
 :

شماره:

بارمسؤالردیف 

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

کند خطای ذهنی ما کمتر شود. علمی است که به ما کمک می منطق( 1

 در این جمله داللت مطابقی است.  مساعترا گم کردم، داللت  مساعت( 2

 است، داللت شیر در این جمله داللت تضمنی است. شیر فالنی ( 3

 از نسب اربع، رابطه تباین است. و سیاه رابطه میان سنگ ( 4

2

 مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات  ب

)از نسب اربع( رابطه ......................  است. انسانو  شیر رابطه میان ( 5

است. شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده ...................... هدف از( 6

است.اش یقینی اگر مقدماتش درست باشد، نتیجهاستداللی است که ...................... (7
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید.( 8 ج

مانع الجمع منفصله ج( قضیه                 لغویتعریف به ب(                     حملی قضیه الف( 

3

به سواالت زیر پاسخ دهید.  د

5/1را با ذکر مثال توضیح دهید.  تضاد ( رابطه  9

کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را بیان  در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا  (  10

 کنید.

 نیست.  فیلسوفی معلمهیچ   هستند  فیلسوفان معلم بعضی الف( 

 بعضی الف ب نیست. بعضی الف ب است ب( 

 نیست.  معلمی دارای عینکهیچ    معلم ها دارای عینک هستند ج(  
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)کدام یک از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی است(های زیر را مشخص کنید شکل قیاس ( 11

است الف ب الف( هر    

نیست.  ج  هیچ ب

ب  استالف  بعضی ب( 

 ست اب ج  هر

ست نی ب  الف هیچ ج( 

 نیست. ب ج   هیچ

الف ج نیست.  هیچ  ستاالف ج  هر  الف ج نیست  هیچ
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ادامه در صفحه بعد 



های زیر را مشخص کنید در صورت عدم اعتبار مشخص کنید که کدام شرط را  اعتبار یا عدم اعتبار قیاس ( 12 

 نداشته است.

 ست نیالف ب  هیچالف( 

 ست. نیج ب  هیچ

 ست.نیالف ب هیچ ب(  

 ج ب است.  هر

 ست نیالف ج  بعضی

 معتبر :               نامعتبر : 

 علت:

 ست. نیبعضی الف ج  

 معتبر :               نامعتبر : 

  علت:

2 

 5/1 را با ذکر مثال توضیح دهید؟ رفع تالیقاعده (  13 

 2 ستوی را به طور کامل بنویسید و رسم کنید؟ م( جدول عکس 14 

 5/1 قاعده وضع مقدم را با ذکر مثال توضیح دهید؟ (  15 

 1 توضیح دهید؟ مسوم کردن چاه را مغالطه (  16 

 1 طة تله گذاری را توضیح دهید؟ مغال(  17 

  اللهم عجل لولیک الفرج  

 


