
 دقیقه       08مدت:                1401علوم انسانی خرداد منطق دهمبسمه تعالی                          سواالت امتحانی  

 

 دبیرستان:               نام و نام خانوادگی:                   

 

 ردیف سواالت بارم

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. .25

.گویند.......گیرند.............. استداللی که در آن احتماالت مختلف را بررسی کرده و بهترین پاسخ را نتیجه می(1  

. قضیه هم گویند......سور قضیه را.............(نام دیگر2  

استثنایی یکی مقدمات قیاس است و دیگری..................................است.راه تشخیص قیاس اقترانی با (3  

می توان شکل قیاس را تعیین کرد. ،قیاس اقترانیدر.................از..........................(4  

(جمالت...........................درمنطق بررسی نمی شوند.5  

(الف  

عبارات زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن  2  

.داللت تضمنی است  «است   شیر  علی   »ی  شیر در جمله داللت لفظ(6  

.مفهومی گویند تعریف این نوع تعریف را برجام عالمت اختصاری برنامه جامع اقدام مشترک است (7  

.است ءیقینی ترین آن استقرا،از اقسام استدالل (0  

  (جمالت خبری را قضیه می گویند.9

(ب  

.به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید ..5.  

د(درخت سیب             الف(آن شهر       ب(درخت          ج( تهران نمره 1تعیین کنید مفاهیم داده شده جزئی است یا کلی )(18  

آسیایی  -ته  ب(مسلمانفرش -الف(جبرئیل  نمره 1نسبت های چهارگانه برقرار استتعیین کنید بین دو کلی های زیر چه نسبتی از (11  

(الف( برو کار می کن مگو چیست کار  نمره 8.75) قضیه است و کدام جمله انشایی است؟ مشخص کنید کدام جمله(12  

ج(مسلمانان قدس را آزاد کردند                       ب(آیا هوا بارانی است  

الف( بعضی الف   ب     نیست ب(  هر  الف       ب      است  نمره 8.5وع قضیه ی محصوره را از لحاظ کیفیت و کمیت مشخص کنید.)ن (13  

نمره(8.5)؟شخصییه است یا محصوره     شاعر هستند ها(قضیه ی بعضی مسلمان14  

نمره(8.5) جزیی( ؟ یاچیست؟ )کلی ًتعضی  درقضیو ی محصٌره ىرکدام تیانگر  سورهر(15  

  نمره 5/8  مسی فلز است(کدام شکل ازاشکال چهارگانه است؟هر        )هر آهنی فلز است   قیاس اقترانی (16

نمره 8.5( مشخص کنید.)-را با عالمت )+(یا) «بعضی الف  ب نیست »(دامنه مصادیق موضوع و محمول قضیه ی حملی17  

 

(8.5(اگر در تعریف پرتقال عکس پرتقال را به شنونده نشان دهیم چه نوع تعریفی کردیم؟)10  

(ج  



2صفحه  

                                                                           موفق باشید                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../9  

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی بدهید.

(8.5.)از فرق تصور و تصدیق رابنویسید یک مورد(19  

  (1نشده؟)کدام شرط تعریف رعایت است  یم گفته شود همان قماقم نام برده و بنویسید اگردر تعریفدو مورد از شرایط تعریف را (28

  (1را ذکر کنید.)دًمٌردقٌی  تعمیمی ی شرایط استقرااز(21

   1توضیح دهید ؟ر تداخل چگونه استجه گیری و تعیین صدق و کذب قضیه دنحوه نتی(22

 

(1رعایت نشده است؟ ) حد ًسظ  شرط  یک ازدًدر قیاس زیرکدام(32  

از انگٌر است(   )ىر انگٌری حالل است(     پس شراب حالل است ) شراب   

(3ً تضاد قضیای زیر را تو ترتیة تنٌیسید) تداخل(عکس،تناقض،32  

.عکس:                           تناقض:                          تداخل:                       تضاد:الف(ىیچ عقاتی حشره نیست  

  

تداخل:                       تضاد  عکس:                           تناقض:                         ب(تعضی انسان ىا تاسٌاد نیستند  

 

32/1؟فقظ در کمیت تاىم اختالف دارند دراحکام قضایا ایيام انعکاس را تا مثال تعریف کنید ً تنٌیسید کدام نٌع تقاتل (مغالطو32  

  

نمره3تٌضیح دىید.شرط راندارد؟ کدام شرط اعتثار را دارد ً کدام یاس زیر معتثر است یا نامعتثر ؟ ق (36  

                   « پس تعضی سیگاریيا الغرنیستند  تعضی ازسیگاریيا شیرینی خٌر نیستند              ىیچ یک از شیرینی خٌرىا الغرنیستند.  »  

                                      

  

(د  



                                                              

بسمه تعالی       

4114خرداد  دهم انسانی در    منطق راهنمای تصحیح                      
 

 












 

-5هْلعیت حذّسط-4ًتیجَ-3کویت-2استٌتاج بِتشیي تبییي– 1   الف(

                                     ًوش5/0ٍُشهْسد        اًطایی

                                     ًوش5/0ٍُشهْسد   ظ -9  غ –8غ    -7غ -6 ب(

ف ال-11 ًوش1ٍکلی-جضیی د–ج  کلی -جضیی ب -الف-10 کْتاٍ پاسخ:ج(

1هي ّجَ -عوْم ّخصْظ هطلك ب  

 -الف -13/.75لضیَ است  -ًیست جلضیَ  -الف لضیَ ًیست ب-12

هْجبَ ی کلیَ -سالبَ ی جضییَ ب  

 -16ُشًطاًگش کلی بعضی ًطاًگشجضیی -15لضیَ ی هحصْسٍ-14

     رکشهصادیك  -18+                ب  –الف  -17ضکل دّم

ُشکذام ًین ًوشٍ است جوع 18تا13ضص سْال اصضواسٍ     

/ًوش3ٍ 

-20/.5دستصْسًیستدستصذیك حکن ّلضاّت ُست ّلی  -19د(پاسخ کاهل:

 1ّاضح ًیست –دّسی ًباضذ  -ّاضح باضذ

ًوشٍ  1طیفِای هختلف سا دسبشگیشد. -تصادفی اًتخاب ضْد ًوًَْ ُا-21

اص ى بَ صذق لضیَ جضیی ًتیجَ گشفت ّلی دستذاخل اصصذق کلی هیتْا-22

ى بَ کزب جضیی پی بشد ُوچٌیي اص کزب جضیی هیتْاى کزب کلی ًوی تْا

تْاى بَ صذق گشفت ّلی اص صذق لضیَ ی جضیی ًویبَ کزب کلی ًتیجَ 

دّهمذهَ عیي ُن ّبَ یک لفظ  ُشحذّسط دس-23 ًوشٍ 1کلی پی بشد.

عکس:ُیچ ُیچ عمابی حطشٍ ًیست:   –لفا -24     ًوش1ٍتکشاسًطذٍ است

حطشٍ ای عماب ًیست تٌالض: بعضی عماب حطشٍ است تذاخل:بعضی عماب 

بعضی اًساى   -/. ب25ُشهْسد حطشٍ ًیست  تضاد:ُشعمابی حطشٍ است 

عکس الصم الصذق ًذاسد چْى سالبَ جضیی است تٌالض:ُش باسْاد ًیست.:

با سْاد است تذاخل :ُیچ اًساًی باسْاد ًیست تضاد: ًذاسد  یاًساً

اگش دسعکس لضایا یکی  -25  ًوشٍ است.2ضیَ جضیی است. جوع چْى ل

اسهغالطَ ی دچ نبخْاُین ًتیجَ بگیشی،اصلْاًیي عکس ساسعایت ًکشدٍ 

اصسالبَ ی جضیی کَ عکس الصم  اگش هثال اىعٌَْ ایِام عکس هیطْین ب

 -26دستذاخل  –الصذق ًذاسد عکس بٌْیسین دچاس ایي هغالطَ هی ضْین. 

هَ ذُش دّهم-1/. 5ّجْد ًذاسدچْى ُوَ ضشایط اعتباساست ًاهعتبش 

داهٌَ حذ ّسط دسُشدّهمذهَ  -2ًبایذ سالبَ باضذ سعایت ًطذٍ 



داهٌَ اش هثبت است    دسًتیجَ ُشچَ -3ًبایذهٌفی باضذ سعایت ضذٍ

/.ًوشٍ جوع 5ُش هْسد سعایت ضذٍ است..باضذ  هثبت بایذ دسهمذهات ُن

 ًوش2ٍ

 موفق باشید.  پرماسی


