


 

 

 

 

 نمره( 0011) جوالت زضست ضا تا عالهت ظ ٍ جوالت ًازضست ضا تا عالهت غ هطرع کٌیس:  .1

 اظ جعئی تِ کلی ًتیجِ هی گیطین.زض استسالل توثیلی  .1.1

 ؛ یک قضیِ حولیِ است.«ّط ضیطاظی ایطاًی است»قضیِ  .1.1

 هتفکط ًقاز، ٌّگام ضٌیسى یک هطلة یا تػوین گیطی زضتاضُ آى، آى ضا اظ ٍجَُ هحتلف تطضسی هی کٌس. .1.1

 زض ّوِ قیاس ّای اقتطاًی، هَضَع ًتیجِ اظ کثطی ٍ هحوَل آى اظ غغطی تِ زست هی آیس.  .1.1

 نمره( 3011) ظیط ضا تعطیف کٌیس: هفاّین .1

 تفکط: .1.1

 توثیل: .1.1

 تقاتل: .1.1

 قیاس استثٌائی: .1.1

 مره(ن 0011) هطرع ًوائیس: تِ طَض کاهلًَع قضایای ظیط ضا  .1

 اگط جسوی زض اضتفاع ضّا ضَز؛ سقَط هی کٌس. .1.1

 علت ًاظائی یا ظى است یا هطز. .1.1

 قوػط اظ ضْطستاى ّای کاضاى است. .1.1

 ّوِ ٍطي زٍست ّا، تعػة هلی زاضًس. .1.1

 نمره( 0011)زض هَضز ّط یک اظ قضایای ظیط تِ سَاالت پاسد زّیس:  .1

 سطایٌسُ ضاٌّاهِ، حکین اتَالقاسن فطزٍسی است.  .1.1

 ........................................ هَضَع:     ...............................................   ًَع قضیِ : 

 جطهص اظ جطم کل آب تیطتط تاضس. جسن، زضٍى آب فطٍ هی ضٍز؛ زض غَضتی کِ .1.1

 ........................................ تالی:     ...............................................   ًَع قضیِ : 

 نمره( 3011)ًسثت هَجَز هیاى هفاّین ظیط ضا تعییي کٌیس ٍ ًوَزاض ٍى آى ّا ضا تطسین ًوائیس:  .5

 

 . چطخ ٍ اتَهثیل 5.1 سیائی. ایطاى ٍ کطَضّای آ 5.1

 . هسلواى ٍ اضٍپائی 5.1 . هسلواى ٍ ضیعِ  5.1

 

 نمره( 0011) ّط یک اظ قیاس ّای ظیط ضا تعییي ًوائیس: ضکل ٍ ضطب .6

 

 ّیچ اًساًی آَّ ًیست ٍ ّط آَّئی تچِ ظا است. .6.6

 

 تعضی گل ّا سطخ ّستٌس.ّط گُلی جسن است ٍ  .6.6

 

 ّط اًساًی ًاطق است ٍ ّیچ اسثی ًاطق ًیست.  .3.1

 

 گیاّاى ذَضاکی ّستٌس ٍ تعضی هَجَزات گیاُ ّستٌس.تعضی  .3.1

 منطق                                                                                                                

 251-970310                 80                                                       انسانی                                        دهم                     

 دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

 







 


