
 باسمه تعالی

 

 بارم ت سئواال ردیف 

 .های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت 1
 غ  ص  ی آرام« مفهوم جزئی است.مفهوم کلی است و »این کوچه »پدر من«،  -1

 غ  ص  نام دیگر تعریف مفهومی، تعریف لفظی است.  -2

 غ  ص  شود. های مربوط به »چرا؟« به کمک »استدالل«، ممکن می پاسخ به سوال  -3

 غ  ص  ی جزئیه است.ی کلیه، موجبه ی سالبه از میان احکام قضایا، نقیض قضیه  -4
 غ  ص  .در رابطه تناقض، صدق یک قضیه، کذب قضیه دیگر را در پی دارد و برعکس آن چنین نیست -5

 غ  ص  گر یکی از مقدمات استدالل سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود. ا -6

 غ  ص  گویند.  ها دستیابی به حقیقت است »برهان« می هایی که هدف از آن به استدالل  -7

  غ  ص  . است فیبر حر  ی روزیفن خطابه هدف تنها پ در    -8

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  2

 ی )خبری / انشایی( ........................ است و صادق ........................ )است / نیست(.کند. جملهفلز گرما را منتقل نمی -1

 ........................ ، تخمین است.مبنای استدالل  -2

 شود. ........................ از لغات و اصالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده میدر تعریف   -3

........................ است و در عبارت »ماشینم خراب شد«  در عبارت »ماشینم را دزد برد« ماشین داللت  -4

 ........................ است.ماشین، داللت 

3 

 کنید. در هر مورد، گزینه مناسب را انتخاب  االت چهار گزینه ای:وس 3

 های چهارگانه برقرار است؟  میان دو مفهوم »پرنده و سیاه« کدام یک از نسبت  -1

 د( عموم و خصوص من وجه           ج( عموم و خصوص مطلق             ب( تباین            الف( تساوی  

 دهد« کدام یک از شرایط تعریف را ندارد؟ شفافی که نور را از خود عبور می   سِق تعریف هوا به »أسط   -2

 د( واضح بودن               ج( دوری نبودن                 ب( مانع بودن                الف( جامع بودن

 کنند چه نام دارد؟  حمایت نسبی میاستداللی که در آن مقدمات از نتیجه  -3

 د( استثنایی                      ج( قیاسی                    ب( اقترانی                الف( استقرایی

 استدالل »هر الف ب است، هیچ ب ج نیست« شکل چندم قیاس اقترانی است؟  -4

 د( شکل چهارم               شکل سوم   ج(                 ب( شکل دوم               ل  الف( شکل او  

2 

  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

   سواالت امتحان درس :
 منطق 

 انسانی  دهم

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد 

   : آموزشگاه نام 
امام حسین )ع( دبیرستان دخترانه 

 1شعبه 
 :  تحصیلی پایه دوم  : امتحانی  نوبت

 دهم 

 رشته تحصیلی: 

 انسانی

 تاریخ امتحان :  

29/03/1399 

 ساعت شروع : 

 صبح  9

 تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام خانوادگی :   نام و 

 بخش  8

 تعدادصفحات :  

 3از  1صفحه   - 3

 مدت امتحان:     

 دقیقه    70



 باسمه تعالی

 

 بارم ت سئواال ردیف 

های ستون سمت  های ستون سمت راست، کدام یک از مغالطهارتباط: هریک از استداللکشف  4

 )یک مورد اضافی است.(  است؟ چپ

 دوید که توپ به او خورد. سارا به دنبال دوستش می -1

های های این جعبه شیرین بودند پس همه میوه بعضی از میوه  -2

 این جعبه شیرین هستند.

ها انسان کودک نیستند پس بعضی کودک ها بعضی انسان  -3

 .نیستند 

 فرهاد رفته باشد. ن یریبه خواب ش  د یشا -4

 الف( مغالطه ایهام انعکاس 

 ب( مغالطه ابهام در مرجع ضمیر

 ج( مغالطه تعمیم شتابزده 

 د( مغالطه تله گذاری 

 اشتراک لفظ  یمغالطه ه( 
 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.  5

 وسط حد   -الف

 داللت التزامی  -ب

1 

  پاسخ دهید.  زیر به سواالت تشریحی 6

 75/0 اقسام تعریف را نام ببرید.   -1

 75/0  شرایط یک استقرای قوی را بنویسید. -2

 5/0 .  ه« مثال بزنید یک قضیه »موجبه کلی   -3

 .  جدول زیر را کامل کنید  -4

 عکس مستوی  تداخل تضاد  تناقض  اصل قضیه 

      است. هر الف ب 

2 

 های زیر را مشخص کنید و در صورت نامعتبر بودن، علت آن را بنویسید.  اعتبار یا عدم اعتبار قیاس  -5

 هر الف ب است  (1قیاس 

 هیچ ب ج نیست   

 :. هیچ الف ج نیست 

 ( هر الف ب است 2 قیاس 

 بعضی ج ب نیست    

 بعضى الف ج نیست :.

 ( بعضی ب الف است3قیاس 

 بعضی ب ج است    

  بعضى الف ج است  :.
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  سوم ادامه ی سواالت در صفحه  

 سواالت امتحان درس : 

 منطق 

 انسانی  دهم

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد 

 :   نام آموزشگاه

دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 1شعبه 

 پایه تحصیلی:   دوم :  امتحانینوبت 

 هم د

 رشته تحصیلی: 

 انسانی

 تاریخ امتحان :  

29/03/1399 

 ساعت شروع :  

 صبح  9

 تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام خانوادگی :   نام و 

 بخش  8

 تعدادصفحات :  

 3از  2صفحه   - 3

 مدت امتحان:   

 دقیقه    70



 باسمه تعالی

 

  ( 1۰و  9)دروس  درصد 2۰از  یاریاخت سواالت 7

 نوع قضایای شرطی زیر را مشخص کنید. )متصل / حقیقی / مانعه الجمع(  -1

 .  Oاست یا  ABالف( گروه خونی او یا 

 ب( قضیه حملی یا سالبه است یا موجبه. 

 ج( اگر خوب تالش کنی در آزمون موفق می شوی.  

5/1 

 ها را مشخص کنید.  بنویسید و اعتبار یا عدم اعتبار آن های استثنایی زیر را نوع قیاس  -2

 شوند. مدارس تعطیل شدند؛ پس هوا آلوده است. الف( اگر هوا آلوده باشد، مدارس تعطیل می 

 ب( این میز یا فلزی است یا غیرفلزی. لیکن غیر فلزی نیست؛ پس فلزی است. 

5/1 

 .  کنید های زیر مشخص مغالطه را در استدالل  نوع -3

 الف( جلوی جمع از من تعریف کرد؛ پس آدم خوبی است.  

 ای هم نیست. صفحه  300ب( همه مقاالت علمی او به اندازه یک کتاب 

1 

  درصد ۸۰از  یاریاخت سواالت 8

 1 . د یرا نام ببر ف یصحت تعر ط یشرا -1

 .د یمشخص کن ر یرا در کلمات و عبارات ز  یو کل  یجزئ  میمفاه -2

 اصفهان –  کتاب نی ا -  رانیا تخت یپا -  میمر پدر

1 

 . د یمشخص کن ریرا در عبارات ز  قیتصور و تصد  -3

 .داستیکه نکوست از بهارش پ  یسالالف( 

 د یخورش  زیطلوع دل انگ ب( 

1 

 1 استدالل استقرایی را با ذکر مثال تعریف کنید.  -4

 

 

 

 

 

 سواالت امتحان درس : 

 منطق 

 انسانی  دهم

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد 

 :   نام آموزشگاه

دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 1شعبه 

 پایه تحصیلی:   دوم :  امتحانینوبت 

 هم د

 رشته تحصیلی: 

 انسانی

 تاریخ امتحان :  

29/03/1399 

 ساعت شروع :  

 صبح  9

 تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام خانوادگی :   نام و 

 بخش  8

 تعدادصفحات :  

 3از  3صفحه   - 3

 مدت امتحان:   

 دقیقه    70

 جمع بارم                                               

                                                                                                                                     ☺. موفق باشید
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