
خانوادگی :  نام و نام

دهم منطق پایه

انسانی علوم رشته

 بسمه تعالی

بویین ومیاندشت اداره آموزش و پرورش 

 حضرت زهرادبیرستان 

 )قضیه حملی( 6درس آزمون میان ترم 

۲۱/۹/۹۹تاریخ : 

 ظرینطراح : م

 ؟باشد می غلط کدام و صحیح عبارت کدام کنید تعیین ۱

...... .دارند را بودن کاذب یا صادق قابلیت که انشایی جمالت تنهاالف(

......نشان دهنده کلیه بودن قضیه است« هیچ»سور ب(

است. ..... شرطییک قضیه « شود می موفق تالشگری هر»قضیه ج(

......است«بعضی»دارای سور  جزئیهموجبه د(

۲

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ۲

..می گویند......که احساسات ما را بیان می کنند جمالت.. یجمالت بهالف: 

ر قضیه محصوره موجبه کلیه از سور.......و کیف یا رابطه .......استفاده می شود.دب: 

.دارد نام -------- و پیوستگی دو نسبت حکم شود اتصال به درآن که یا ضیهق ج:

۲

کدامیک قضیه نیست ؟ چرا؟و  قضیه است منطق در زیر جمالت از میک کدا 3

        ---------  ؟به کجا چنین شتابانالف(

     ---------. است.انسانی جوینده حقیقت هر ج(   

 ----------ا--  میازار موری که دانه کش استب(

-----------. جا خلیج فارس چون قلب میهن است.این   د(  

............های زرد و قشنگی چه گندم و( 

۲،۵

:کنید مشخص را زیر قضایای رابطه و محمول موضوع، 4

 ..............تو را من چشم در راهم .الف(

.........حاصلی نخواهد داشت.این زمین ج( 

 ......... مهربان و شجاع هستندایرانی ها   همهب(

امروز برگزار شد.انتخابات شورای دانش اموزی  د(  

۲

؟ کنید تعیین را زیر حملی قضایای اقسام ۵

------–.نیست بی هدف  چیز هیچ-الف

-----------.اند نبوده دانش آموزان حاضراز بعضی-ب

.......---.استتفلیس  گرجستان  پایتخت-ج

------------. داردحرف پنج « حیوان »-د

..............هستند  کشورها نژاد پرستبرخی -خ

۲،۵

:کنید مشخص را شرطی و حملی قضایای زیر، موارد میان از 6

............................... .نرود میخ آهنی در پا (الف

............................... .درس نخوانی مردود می شوی (ب

۲،۵
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................( این  لیوان یا پراست یا خالیج

...........بخوابد یخ می زندهرکس  د(

...............و(حسین پسر عموی من است.

اقسام قضیه محصوره را مشخص کنید.

.......بعضی کودکان باهوش هستند..... الف(

...........تعداد کمی از دانش اموزان تمرین حل کرده اند. ب(

............ندارند.( اکثرروستاها آب و برق و گاز  ج

...............(کل انسانها باهوش هستند.د

................ال حول وال قوه اال باهللو(

 هپاسخنام

 ص -ص    د -ص    ج -غ ب –لف سوال یک ا

شرطی متصل -ج     است –هر  –انشایی      ب  –الف سوال دو

انشایی –خبری      و  -خبری    د -ج   انشایی -الف -سوال سه

-4سوال 

من چشم به راه توهستماول به ساختار قضیه حملی الف ب است برمی گردونیم لف(.

        من موضوع چشم به راه محمول هست رابطه

برمی گردونیم به الف ب است این زمین دارای حاصل استج( 

این زمین موضوع دارای حاصل محمول است رابطه

 است رابطه ایرانی ها موضوع   شجاع و مهربان محمولهمه سور   ب( .

انتخابات شورای دانش اموزی امروز برگزار شونده است. اول بر می گردونیم به الف ب است..  

 انتخابات شورای دانش اموزی موضوع    امروز برگزار شونده محمول ....است رابطه

 ۵سوال 

 محصوره -شخصیه         و -د    محصوره   ج شخصیه  –محصوره     ب  -الف

 6سوال 

 شخصیه -شرطی     و -شرطی     د –شرطی     ج  -حملی     ب - -الف

 ۷سوال 

     سالبه کلیه -موجبه کلیه    و -سالبه جزییه    د –موجبه جزییه        ج  -موجبه جزییه     ب -الف

۲،۵

۱6طراح فاطمه منظری پیروز باشیدو  موفق۷
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