
 

تاریخ:۱۸/۳/۱۴٠۱ باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

زمان:۷۵ وزارت آموزش و پرورش شماره ی دانش اموز :

تعداد سوال: آموزش و پرورش شهرستان بهبهان نام دبیر:طیبه پورزمان

سال تحصیلی: مقطع متوسطه دوم درس:منطق

نوبت: آموزشگاه نخبگان سرای دانش پایه:دهم

نمره برای شروع الزم نیست عالی باشید ولی برای عالی شدن باید شروع کنید ردیف

«««««سواالت صحیح غلط»»»»»

۱.۵ با ص غ پاسخ دهید هر مورد ۲۵/
الف. هوا خیلی سرد شدیک تصدیق است

ب. تعریف یک چیز با استفاده از فرهنگ لغت تعریف دوری می گویند

ج. انتشارات جمع نشر +سازمانی که فرایند تولید کتاب را به عهده دارد تعریف ذکر مصادیق است

د. استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است

و. به قضیه ای که در آن بحث بود یا نفی چیزی برای چیزی حکم میشود قضیه حمله می گویند

ن. رابطه تضاد میان قضایای کلی صورت می گیرد     صحیح  ⬜     غلط  ⬜

۱

«««««سواالت تشریحی»»»»»

۱.۵ تکمیل کنید هرمورد ۲۵/

الف. علم منطق در پی جلوگیری از ......اندیشه است

ب. تعریف فردوس معرب کلمه فارسی پردیس تعریفی...... است

ج. در استدالل.......... مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کند

د. اگر موضوع قضیه کلی باشد آن قضییه........ می نامند

و. با تغییردر......... قضیه و ثابت نگه داشتن........ آن می توان به تداخل دست یافت

۱

۳.۵ پاسخ کوتاه دهید
الف. کتابم گم شده چه نوع داللتی است ۲۵/

ب. در تعریف  آینه به شکلی که نور را منعکس می کند چه ایرادی در تعریف دارد ۲۵/

ج.در تعریف مرکبات: پرتقال. نارنگی؛ لیمو  چه  تعریفی است ۲۵/

د. سور  تعریف کنید ۵/

ک. مغالطه ایهام انعکاس را تعریف کنید ۵/

گ. وقتی قضیه سور جزئی داشته باشد
 عالمت تعیین اعتبار آن چیست ۵/

ع. در قانون استنتاج اگر یکی از مقدمات سالبه باشد نتیجه آن چگونه است ۵/

ص. به جزء مشترک قضیه چه می گویند ۲۵/
ض. تفکر نقادانه راتعریف کنید ۵/

۲



۱.۰ برای رسیدن به اهداف مختلف از چه استدالل هایی استفاده میشود هرمورد ۵/
الف. دستیابی به حقیقت؟

ب. غلبه بر دیگران؟

۳

۱.۵ نوع قضایای شرطی منفصل زیر را مشخص کنید
الف. من احتماال نمره منطق را ۱۹ میگیرم یا ۲۰

ب. کودک ۴ ساله دایی پسر یا دختر

ج. زهرا و زینب فقط در آشپزخانه بودن یا زهرا ظرف ها را شسته یا زینب

۴

۱.۰ میان مفاهیم کلی زیر
 الف. چه نسبت هایی برقرار است؟

ب. شکل آن را ترسیم کنید
(خداپرست_ مسلمان)

(زمین _هوا)

۵

۱.۰ انواع استقرائ  در نمونه های زیر مشخص کنید هرمورد ۵/

الف. دل درد امروزم خیلی شبیه عالئم دخترعموی است است بهتر است من هم داروهای او مصرف کنم

ب. دیروز کتابم را با خود آورده بودم اما االن پیداش نمیکنم
شاید کسی برداشته باشد

شاید از کیفم افتاده
شاید خونم جای دیگری گذاشتم

۶

۳.۰ انواع مغالطه های زیر را مشخص کنید
هرمورد ۵/

الف. بخشایش الزم نیست اعدامش کنید

ب. یخ از آب است آب مایع است

ج. مادرم میگوید باید هرجور شده هدیه گرانقیمتی تهیه کنم تا آبرویمان نرود

د. این نوع مغالطه برخالف مسموم کردن چاه از چاه مناسب استفاده میکند

ل. تصور کنید فردی سودجو میاد با لباس مندرس از شما می خواهد به او کمک کنید
ن. این روش مغالطه را در کاریکاتور استفاده می کنند

۷

۲.۰ برای اصل قضیه هر الف ب  است
الف. تضاد.................................
ب. تداخل.................................
ج.تناقض .................................

د. عکس مستوی...........................
بنویسید

۸



۲.۰ قیاس های زیر را بررسی کنید
الف. هر پرنده ای حیوان است

     بعضی حیوانات آبزی هستند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱.نتیجه بگیرید
۲.بگویید شکل چندم است

۳.حد وسط را مشخص کنید
۴.اعتبار یا عدم اعتبار آن را بنویسید

ب.هیچ اسبی  بالدار نیست
     هیچ بالداری  سمدار نیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ۱.نتیجه بگیرید

۲.شکل چندم است
۳.حد وسط را مشخص کنید

۴.اعتبار یا عدم اعتبار آن را مشخص کنید

۹

۲.۰ قیاس استثنایی زیر را بررسی کنید
اگر جاده بسته باشد مسافران نمی آیند

 جاده بسته نیست. پس مسافران می ایند

الف. قیاس استثنایی متصل یا منفصل
ب. مقدم و تالی را مشخص کنید در این قیاس

ج. اجزاء جمله شرطی را در آن مشخص کنید

د. رفع  وضع  را مشخص کنید

و. اعتبار یا عدم اعتبار آن را مشخص کنید

۱۰

۲۰.۰ قدر دان پدر ومادر باشیم
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