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 بارم  ردیف

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، شکل صحیح آن را ذکر کنید  1

 ی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است ، منطق نام دارد مالف( عل

 ن بیماری هایی هستند که باید از دچار شدن به آنها برحذر بود ب( تصدیقات همچو

 ج(داشتن منطق ، تنها برای ارزیابی اندیشه های فلسفی به کار می رود 
 د( استدالل ؛ که در آن روش صحیح استدالل کردن بیان می شود و به ما کمک می کند تا از استدالل اشتباه پرهیز نماییم 

2 

 کلمات مناسب کامل کنید .ی را با های خالجا 2

 الف( به این نوع داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است ، ....... می گویند 

 ،داللت .......... است   خانه امرا دزد برده و در جمله ذکر شده ،نوع داللت کلمه   خانه امب(

 ،داللت  ............ است کفشم را واکس زدم .در جمله ذکر شده ،داللت کلمه  کفشمج(

 د( مفهوم  .................. مفهومی است که مصداق آن کامال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد  

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید  3

 ن وجه مخصوص  عموم وب( مفهوم کلی                  ج(              الف (مغالطه توسل به معنای ظاهری  

3 

  به سواالت زير پاسخ دهيد  

 مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبت های چهاگانه برقرار است  4

 دانش آموز  –غزل                     ج( شاعر  –ب( شعر            سیاه          – پرنده (الف 
5/1 

 5/0 داللت تضمنی را تعریف کنید ؟  5

 5/1 تعریف مفهومی را با ذکر مثال ،به طور کامل توضیح دهید ؟  6

 اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید  7

 «نبأ» الف ( نبی : لفظی عربی به معنای پیام آور ،از ریشه 

 معجزه ارائه می کند و انسان را به سوی اطاعت خداوند فرا می خواند  ؛ب( نبی : کسی که از عالم غیب خبر می دهد 

 انسان : حیوان متفکر  ج(

5/1 

 1 تعریف از طریق ذکر مصادیق را با ذکر مثال ، توضیح دهید ؟  8

 1 استدالل قیاسی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ 9

یل و یا ده است یا تمثزیر به نحو استدالل قیاسی مطرح ش مشخص کنید اظهار نظر درباره زمین لرزه تهران در موارد 10

 می؟استقرای تعمی

 الف ( چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد ،لذا تهران باز هم زلزله می آید 

 ب(تهران مانند یک بیمار است ، لذا چند وقت یک بار به خود می لرزد 

 سال یک بار در تهران زلزله آمده است ، لذا تهران باز هم زلزله می آید  175ج(هر 

3 

 5/1 را با ذکر مثال تعریف کنید « قضیه » 11

 5/1 قضیه حملی را با ذکر مثال تعریف کنید  12
   

 


