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 نمره 5/0هرمورد . درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

 غ    ص    . علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست الف(

 غ      ص    سجاوندی است.  عالئم صحت بررسی ویراستاران، کار از بخشی ب(

 غ         ص  .آید می دست به نتیجه ندارند، یکدیگر با ارتباطی که قضیه دو ج( از

 غ       ص    بار ارزشی خنثی است.  "هستم استوار و قدم ثابت خود اعتقادات در من "د( جمله 
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 نمره 5/0هرمورد .  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 . ت...............استاللدست،د«دستم را بریدم»درعبارتالف ( 

 .دیق موضوع را تعیین می کند..............نامیده می شودقیدی که برسر قضیه می آید ودامنه مصاب( 

 .دارند تضاد------ قضایای ج( فقط

 گفتند.می "فن ........... "هایی استدالل. درگذشته به چنین هستیم دیگران کردن قانع پی در زندگی در گاهید( 

2 
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 می، ذکر مصادیق(    تعاریف داده شده زیر کدامیک از اقسام تعریف می باشند؟)لغوی، مفهو

 الف(  اسب : حیوانی شهیه کشنده پستاندار   

 ب ( بیماری ویروسی: بیماری همچون کرونا، آنفوالنزا.....  

1 
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  رار است؟قمفاهیم زیر چه نسبتی از نسبت های چهارگانه بر نبگویید بی ل،با رسم شک

    مسلمان  -آسیایی  -الف

 ب ( سنگ و انسان  

1 
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  هستند؟ «کلی» گزینه،همه موارد ذکرشده در کدام 

 کتاب -شکل سه ضلعی-حیوان-خانه (الف

 کتاب آسمانی -قله دماوند-تضاد-شعر(ب

 سلمان فارسی -ناطق-مسلمان-دایره(ج

 سفید-عدالت-معلم-تهران(د
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 3  از  1 صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .اوطلب: ..............................شماره د

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطین سرای دانشرانه دختی غیر دولتدبیرستان 

 0411 -0410سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 منطقنام درس: 

 خدابخشخانم  نام دبیر:

 7407/ 03 /71 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  30ساعت امتحان:

 دقیقه700مدت امتحان : 
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 ؟ راه مقابله با تمثیل ناروا را بنویسید دو
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 ( قیاسی-استنتاج بهترین تبیین-تعمیمی-تمثیلی)ی زیر را مشخص کنید.ل هاالهرکدام ازاستد

 .درسایت مدرسه آمده بود معلمان این مدرسه دارای مدرک دکترا هستند،پس دبیر ما هم دکترا دارد-1

،مانندقطعات فرسوده یک دستگاه هستند،باید کنار گذاشته شوند تا بتوان از نیروهای االدبیران دارای سابقه ب-2

 . دید وتازه نفس استفاده کردج

با چند نفر از مدرسان این موسسه که صحبت می کردم،درتیزهوشان درس خوانده بودند،پس همه مدرسان آن -3

 .اندفارغ التحصیل مدارس خاص

دیروز از جلو ی مدرسه ای عبور می کردم،درهایش بسته بود،جمعه یا روز تعطیل نبود،هوا هم که آلوده -4

 .ای تعمیرات تعطیل کرده اندنیست،حتما بر

1 
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 : عیوب تعاریف زیر را بنویسید

   استخدام تمام وقت:شخص تمام وقت استخدام است :................................الف( 

 ............................. :گاو:حیوان علف خوارب(
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 :     کنید تعیین را زیر حملی قضایای اقسام 

 ندارد. ).......................(    حرف شش » سیمرغ »الف( 

 ) ...............................(   شاعرند. معلمان ب( بعضی
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 :جدول زیر را کامل کنید

 هر الف ب است .نیست زیبا گلی هیچ هاسفیدنیستندسنگبعضی قضایا

    عکس مستوی
    تضاد

    تناقض
 

25/2  
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 کنید:  مشخص منفی و مثبت عالمت با را زیر قضایای محمول و موضوع دیقمصا دامنه

 .نیست خوار گوشت ای نشخوارکننده هیچالف( 

 .نیستند دوکوهانه شترها بعضی ب(

 .است خاصی شرایط نیازمند گیاهی هر ج(

5/1 
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 چیست؟  اقترانی قیاس بودن معتبر شرایط 
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  :کنید تعیین را زیر شرطی قضایای نوع

 سوزد. می دهانت بخوری، داغ غذای اگر -1

 آخرت در یا دنیاست در یا عمل مکافات-2

 این عدد یا زوج است یا فرد-3

  شیرین یا است شور غذا یا -4

2 

 3از   2صفحه 
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 کنید؟  مشخص هم را آن اعتبار عدم یا اعتبار سپس کنید مشخص را زیر استثنایی قیاس نوع 

  مربع یا است دایره یا شکل این

 نیست، دایره شکل این 

 .است مربع پس 

1 
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 مقدم و تالی را در قضیه  شرطی متصل زیر مشخص کنید؟ 

 شوی می موفق آنگاه بخوانی، درس اگر
5/0 
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  .بیابید را زیر های مغالطه نوع

 کنید. مخالفت ها سنت با که است اخالق،بعید با های جوان شما الف( از

  .ندارند دوست را منطق که هستند گوش بازی و تنبل یها بچه ب( فقط

 و است خانوار سرپرست او کنم؛زیرا می پیشنهاد را خانم این است؛من خدماتی نیروی یک دنبال به اداره این ج( اگر

   .دهد می را خرجشان و نموده سرپرستی یتیم کودک وسه مادر از

5/1  
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  تصویر زیر چه نوع مغالطه ای می باشد؟ 
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  .نمایید بیان را زیر استثنایی انفصالی قیاس نوع 

 . کلی یا است جزئی یا تصور این

 . نیست جزئی لیکن 

 .است کلی پس

25/0  

 نمره   20جمع بارم :                                                            3  از  3صفحه
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