
 

 نمره نمونه پیامبر اعظم)ص(دبیرستان  شهرستان سیب و سوران مدیریت آ پ وزارت آموزش و پرورش

 حروف: تا گور دانش بجویگهواره  ز  هم ادبیات و علوم انسانيدپایه: منطق درس: 1401خردادسواالت ارزشیابي نوبت: 

 

 عدد:
 دبیرنام  کددانش آموزی نام پدر  خانوادگينام نام

 سپاهي    
 

 سؤاالت ردیف
 

1 

 صحیح     غلط                                                     نمره                          1 غلط را مشخص نمایید.جمالت صحیح و 

 استدالل قیاسي استداللي است که مقدمات ضرورتا نتیجه را در پي دارند.-1

 استنتاج بهترین تبیین در زندگي روزمره بسیار کاربرد دارد.-2

 همه مصادیق موضوع مدنظر گوینده اند.در قضایای سالبه -3

 در قیاس اقتراني معتبر حد وسط هر دو مقدمه حتما باید عالمت + داشته باشند.-4
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 نمره 5/1جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

 را بیان مي کنند. علم منطق به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن ، .................................................-5

کافي است یک مداد رنگي به وی نشان دهیم تا حکم کلي وی را نقض کنیم. به این کار «همه مدادها سیاه هستند»اگر کسي بگوید-6

 ......................... مي گویند.

 مي گویند.  فراگیری مهارت تفکر و تفکر درباره نحوه صحیح تفکر را ...................................-7

3 

 نمره 2جدول زیر را کامل کنید.-8

 قضیه                 

 نسبت

 بعضي الف ب نیست هر الف ب است

   متناقض

    عکس مستوی

4 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 نمره5/0جدل چیست؟-9

 نمره1قضیه شرطي چیست؟-10

 نمره 5/0حد وسط چیست؟-11
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 نوع مغالطات را مشخص کنید.

 نمره نوع مغالطه سارا کتاب های احمد را به برادرش داد.-12

 5/0  امشب صدای تیشه از بیستون نیامد            شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد-13

 5/0  نمک و گچ هر دو سفیدند ، پس گچ مانند نمک شور است.-14

 5/0  داران روستا با انصاف هستند.جهانگرد فقط با بررسي دو مغازه نتیجه گرفت همه مغازه -15

 5/0  یخ از آب است  آب مایع است  پس یخ مایع است-16

 5/0  چند بار اتاقم را تمیز کنم ؟!نمي توانم تمام عمر اتاقم را تمیز کنم!-17

 5/0  * در قرعه کشي یک خودروی باارزش شرکت کنید.123با ارسال کد-18

 5/0  دوست دارند. همه دانش آموزان زرنگ منطق را-19

  5/0  فقط دانش آموزان تنبل با منطق میانه خوبي ندارند.-20
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 نمره1موارد مرتبط با هم را وصل کنید.

 الف(تعریف مفهومي                  نشخوار کننده: حیوان حساسي که علف خوار است مانند: اسب و گاو و...-21

 ب(تعریف لغوی                                                                                           ایموجي: -22

 ناجا: مخفف نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران                                           ج(تعریف مصداقي-23

 د(تعریف ترکیبي                                                   مثلث: شکل سه ضلعي                           -24

  



7- 

 موارد خواسته شده را پاسخ دهید.

 نمره1در یک دسته بندی درست الزم است که چه رابطه ای بین مفاهیم برقرار باشد؟-25

 

 

 نمره1قضیه محصوره را تعریف کرده و مثال بیاورید.-26

 

 

 نمره2دو مقدمه یک قیاس هستند بر این اساس به سواالت زیر پاسخ دهید.«است   بعضي حیوان ها آبزی هستندهر حیواني جاندار »-27

 ...........نوع قیاس چیست؟ .................. شکل چندم است؟ ................. نتیجه آن چیست؟ ................ آیا نتیجه معتبر است؟ ......

 

 نمره 5/1ر را مشخص کنید.نوع قضایای منفصل زی-28

 الف(علم یا تصور است یا تصدیق ...............

 .........  20مي گیرم یا  19ب(در امتحان منطق یا 

 .......... ج(نانوا یا برای خود نان مي پزد یا برای مردم

 

 نمره 1شرایط تعریف صحیح را نام ببرید.-29

 

 نمره1دارد( یک قیاس بسازید و یک حالت معتبر و یک حالت نامعتبر آن را مشخص کنید.از قضیه)اگر او پلیس باشد ، آنگاه اسلحه -30

 

 

 

 نمره1قضیه شرطي چیست؟-31

 

 

 20جمع نمرات: متعصبانه فکر مي کنند(، خاص باشیم!، انسان هایي که منطقي فکر مي کنند بسیار اندک اند)بیشتر انسان ها 

 






