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 .سیز هطخع کٌیذ هَارد جوالت غحیح ٍ غلط را در(1

 غ.تذٍیي هی ضَدٍرات ظحَسُ ت تزاساسسَاالتی کِ تا چیست پایاى هی پذیزد پاسخ ضاى ( الف

 ظ.حیطِ کارتزد هٌطق در سزاسز سًذگی اًساى است (ب

 غ.خَاًذى هٌطق اًساى را اس خطای اًذیطِ تاس هی دارد فقط (ج

 غ.تعزیف استتخص اغلی هٌطق تػَر ٍ  (د

 ظ.تِ عْذُ ی علن هٌطق استقالة ٍ غَرت تعزیف ٍ استذالل ( ٍ

 غ.چَى هحتَای ٍ هَاد اًذیطِ اس آى هٌطق است هٌطق در توام علَم قاتل استفادُ است( ُ

 .هٌاسة پز کٌیذ کلواتجاّای خالی را تا (2

  .ّستٌذ هجَْل تػذیقات.، تیاًگزضًَذ هیسَاالتی کِ تا چزا آغاس  (الف

 .هٌطق است فَایذ هطخع ًوَدى خطای اًذیطِ اس( ب

 .یذآ هی استذالل یک« چزا آّب در غذ درجِ تِ جَش هی آیذ؟»در پاسخ سَال  (ج

  .تطکیل ضذُ است تػَر سِ اس« اٍ داًص آهَس پایِ دّن است»جولِ  (د

 .آى است هَاد ٍ هػالح تا سایز علَم ّواًٌذ ًقطِ ٍ ضکل ساختواى تا طقهيًسثت ( ٍ

 .تِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ( 3

 توزیي ٍ هوارست در هٌطق یا هْارت هٌطقی السهِ ی هػَى هاًذى اس خطای اًذیطِ چیست؟ (الف

 هغالطِ خطای فکزی اغطالحا چِ ًاهیذُ هی ضَد؟(  ب

 کطف قَاعذ فکز را هٌطق داًاى کطف کزدُ اًذ یا ایجاد؟ (ج

 استذالل دام تخص هٌطق هعلَم هی ضًَذ؟کتػذیق ّای هجَْل تَسیلِ  (د

 3.تػَر ٍ تػذیق را در هَارد سیز هطخع ًوائیذ (4

تػَر  تػذیق( ج               دیقتع .ضاّیي است هگسی را کِ تَ پز ٍاس دّی ( ب         تػَرفکز ( الف

             تػَرًثیٌذ هذعی جش خَیطتي را ( ٍ                    تػَرتاضذ  ًوی ٌّز ضکستي دل( د 

  تػَر .چَ تیز اًذاختی تز رٍی دضوي( ُ

 .هطخع کٌیذ کذاهیک اس هَارد سیز تعزیف ٍ کذاهیک استذالل است( 5

  استذالل. اٍ اکٌَى در هذرسِ است پس در خاًِ ًیست( الف
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 استذالل .تَ چَى تٌثلی کزدی هَفق ًطذی( ب

 «ضذی تَدی قثَل هیاگز خَب خَاًذُ » ضَد گفتِ هی ،گَیذ خَب درس خَاًذُ تَدم کسی کِ هی تِ( د 

 تعزیف. هثلث ضکلی سِ ضلعی است( ج           تعزیف. اًگَر هیَُ ای ضیزیي است( ٍ              استذالل
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