
 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء:نام دبیر:                      تاریخ  نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 جاّای خالی سیز را تا ولوات هٌاعة واهل وٌیذ. 

 رعین.................... هیی ی جشئی تِ یه ًتیجِاس یه همذهِ تؼویویالف( در اعتمزای 

 ی لیاط ................ اعت.ی اعتمزای توثیلی ّوَارُ ....................... ٍ ًتیجِب( ًتیجِ

 گَیٌذ.ی آهاری را ته ته تزرعی وزدُ تاؽین تِ آى ................... هیج( اگز در یه اعتمزاء ول جاهؼِ

 ّای ػلوی وارتزد دارد....... در سًذگی رٍسهزُ ٍ تزرعی فزضیِد( اعتمزای ......................

 دّذ.ی ....................... رخ هیوٌین هغالطُِ( ٍلتی ؽزایط اعتمزا را رػایت ًوی

5/1 

2 

 ًَع اعتمزارّای سیز را هؾخـ وٌیذ. 

 اًذ.داًؾجَیاى تا َّػاًذ. پظ اًذ. داًؾجَیاى عال دٍم تا َّؽیالف( داًؾجَیاى عال اٍل تا َّػ
 

وٌذ. پظ آلای هحغٌی ب( آلای احوذی در هغاتمات اعة عَاری تالػ وزد ٍ تزًذُ ؽذ آلای هحغٌی تالػ هی

 ؽَد.تزًذُ هی

1 

3 

 عَم ًوَدار هؾخـ وٌیذ؟ ر الغام اعتذالل را اس ًظز لطؼیت ًتیجِ تا

 

 

 

 

2 

4 

 ّای اعتمزای تؼویوی را تٌَیغیذ؟ دٍ هَرد اس ٍیضگی
 

 

 

1 

5 

 تؼزیف هفَْهی ٍ تؼزیف تِ هقادیك را تٌَیغیذ؟
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6 

 جاهغ تَدى افزاد ٍ هاًغ تَدى اغیار را تؼزیف وٌیذ؟ 

 

 

 

 

2 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: .............................. شواره

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 منطق.نام درس: 

 تارا علوی آذر  نام دبیر:

 10/1397 / 15 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

7 

 ّای سیز هؾخـ وٌیذ؟ هفَْم ػام ٍ خاؿ را در تؼزیف

 الف( اًغاى جغن تا َّػ اعت
 

 ی خثزی هؼٌادارب( تقذیك یؼٌی جولِ
 

1 

8 

 وٌذ تٌَیغیذ؟ تؼزیف را هؾخـ هیدٍ هَرد وِ اّویت 

 

 

 

1 

9 

 ّای سیز را هؾخـ وٌیذ؟فحیح ٍ غلط تَدى ّز یه اس ػثارت

 گَیٌذ.الف( تِ هفَْم خاؿ، ٍیضگی هٌحقز تِ فزد ٍ اهز خاؿ هی 

 وٌین.ب( در تؼزیف دٍری، تا اعتفادُ اس ّواى هفَْمِ هجَْل، ٍاصُ را تؼزیف هی

 وٌذ.اعتفادُ ًویج( تؼزیف لغَی اس الفاظ هتزادف 
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10 

 گاًِ )ًَغَةَ ارتغ( هفَْم ػوَم ٍ خقَؿ هطلك ٍ تثایي را تؼزیف وٌیذ؟ 4ّای در ًغثت

 

 

 

 

 

2 

11 

 ؟ ًیغتهفَْم هؾخـ ؽذُ در وذام گشیٌِ ولی 

 اعت ًِ داعتاى وَتاُ. رهاى( ایي وتاب افالً 1

 دختز اعت. تٌْا فزسًذ ایي آلا( 2

 ًیغت.اففْاى پایخت ایزاى ( 3

 را تِ هي تذّیذ. آى لیَاى( لطفاً 4

1 

12 

 اًذ؟ وذام گزٍُ اس ولوات سیز اس ػام  تِ خاؿ هزتة ؽذُ

 خشًذُ –هْزُ دار  –جاًذار  –الف( تی جاى 

 حؾزُ –تی هْزُ  –جاًَر  –ب( جاًذار 

 پزًذُ –حیَاى –جاًذار  –ج( تی جاى 

 پزًذُ –هْزُ دار  –گیاُ  –د( جاًذار 

1 

13 

 تضویٌی ٍ داللت هطاتمی را تؼزیف وٌیذ؟داللت 

 

 

 

 

2 

14 

ّای سیز را تا اعتفادُ اس یىی اس ولوات چیغتی، هغالطِ، تؼزیف، چزایی، اعتذالل، تقَر ّز یه اس جاّای خالی ػثارت

 ٍ تقذیك واهل وٌیذ. 

ؽَد وِ ًَػی ................... هحغَب هی« هغتطیل ؽىلی چْارضلؼی اعت وِ اضالػؼ تز ّن ػوَدًذ» الف( ػثارت  

 تا پزعؼ اس .......................... عزٍوار دارد.

 گیزی غلط ّواى .................. اعت وِ اًَاع تیؾواری دارد.ب( ًتیجِ
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 لطؼی    ج( اعتمزای تام     د( اعتٌتاج تْتزیي تثییي    ُ( تؼوین ؽتاتشدُ -ی ولی   ب( احتوالیًتیجِالف(  1

 الف( تؼویوی     ب( توثیلی 2

3 

 الغام اعتذالل اس ًظز لطؼیت ًتیجِ                                                             
  

 لطؼی                                                                                     احتوالی                         

     

 تْتزیي تثییي    توثیلی           تؼویوی                          لیاط                     اعتمزای تام                                   

 

 اعتثٌایی          التزاًی         

4 
اػ ًتیجِ –رعین اس جشئی تِ ولی هی –دّذ هی نی آهاری تؼویًتیجِ را تِ ول جاهؼِ ←ّای تقادفی  اس تزرعی ًوًَِ

 لَی ٍ ضؼیف دارد. –هثٌای ػلَم تجزتی اعت  –هثٌایؼ تخویي اعت  –احتوالی اعت 

5 

دّین. در ایي در تؼزیف هفَْهی تا هفَْم ّا عزٍوار دارین ٍ هفَْم را اس طزیك هفاّین تَضیح هی ←تؼزیف هفَْهی 

تٌذی هفاّین در ایي تؼزیف تا رٍػ دعتِ –ؽَد تزاق هجَْل تا هفاّین دیگز هؾخـ هیفتؼزیف ٍجِ اؽتزان ٍ ا

 عزٍوار دارین.

وٌین. ّای هفَْم هجَْل یا هَارد ؽثیِ آى اعتفادُ هیهقذاقّا تا تقاٍیز ٍ تؼزیف تِ هقادیك: در ایي رٍػ اس ًوًَِ

 ی آؽٌا تیاٍرین.ایي ًَع تؼزیف ٍلتی هٌاعة اعت وِ تتَاًین تزایؼ هثال، هقذاق یا ًوًَِ

6 

-ّایؼ را ؽاهل ؽَد. تِ افطالح هیجاهغ تَدى افزاد ; هٌظَر ایي اعت وِ هفَْم را جَری تؼزیف وٌین تا توام هقذاق

 یف تایذ جاهغ افزاد هفَْم تاؽذ.گَیٌذ تؼز

ّای هجَْل اغیار ; هٌظَر ایي اعت وِ هفَْم را تایذ حَری تؼزیف وٌین وِ ّیچ ؽیء دیگزی، غیز اس هقذاق ىهاًغ تَد

 گَیٌذ تؼزیف تایذ هاًغِ اغیار تاؽذ.ٍارد آى ًؾَد تِ افطالح هی

7 
 الف( جغن )ػام(، تا َّػ )خاؿ(

 دار )خاؿ(ب( جولِ )ػام(، خثزی هؼٌا  

8 
 فْن ٍ ؽٌاخت هؼٌای افطالحات تخققی ػلَم هختلف -1     اّویت تؼزیف

 اس هَضَػات تزای تحث ٍ گفت ٍ گَرعیذى تِ دروی هؾتزن  -2                          

 الف( فحیح     ب( فحیح     ج( غلط 9

10 

ّای یه تز، تخؾی اس افزاد ٍ هقذاقهفَْم خاؿّای یه هقذاقٍ قَؿ هطلك: در ایي حالت توام افزاد خػوَم ٍ 

 هفَْم ػام تز ّغتٌذ.

 تثایي ; در ایي حالت، ّیچ هقذاق هؾتزوی هیاى دٍ هفَْم ٍجَد ًذارد، یؼٌی دٍ هفَْم هثایي ٍ ًاعاسگارًذ.

 4ی گشیٌِ 11

 ی بگشیٌِ 12

13 

لفظی تِ وار رٍد ٍلی تخؾی اس هؼٌای افلی داللت تضوٌی ; تضوي یؼٌی در تزداؽتي ٍ ؽاهل چیشی تَدى. پظ ّزگاُ 

 گَئین.آى هَرد ًظز تاؽذ ها تِ آى داللت تضوٌی هی

 داللت هطاتمی ; هطاتمت یؼٌی ول لفع تا ول هؼٌای افلی یىی تاؽذ درعت هثل اثز اًگؾت رٍی واغذ ٍ خَد اًگؾت.

 ب( هغالطِ     چیغٌی  –الف( تؼزیف  14

 امضاء:    تارا علوی آذر نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دوره دومرسالت  سرای دانش واحد دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 نام درس: هنطق 

 تارا علوی آذر نام دبير: 

 10/1397/  15تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  8ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 



 


