هستند زیبا چقدر ها گل ) ()جزئیهسالبهالف

2-. است نیک و خوب عدالت شخصیه قضیه ) ()ب

3-. نیست سنگ درختی هیچ کلیه سالبه ) ()ج

4-. است شریعتی دکتر ایرانی شهیر نویسنده ) کلیهد ()موجبه

0-. کنند نمی زندگی ایران در ها مسلمان برخی

 

n v    
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: صحیح گزینه

نیستالف(-2درختد( -1 2ب(-3جامع

نادرستدرست :یا

غ-6ص-5غ-4غ-3ص-2غ -1

: خالی جاهای

سفسطه-2تباین -1 / کلی-4خارج–زبان-3مغالطه تمثیلی-5سالبه

. دهید ارتباط

2-د3-ج4-ب5-الف

: کوتاه پاسخ

ضمیر -1 مرجع در نبودن-2ابهام التزامی–مطابقی-4چهار-3واضح

مطلق-5 خصوص درست-6تباین-عموم مورد هر نمره-7صدم25رسم همه گفت 22معلم

من ولی دیگری11گرفتند صحیح مثال هر یا . جسم-1گرفتم : است-محمول : رابطه

نیستند-9 انسان شاعرها برخی : تناقض نیست شاعر انسانی هیچ : تضاد

مستو شاعرندعکس ها انسان برخی : ابا–12ی خراب میوه یک استزدیدن خراب همه بگویم جعبه یک

شکل1شکل-11 موضوع و محمول موضوع3: دو هر :

اولاجزای–12 مقدمه : انتیجه–دوممقدمه–قیاس : قیاس استثناییقاقسام و ترانی

دیگرانغلبه–دیگراناقناع–13 تالی-14حقایقکشف–بر رفع

: کامل پاسخ

هر -1 : استتساوی ب است-الف الف ب هر

الفتباین هیچ نیستهیچ-نیستب: الف ب

: مطلق خصوص استعموم ب الف است-هر الف ب نیست-برخی الف ب برخی

است ب الف برخی : وجه من خصوص نیست-عموم ب الف برخی

است- الف ب نیست-برخی الف ب برخی

کردن -2 جا به جا در که صورتی دچارایاجزدر نکنیم رعایت درستی رابه مستوی عکس قاعده قضیه

. کنیم عکس کلی موجبه به را کلی موجبه اگر مثال شویم می انعکاس ایهام مغالطه

ندارد. -3 را قیاس بودن صحیح سوم شرط زیرا . است نامعتبر

ندارد. -4 را قیاس بودن صحیح دوم شرط زیرا . است نامعتبر

دقیقهمتن 06 : آزمون زمان / ها پاسخ



انفصقضیه -5 یا اتصال به آن در که کنیمای حکم نسبت دو شرطیال قضیه و . دارد نام شرطی قضیه

. است تالی و مقدم از متشکل متصل

6- : منفصل برایشرطی یا میپزد نان خود برای یا چوبییگراندنانوا یا است فلزی یا جسم این .

7- . است شده تالی وضع مغالطه دچار زیرا است نامعتبر

صوری -1 خطاهای . هستند دسته قیاسدو غلط شکل از صوریناشی غیر غلطو مادی و محتو از ناشی

است. -9 نشده استفاده وسط حد از زیرا است نامعتبر

کس-12 استهر ترسو برود سینما است-به ادب و فکر اهل برود سینما به کس هر

ای اینجا شدستآنقدر سبز علف که ادم

آیا-11 ؟ است چند اتوبوس ؟مدل است چند بلیط هزینه ؟ نداد مشکل


