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   مناسب پر کنید. در هر یک از موارد زیر، جاهای خالی را با کلمات 

قضیه   -1 می به  برای چیزی حکم  نفی چیزی  یا  ثبوت  به  آن  در  که  قضیه ای    گویند.می .........................  ی  شود، 

   شرطی( -)حملی 

 محصوره(  - هی )شخص است..........................  یه ی قض ک ی "سقراط انسان است" -2

 (یکل  - یاست.)جزئ......................... مفهوم  ک ی ران،یکشور ا  -3

 (  قی تصد  - )تصور  است..........................  ک ی ، یزندگ ک یشر -4

1 

 . مشخص کنیدهای زیر را  درستی و یا نادرستی هر یک از گزاره  2

 .ی حملی شخصیه است  »دیوید هیوم یک فیلسوف اسکاتلندی بود«، یک قضیه -1

 ت.هجری خورشیدی«، یک تصدیق اس  ۸۹31»رئیس جمهور کشور ایران در سال  -2

 سالبه بودن هر دو مقدمه است.  یاقتران اس یاعتبار ق ط یاز شرا ی کی -3

75/0 

 . دیمشخص کن ری ز یایموضوع و محمول را در قضا 3

 . اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی )کچل( کل   -2              مرکز استان آذربایجان شرقی تبریز نیست.  -1

1 

   اند یا کلی؟ هر یک از مفاهیم زیر جزئی 4

 ی زمینی روی کره بلندترین قله  -2اِوِرست                                                         -1

5/0 

است؟   5 قسمی  چه  از  زیر  تعاریف  از  یک  تعریف )هر  مصادیق،  ذکر  طریق  از  تعریف  لغوی،  تعریف 

   )مفهومی

 . شوند  ، مس، آلومینیوم و غیره فلز نامیده میالچیزهایی نظیر آهن، ط = فلز   -1

  استصنا = انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران -2

های ناپایدار پرتوزا رخ   ی اتم  شود که در هستهفرایندهای مختلفی گفته می ای = به مجموعه  واپاشی هسته  -3

 .شود ها پرتوهای رادیواکتیو گفته می کنند که به آن  می  ید دهد و پرتوهایی تولمی 

75/0 

برای هر تعریف  .(  دوری است، جامع نیست، مانع نیست، واضح نیست)های زیر چیست؟    ایراد تعریف 6

 .بنویسیدفقط یک ایراد 

 . اینستاگرام = وسیله ی وقت کُشی -2.        باسواد = شخصی که دارای تحصیالت دانشگاهی است   -1

 .جیوه = نوعی فلز سمّی و سنگین -4.                                    مذکر = کسی که مؤنث نیست   -3
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  ادامه ی سواالت در صفحه دوم 

 

   سواالت امتحان درس :

   منطق
   مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                            

 1400خرداد  

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(  :آموزشگاه  نام  

تاریخ امتحان :   انسانیرشته تحصیلی:   دهم :  تحصیلی  پایه   نوبت دوم امتحان  

0۸/03/1400 

 ساعت شروع :  

 صبح   11

 دقیقه   ۹0مدت امتحان:     4از  1صفحه تعدادصفحات :     تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام خانوادگی :   نام و



 باسمه تعالی 

 بارم سئوال  ردیف 

ق  کیکدام 7 ق  ری ز  یهااس یاز  اعتبار  عدم  صورت  در  است؟  نامعتبر  کدام  و  را    لی دل  اسیمعتبر  آن 

 . دیس یبنو

 . خوار است اهیگ ی هر خرگوش  -الف

 .خوار است اهیگ اسب

 اسب خرگوش است.  پس

 .هر الف ب است -ب

 .ب ج است یبعض

 . الف ج است یبعص پس
 

1 

 75/0 . دینام ببر  کی هر  یموجودات را با ذکر مثال برا ی  طهیانواع ح 8

ها، قضایای بعدی  های روی فلشی داده شده و با توجه به دستورالعمل در نمودار زیر، با توجه به قضیه  9

ی قبل از خودش به دست آورید(. صادق و کاذب بودن و یا نامعلوم را بنویسید. )هر قضیه را از قضیه 

 هر قضیه را نیز در داخل بیضی مربوطه بنویسید. بودن صدق و کذب 

 عکس مستوی  

 

 تناقض  

 

 

 

 

 

 

 تناقض  

 

 تداخل 
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های زیر شکل چندم است. سپس مشخص کنید هر قیاس معتبر ابتدا مشخص کنید هریک از قیاس 10

 .یا نه. در صورت نامعتبر بودن، دلیل آن را نیز بنویسید است  

 :شکل

  ت.هر ب الف اس

 .هر ب ج است

  ــــــــــــــــــــــــ

 . هر الف ج است  ∴

 نامعتبر ☐ معتبر

 :دلیل ☐ 

 :شکل

 . بعضی ب الف نیست

 . هیچ ج ب نیست

  ــــــــــــــــــــــــ

  .بعضی الف ج نیست  ∴

 نامعتبر ☐ معتبر

 :دلیل ☐ 

 :شکل

 . بعضی الف ب است

 . بعضی ج ب است

  ــــــــــــــــــــــــ

  .بعضی الف ج است  ∴

  ☐ نامعتبر ☐ معتبر

 :دلیل

 :شکل

 . بعضی الف ب نیست

 . بعضی ب ج است

  ــــــــــــــــــــــــ

  .عضی الف ج نیستب  ∴

  ☐ نامعتبر ☐ معتبر

 :دلیل
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 1400خرداد  

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( : نام آموزشگاه 
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0۸/03/1400 

 ساعت شروع :  
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ها برخی مریخی

 انسان هستند.

 کاذب

ضاد
ت
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 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                            
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 صبح   11

 دقیقه   ۹0مدت امتحان:     4از  3صفحه تعدادصفحات :     تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام خانوادگی :   نام و

 بارم سئوال    ردیف

  به سواالت زیر پاسخ دهید.  11

 25/0 ی میان مصادیق دو مفهوم کلی جانور و جاندار چیست؟  رابطه  -1

 25/0 ی میان مصادیق دو مفهوم کلی آب و یخ چیست؟  رابطه  -2

 و زبان است؟   (تی )واقع خارج ذهن یها  طهیاز ح کی ممربوط به کدا ریاز عبارات ز کیهر  -3

 در درس منطق است.  ستی ب  یمن نمره   یآرزو   (ج  .پنج حرف دارد  "آرزو" (ب  من است. ییآرزو دختر دا  (الف
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 1 و( تعریف هر د )ل استقرایی چیست؟ الل قیاسی و استد التفاوت اساسی استد  -4

هایی را برای رسیدن به  اللهای تلویزیونی، هدف اصلی طرفین از استدالل آوردن چیست؟ چه نوع استد در مناظره  -5

 شد؟ها ذیل چه عنوانی برسی می گونه استداللاین در گذشته گیرند؟  می  هدف خود به کار 

1 

 . دیسیو بنو دینوع مغالطه را به دلخواه مشخص کن 5 ریعبارات ز انیاز م 12
 ی رفع مقدم ( مغالطه 3) ی مسموم کردن چاه ( مغالطه 2) ی توسل به احساسات ( مغالطه 1)

 ی عدم تکرار حد وسط مغالطه (  6) ی نگارشی کلمات ( مغالطه 5) ی اشتراک لفظ ( مغالطه 4)

 نمایینمایی و کوچک ی بزرگ ( مغالطه ۹) ی تعریف دوری ( مغالطه ۸) گذاری ی تله( مغالطه 7)

 ی ابهام در مرجع ضمیر ( مغالطه 12) ی تمثیل ناروا( مغالطه 11) ی وضع تالی ( مغالطه 10)

 پوشیی استثنای قابل چشم( مغالطه 15) زدهی تعمیم شتاب( مغالطه 14) ی بار ارزشی کلمات ( مغالطه 13)

ی استدالل نامعتبر )عدم رعایت  ( مغالطه 16)

 شرایط قیاس( 

 ی توسل به معنای ظاهری ( مغالطه 1۸) ی ایهام انعکاس ( مغالطه 17)

 

 شود. پس، مطمئنا وی تالش کرده است. )      ( اگر کسی تالش کند حتما موفق می الف

 )      ( .  دهندفعالیتی است که فیلسوفان انجام میفلسفه چیست؟   ب

بیدل کرمانشاهی که چاق   پ اسم  به  برای شاعر دیگری  اسم سلطانی کرمانشاهی  به  بود،  شکم  شاعری  گنده 

 : چنین سروده است

 )      (  بعد از دو سه روز بیدل آمد          دیدم شکمی ز دور پیداست                    

بغداد   ت این هوای گرم، در  توی  از وی پرسیدند:  بود.  آمده  تبریز  به  بغداد  از  تابستان    کردی؟ چه میمسافری 

 )      ( . گفت: عرق

تمامی  که    ی منزل چنین آمده: کارگران و رانندگان ما چنان ماهر هستندی حمل اثاثیهدر آگهی یک مؤسسه ث

را صد  اثاثیه  و  می  در  اسباب  مقصد  به  سالم  اسبابصد  از  بعد  اما  جواب   کشی، صاحبرسانند.  در  مؤسسه 

می  ایمشتری اعتراض  میکه  و  بیکرد  کارگران  از گفت:  برخی  به  و  کرده  وارد   احتیاطی  صدمه  وسایل 

  )      (  "د. میآی ش اینقدر خودتان را ناراحت نکنید. چیز مهمی نیست. پی"اند، پاسخ داد: کرده

 

  چهارمادامه ی سواالت در صفحه  
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 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                            

 1400خرداد  
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رفته ج  خیر،  داد:  پاسخ  وی  هستند؟  حیات  در  شما  مادر  و  پدر  آیا  پرسید:  دیگری  از  ازشخصی  فروشگاه    اند 

 (       ).  ای رفاه خرید کنندزنجیره

عمد چ فروشنده  که  فهمیدم  بعدش  خریدم.  هندوانه  خیابان  سر  وانت  اتومبیل  از  پیش  روز  ترازوچند  را   اً 

ها میوه نخرید چون ترازویشان را  از وانتی  لطفاً  اش نشان دهد؛ تر از مقدار واقعیدستکاری کرده تا وزن را بیش

 )      ( کنند. دستکاری می

به هدرگیری ح رسیدن دو   الکتهای مرزی بین هندوستان و پاکستان سبب کشته شدن سه سرباز هندی و 

 )      ( . سرباز پاکستانی شد

 )      ( .  ی آلومینیومی اسید نیستی آلومینیومی باز است و باز اسید نیست. پس، پنجرهپنجره خ

 )      ( . دوست ایلیا هستم و ایلیا هم دوست آیدین است. پس، من دوست آیدین هستممن  د

از مسافرت برمیهفته ذ اما آسیی گذشته که  با یک گاو تصادف کرد  اتومبیل ما در بین راه  جدی  ب  گشتیم، 

 )      ( . ندید

 )      (  باشد؟   آید. آیا کسی از شما هست که با جنگ مخالفگوید: فقط ترسوها از جنگ خوششان نمیفرمانده می ر

نسخه ز و  مظلومانه  حالتی  و  مندرس  لباسی  با  داروخانهشخصی  جلوی  دست  در  اای  و  ایستاده  شما   زای 

بیمارستانمی برای دخترش که در  را  در نسخه  بتواند داروهای موجود  تا  بدهید  او  به  پولی  بستری   خواهد 

  )      ( .است، بخرد

دندان من درد   ی آن چیست؟ دوستش پاسخ داد: پارسالکند. چارهشخصی به دوستش گفت: چشمم درد می س 

 )      ( . کرد. آن را کشیدم و راحت شدممی

   )      ( . هر انسان خوشبختی ثروتمند است پس هر انسان ثروتمندی خوشبخت است ش 

دوستانِ  گذاری کنم. اهل ذوق و ادبنام  «فرشته» خواهم این خیابان را به اسمِ هنرمندانه، زییا و آسمانیِ  می ص 

 )      ( موافق دستشان را بلند کنند. 

 )      ( . شویای. پس، قبول نمیشوی. اما تو خوب درس نخوانده قبول می  اگر خوب درس بخوانی حتماً ض 

 )      (   .یچ گاوی زرافه نیست. پس، هیچ ببری زرافه نیستهیچ ببری گاو نیست. ه ط
 

 

 20 باشید.   تندرست و موفق و سربلند          امام زمان )عج(  "د.ل هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ما" 

نمره نهایی پس ازرسیدگی به   نام و نام خانوادگی دبیر  تصحیح و نمره گذاری 

 اعتراضات

نام خانوادگی نام و  

 مصحح/دبیر 

  با حروف  با عدد   با حروف  با عدد 

 امضاء :   

 

 امضاء :   



 


