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بارمسؤالردیف 

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

 اندیشیدن است.منطق علم درست ( 1

 . پس داللت آن، داللت »مطابقی« است.ماشین را فروختم( 2

 . نوع داللت در این جمله ، داللت مطابقی است. لباس را خریدم( 3

، مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد.  کلی مفهوم ( 4

2

سب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات منا  ب

 انسان )از نسب اربع( رابطه ...................... برقرار است. پزشک ومیان مصادیق ( 5

. باشد ......................  تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در بربگیرد و به اصطالح ( 6

 . برای شنونده استفاده کرد ......................  های  در تعریف باید از واژه( 7

 .کنند می......................  که در آن مقدمات از نتیجه قیاسی  استدالل ( 8

2

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.( 9 ج

محصوره ج( قضیه                    به مصداقتعریف ب(                      قضیه شرطیالف( 

3

به سواالت زیر پاسخ دهید.  د

5/1را با ذکر مثال توضیح دهید. تناقض   ( رابطه 10

در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را بیان  (  11

 کنید.

 دان ها اقتصاددان هستند. همه ریاضی ها اقتصاددان نیستند دانبعضی ریاضی الف( 

 مسافران در راه نیستند بعضی  هیچ مسافری در راه نیست ب( 

 هستند. ها شاعرانسانبعضی  نیستند  ها شاعرانسانبعضی ج( 
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کنید که کدام شرط را  های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار مشخص اعتبار یا عدم اعتبار قیاس ( 12

 نداشته است.

نیست  الف الف( بعضی ب 

 نیست.  ج  هیچ ب

ب( هر الف ب است.

 بعضی ج ب است.

بعضی الف ج نیست 

 معتبر :               نامعتبر : 

 علت:

بعضی الف ج است.

معتبر :               نامعتبر : 

 علت:

2

ادامه در صفحه بعد 



 زیر را مشخص کنید )کدام یک از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی است(های ( شکل قیاس 13 

    

 ب   الف است بعضیالف( 

 نیست.  ج     ب  بعضی

 الف ب است هرب(  

 ب نیست  هیچ ج  

 ب   الف است بعضیج(  

 هیچ ج  ب نیست.

 بعضی الف   ج نیست.   بعضی الف    ج نیست  بعضی الف   ج نیست 
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 5/1 را با ذکر مثال توضیح دهید؟ الرفعمانعة قضیه منفصل (  14 

 1 قیاس شرطی متصل را با ذکر مثالی توضیح دهید. (  15 

 اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید.( 16 

 این عدد زوج است یا فردالف( 

 صداب( حروف انگلیسی یا صدا دارند یا بی

1 

 5/1 کنید؟را به طور کامل تعریف  برهان ( 17 

( در موارد زیر، فرد بدون ذکر دلیل و صرفاً تحت تأثیر عوامل روانی سعی در جلب نظری باطل داشته است؟  18 

 نوع مغالطه مطرح شده را مشخص کنید.

دهد که برای رشد فکری و ذهنی، خواندن مداوم  ذوق تشخیص می هر انسانی به جزء افراد خشن و بی الف( 

 . رمان نیازی ضروری است

خواهی پیشرفت کنی و از مزایای جانبی استفاده کنی، باید به دستورات  حواست را جمع کن! اگر میب( 

 غیرقانونی مقامات باال نیز گردن بنهی. 
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  اللهم عجل لولیک الفرج  

 


