
نام و نام خانوادگی : 

 منطق پایه دهم 

 رشته علوم انسانی

 بسمه تعالی

همدان2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان فاطمیه

 )قضیه حملی( 6تست کالسی درس 

21/9/97تاریخ : 

 طراح : محمدی

 ؟باشد می غلط کدام و صحیح عبارت کدام کنید تعیین 1

....... .دارند را بودن کاذب یا صادق قابلیت که اند خبری جمالت تنها

 نشان دهنده کلیه بودن قضیه است. ........« بعضی»سور 

یک قضیه شخصیه است. ........« شود می موفق تالشگری هر»قضیه 

 ........است. «هر »موجبه کلیه دارای سور 

2

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

گویند. می --------بگوییم  سخن آن ها کذب یا صدق درباره توانیم می و دهند می خبر چیزی درباره که معنایی با جمالت بهالف: 

(نیست :مانند) باشد سلبی قضیه رابطه که صورتی و در ---------را  قضیه (،است :مانند) باشد ایجابی قضیه رابطه که صورتی درب: 

 می نامند. ---------را  قضیه

.دارد نام ---------- ضیهق شود مکح دونسبت میان انفصال یا اتصال به درآن که یا ضیهق ج:

2

قضیه است؟ منطق در زیر جمالت از میک کدا 3

      ---------هر مسلمانی خداجو است.   ---------  ببند؟ رستم دست برو گفتت که

 ------------دانش اندر دین چراغ روشن است .      -------------  خوانا بر گربه و موش قصه       دانا و عاقل خردمند ای
1

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

.هستند  ارزشمند ها ب کتاهمه ی                         .ببرد را دل ی خانه غمت سیل

.نیستند دستبافت ها فرش بعضی                             .شدند نابود دشمنان  همه

1.5

1.5

؟ کنید تعیین را زیر حملی قضایای اقسام 5

----------.نیست تغییر بی چیز هیچ

------------.اند نبوده خالق بزرگ مردمان از بعضی

 --------------.شد محکوم دادگاه در سقراط

------------شش حرف ندارد. « سیمرغ»

1

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

................................ .است مکان دارای جسمی هر (الف

................................ .داشت نخواهد اعتبار نکند امضا را چک اگر (ب

1

10 موفق و پیروز باشید
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 قضیه حملی 6پاسخنامه درس 
  درست         غلط        غلط    صحیح     1

  قضیه شرطی   سالبه      -موجبه           قضیه 2

  جمله انشایی        قضیهجمله انشایی            قضیه است        3

 هستند.            ارزشمند ب ها        همه ي کتا                               .ببرد را        دل ي خانه غمت      سیل 4

 موضوع         برنده خانه دل محمول     است:رابطه                        موضوع               محمول            رابطه

 

 .نیستند دستبافت              ها فرش بعضی                                              .شدند نابود دشمنان           همه

 موضوع             نابود شده : محمول    هستند: رابطه                        موضوع               محمول         رابطه(کِیف)   

 

  محصوره    محصوره    شخصیه     شخصیه  5

  حملی        شرطی 6
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