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 1صفحه

سواالت ادامه 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/28:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 پرکآقای نام دبیر:  منطق درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 (نمره 57/0)الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. 

 :/27 ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد.  -1 

 :/27 در شیوه تعریف لفظی، از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده میکنیم.  -2 

 :/27 ر مغالطه تعمیم شتاب زده شده ایم.هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت کنیم، دچا -0 

 

 (نمره 2)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  ب(

 :/27 طق ،تنها برای ارزیابی ..................................به کار نمی رود. دانستن من -1 

 :/27 بسیاری از لطیفه ها بر اساس...............................پدید آمده اند. -2 

 :/27 گویند.به افراد یا اشیایی که در جهان که این مفاهیم بر آنها صدق میکنند،.........................می  -0 

 :/27 تمثیل در ادبیات همان..........................است. -0 

 757: ویند.در منطق به نهاد جمله.........................به مسند آن...........................و به فعل ربطی..........................می گ -7 

 :/27 مغالطه تله گذاری نقطه مقابل مغالطه..........................است.  -1 

 

 (نمره 57/1 )ج( به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 :/27 بین اسب و حیوان چه رابطه ای برقرار هست؟ -1 

 

 :/27 چه اِشکالی در تعریف )طوطی: حیوان سخنگو( وجود دارد؟ -2 

 

 :/27 چه نوع قضیه ای است؟ ،شدسقراط در دادگاه محکوم  -0 

 

 :/7 .بنویسید و مقدم و تالی آن را مشخص کنید شرطییک قضیه  -0 

 

 :/7 یک مثال برای هر کدام از مفهوم جزیی و کلی بنویسید؟ -7 

 

 

 :/27 برای مغالطه بار ارزشی کلمات با بار مثبت یک جمله بنویسید.  -1 

 

 (نمره 57/3)د( به سئواالت زیر پاسخ مناسب دهید .

 :/57 نوع داللت های زیر را مشخص کنید.  -1 

 نیاز به تعمیرات دارد. خانه امالف(   

 زایید! گاومب(   

 را واکس زدم. کفشمج(  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 :/57 نوع تعریف های زیر را مشخص کنید.  -2 

 الف( انسان: حیوان متفکر  

 د.ب( خفاش: پستانداری که پرواز می کند و در شب به شکار می رو  

 ج( کتاب مقدس: کتاب هایی همچون قرآن و انجیل  

 :/57 اِشکال تعریف های زیر را بنویسید.  -0 

 الف( زمان: امری که با ساعت سنجیده می شود.  

 ب( پرنده: حیوانی که پرواز می کند.  

 ج( مثلث: شکلی با سه ضلع مساوی  

 :/57 جدول زیر را کامل کنید.  -0 

 

 عکس مستوی تضاد تناقض اصل قضیه

    بعضی پرنده ها سخنگو هستند.

 

 (نمره 57/3)ه( سئواالت وصل کردنی. 

 7/1 ؟مثال های سمت راست،اشاره به کدامیک از مغالطه های سمت چپ دارد -1 

 تله گذاری -1 الف(به آنان گفته شد: ایمان بیاورید! می گویندآیا ما هم مانند نادان ها ایمان بیاوریم.   

 توسل به احاسات -2 شتن اصطالح عامیانه برای این مغالطه است.اهندوانه زیر بغل کسی گذب(   

 بزرگ نمایی –3 ج( حس خودخواهی باعث می شود که گاهی اشتباهات خود را نبینیم.  

 مسموم کردن چاه -4   

 27/2 شود.( مورد باید وصل 9از سمت راست به چپ می تواند بیش از یک مورد انطباق داده شود. ) -2 

 الف(تغییر در کیف  

 تضاد-1 ب( تغییر جایگاه موضوع و محمول  

 تناقض-2 ج( صادق همواره کاذب می شود.  

 تداخل-3 د(کاذب همواره صادق می شود.  

 عکس مستوی-4 و( جزیی همواره صادق می شود.  

 ه( کاذب آن،نامشخص است که چه می شود.  

 

 (نمره 7/8)و( به سئواالت زیر پاسخ کامل دهید. 

 1  تفکر سنجشگرانه را تعریف کنید. -1 

 

 

 1 استقرای تعمیمی قوی را بنویسید. دو مورد از شرایط  -2 
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1 ودن قیاس های زیر را بیان کنید. دلیل نامعتبر ب -0 

 کاغذها برف اند.الف( برخی از کاغذها سفیدند.برخی از سفیدها برف اند. پس برخی از   

 

 ب(هیچ کارگر زبده ای نانوا نیست. هیچ نانوایی ماهیگیر نیست. پس هر کارگر زبده ای ماهیگیر نیست.  

 

 

 1 شکال استدالل زیر ناشی از چیست؟ اِ -0 

 هتر نیست.نان و پنیر از هیچ چیز بهتر نیست،هیچ چیز از نان خالی بهتر نیست.بنابراین ،نان و پنیر از نان خالی ب الف(  

 

 

 1  اقسام قضیه منفصل را مشخص کنید. -7 

 الف( میوه یا گالبی یا هلو است.  

 ب( قضیه یا حملی یا شرطی است.  

 ج(انسان پاداش عملش را یا در دنیا می بیند یا در آخرت.  

 د(رشته تحصیلی در دبیرستان یا انسانی است یا تجربی.  

 7/1 آن را بنویسید. اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را بررسی کنید و در صورت نامعتبر بودن دلیل  -1 

 الف( بعضی الف ب است. بعضی ب ج است. بعضی الف ج است.  

 

 ب( هیچ ب الف نیست. هر ب ج است. هیچ الف ج نیست.  

 

 ج( هر ب الف است.بعضی ب ج نیست.بعضی الف ج نیست.  

 

را با ذکر دلیل هر یک از استدالل های زیر کدام قسم از قیاس استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آن  -5 

 2 بنویسید. 

 الف( اگر جاده بسته باشد.مسافران نمی آیند.مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست.  

 

 

 زوج نیست. 7فرد است. پس  7فرد است یا زوج است.  7ب( یا   

 

 

 

 

 

 باشیدموفق    
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 منطقنامه  پاسخ

 نمره 0757 الف( درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

 (22/0)صحیح.  -1 

 (22/0)صحیح.  -2 

 (22/0)غلط.  -3 

 نمره( 2)جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ب(

 (22/0اندیشه های فلسفی. ) -1 

 (22/0اشتراک لفظ. ) -2 

 (22/0مصداق. ) -3 

 (22/0)تشبیه.  -4 

 (72/0)رابطه یا نسبت.-محمول-موضوع -2 

 (22/0مسموم کردن چاه. ) -6 

 (نمره 57/1)ج( به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 (22/0عموم و خصوص مطلق ) -1

 (22/0جامع و مانع نیست ) -2

 (22/0شخصیه ) -3

 (2/0)اگر تالش کنی موفق میشوی یا هر مثال دیگر -4

 (2/0)مادر)کلی( یا هر مثال دیگر   -خلیج فارس)جزیی(  -2

 (22/0شهید حججی در سوریه به شهادت رسید. ) -6

 (نمره 57/3) .مناسب دهید د( به سئواالت زیر پاسخ 

 1-  

 الف( تضمنی  

 ب( التزامی  

 ج( تضمنی  

 2-  

 الف( مفهومی  

 ب( مفهومی  

 ج( ذکر مصادیق  

 3- 

 الف( دوری است.  

 ب( جامع نیست.  

 ج( جامع نیست.  

 0772جدول زیر را کامل کنید.  -4 

 عکس مستوی تضاد تناقض اصل قضیه

بعضی پرنده ها سخنگو 

 هستند.

هیچ پرنده ای سخنگو 

 نیست.

بعضی سخنگو ها پرنده  تضاد ندارد.

 هستند.

 (نمره 57/3 ) .سئواالت وصل کردنی( ه

 2/1 چپ دارد؟  کدامیک از مغالطه های سمتمثال های سمت راست،اشاره به  -1 

 تله گذاری -1 4 الف(به آنان گفته شد: ایمان بیاورید! می گویندآیا ما هم مانند نادان ها ایمان بیاوریم  

 توسل به احاسات -2 1 ب( هندوانه زیر بغل کسی گذشاتن اصطالح عامیانه برای این مغالطه است  

 بزرگ نمایی –3 2 ه گاهی اشتباهات خود را نبینیم.ج( حس خودخواهی باعث می شود ک  

 مسموم کردن چاه -4    

 2- 

 2و 1 -الف(تغییر در کیف  

  تضاد-1  4-ب( تغییر جایگاه موضوع و محمول  
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 7صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 تناقض -2   2و1-ج( صادق همواره کاذب می شود.  

 تداخل -3  2-د(کاذب همواره صادق می شود.  

 عکس مستوی -4  3و2-شود.و( جزیی همواره صادق می   

  1-ه( کاذب آن،نامشخص است که چه می شود.  

 نمره 877  .کامل دهید( به سئواالت زیر پاسخ و

 1تفکر سنجشگرانه یا نقادانه فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر است.  -1 

 1کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشندنمونه ها باید متفاوت باشند.  تعداد نمونه ها باید نسبت به -نمونه ها باید تصادفی باشد -2 

 1دلیل نا معتبر بودن قیاس های زیر را بیان کنید.  -3 

 الف( شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد حد وسط سفید در هر دو مقدمه منفی است.  

 لبه باشد،قیاس نامعتبر است.ب(بر اساس شرط اول اعتبار قیاس ،هنگامی که هر دو مقدمه قیاس سا  

دقت کنید در مقدمه دوم عیچ سور قضیه است و چیز  حد وسط در هر دو مقدمه عین هم نیامده است.در مقدمه اول هیچ چیز و در مقدمه دوم به صورت هیچ . -4 

 1موضوع قضیه است. 

 2- 

 الف( مانعه الجمع  

 ب( حقیقی  

 ج(مانعه الجمع  

 د(مانعه الجمع  

 6-  

 حد وسط در هر دو مقدمه منفی است.-الف( نامعتبر  

 ج در نتیجه عالمتش مثبت است اما در مقدمه دوم منفی است. -ب( نامعتبر  

 ج( معتبر است.هر سه شرط را دارد.  

 7-  

 قیاس استثنایی اتصالی رفع تالی  -الف( معتبر است  

 ب( معتبر است و همه شرایط رعایت شده است.  

 


