
سال دّن 69سَاالت دسس ّشتن هٌغق

ريل كذام 1 ػثاسات غلظ است؟يك طحيح ٍ كذامـ هشخض كٌيذ يك
 ؽ       صالف( اص دٍ قضيِ ای كِ استثاعذ تا ّن ًذاسًذ ًتيجِ ای تِ دست ًوی آيذ.    

 ؽب( پس اص حزف ًتيجِ هَضَع ًتيجِ اص هقذهِ دٍم تِ دست هی آيذ.        ص       

 ؽ ص .                     داهٌِ هظاديق هحوَل  دس قضايای سالثِ هثثت استج(

ؽد(اگش هَضَع يا هحوَل دس ًتيجِ ػالهت هٌفی داشتِ تاشذ تايذ دس هقذهات ًيض ػالهت هٌفی داشتِ تاشذ.   ص          

(جاّای خالی سا تا كلوات هٌاسة پش كٌيذ.2
هظاديق هَضَع ، هَسد ًظش ّست.ٍ سَس قضايای جضيی ًشاى هی دّذ ك00000ِالف(سَس قضايای كلی هشخض هی كٌذ كِ 

 تشخی هظاديق هَضَع هذ ًظش ّست. 00000000

هياى آًْا ٍجَد داشتِ تاشذ. 00000000د ٍ قضيِ تشقشاس تاشذ تايذ ب(تشای ايٌکِ ساتغِ ای هياى 

............ ّوِ هظاديق هَضَع ٍس قضايای شخظيِ ، چَى ّوِ هظاديق هَضَع هَسد ًظشاًذ،لزا دس قضيِ شخظيِ ج(د

 هظاديق هحوَل هَسد ًظش گَيٌذُ ّست...........

س ّش قياس هؼتثش ًيست چَى حذٍسظ د«تؼضی پستاًذاسى پشًذُ ّستٌذ.«  » ّش گاٍی پستاًذاس است» د(دس قياس 

است.        000000000دٍ هقذهِ 

هریک از موارد سمت راست را در کذام دانش در سمت چپ پاسخ داده می شود. -3

هٌفی ■     الف(ششط اٍل تشای ًتيجِ گيشی    

تکشاس حذٍسظ ■ هَضَع تاشذ.حذ ٍسظ دس ّش هقذهِ اٍل ٍ دٍم ب(

مثبت■      ج(ػالهت هَضَع دس قضايای شخظيِ 

شکل سوم■    .......... ًذاشتِ تاشذ ػالهت حذٍسظ دس ّش دٍ هقذهِ  د(

(شکل قیاس های زیر را مشخص کنیذ.4  

. )شکل دٍم((ّش الف ب است       ّيچ ج ب ًيستالف

)شکل اٍل(ب(تؼضی الف ب است            ّش ب ج است  

منفی مشخص کنیذ:(دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را با عالمت مثبت و 5  

سقشاط ■
 

تؼضی شتشّا■است.               اًساى
 

دٍ كَّاًِ
 

ًيستٌذ.  

ّش الف ■
 

ب است.  

( دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر را بنویسیذ.6  
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.الف( ايي كَدک سيش است.              ّش سيشی گياُ است.        پس ايي كَدک گياُ است

ب(تشخی اص كاغزّا سفيذًذ         تشخی اص سفيذ ّا تشف اًذ .   پس تشخی اص كاغز ّا تشف اًذ.

ج(ّيچ الف ب ًيست.        ّيچ ب ج ًيست.  

يخ هايغ است.   د(يخ اص آب است .  آب هايغ است . پس

(اعتبار قیاس های زیر را بررسی کنیذ و در صورت نامعتبر بودن دلیل آن را بنویسیذ7  

(تؼضی ب الف است .2   . ًيست ( تؼضی ايشاًی ّا هسلواى 1

ّيچ ب ج ًيست.        است  هسلواًی خذا پشستّش    

   پس تؼضی الف ج ًيست.  تؼضی ايشاًی ّا خذا پشست ًيستٌذ پس

الف ب ًيست(تؼضی 3  

ّيچ ج ب ًيست.

  تؼضی الف ج ًيست.

 (ششايظ هؼتثش تَدى قياس سا تٌَيسيذ.8
ساسی 2هؼظَهِ ػاتذی دتيش ًاحيِ  
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 69سواالت درس هشتم منطق دهم سال 

 يك غلظ است؟ يك طحيح ٍ كذام ـ هشخض كٌيذ ػثاسات ريل كذام 1
 ؽ       صالف( اص دٍ قضيِ ای كِ استثاعذ تا ّن ًذاسًذ ًتيجِ ای تِ دست ًوی آيذ.    

 ؽب( پس اص حزف ًتيجِ هَضَع ًتيجِ اص هقذهِ دٍم تِ دست هی آيذ.        ص       

 ؽ ص داهٌِ هظاديق هحوَل  دس قضايای سالثِ هثثت است.                     ج(

 ؽد(اگش هَضَع يا هحوَل دس ًتيجِ ػالهت هٌفی داشتِ تاشذ تايذ دس هقذهات ًيض ػالهت هٌفی داشتِ تاشذ.   ص          

 (جاّای خالی سا تا كلوات هٌاسة پش كٌيذ.2
هظاديق هَضَع ، هَسد ًظش ّست.ٍ سَس قضايای جضيی ًشاى هی دّذ كِ 00000الف(سَس قضايای كلی هشخض هی كٌذ كِ 

 تشخی -ّوِ  تشخی هظاديق هَضَع هذ ًظش ّست.  00000000

 جضءِ هشتشکهياى آًْا ٍجَد داشتِ تاشذ.    00000000د ٍ قضيِ تشقشاس تاشذ تايذ ب(تشای ايٌکِ ساتغِ ای هياى 

............ ّوِ هظاديق هَضَع ٍ س قضايای شخظيِ ، چَى ّوِ هظاديق هَضَع هَسد ًظشاًذ،لزا دس قضيِ شخظيِ ج(د

 ..........هظاديق هحوَل هَسد ًظش گَيٌذُ ّست.          ّوِ – تشخی

س ّش قياس هؼتثش ًيست چَى حذٍسظ د«تؼضی پستاًذاسى پشًذُ ّستٌذ.«  » ّش گاٍی پستاًذاس است» د(دس قياس 

 دٍ هقذهِ 000000000است.        هٌفی

 هریک از موارد سمت راست را در کذام دانش در سمت چپ پاسخ داده می شود.  -3

 هٌفی ■                                                                           الف(ششط اٍل تشای ًتيجِ گيشی    

 تکشاس حذٍسظ ■                                                  هَضَع تاشذ.حذ ٍسظ دس ّش هقذهِ اٍل ٍ دٍم ب(

         مثبت■                                                                    ج(ػالهت هَضَع دس قضايای شخظيِ 

  شکل سوم■                                      .......... ًذاشتِ تاشذ. ػالهت حذٍسظ دس ّش دٍ هقذهِ  د(

 )الف  تکشاس حذٍسظ   ب-شکل سَم  -  ج-  هثثت  د- هٌفی

(شکل قیاس های زیر را مشخص کنیذ.4  

(ّش الف ب است       ّيچ ج ب ًيست. )شکل دٍم(الف  

)شکل اٍل(ب(تؼضی الف ب است            ّش ب ج است  

با عالمت مثبت و منفی مشخص کنیذ:(دامنه مصادیق موضوع و محمول قضایای زیر را 5  

سقشاط ■
 اًساى +

تؼضی شتشّا■است.               -
دٍ كَّاًِ -

+
ًيستٌذ.   

ّش الف ■ 
ب  +

است.  -  
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( دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر را بنویسیذ.6  

الف( ايي كَدک سيش است.              ّش سيشی گياُ است.        پس ايي كَدک گياُ است. )حذٍسظ دس ّش هقذهِ 

 تِ يك هؼٌی ًيست

ب(تشخی اص كاغزّا سفيذًذ         تشخی اص سفيذ ّا تشف اًذ .   پس تشخی اص كاغز ّا تشف اًذ.)حذٍسظ تايذ دس يك 

 هقذهِ حذاقل هثثت تاشذ ٍلی دس ّش دٍ هٌفی است .

 ج(ّيچ الف ب ًيست.        ّيچ ب ج ًيست.   )ّش دٍ هقذهِ سالثِ است.(

د(يخ اص آب است .  آب هايغ است . پس يخ هايغ است.   )حذٍسظ دس ّش دٍ هقذهِ يکساى تکشاس ًشذُ است  اص يخ –  يخ 

  

(اعتبار قیاس های زیر را بررسی کنیذ و در صورت نامعتبر بودن دلیل آن را بنویسیذ7  

(تؼضی ب الف است .2       ( تؼضی ايشاًی ّا هسلواى  ًيست.                                       1  

      ّش هسلواًی خذا پشست  است                                                   ّيچ ب ج ًيست.

 پس تؼضی ايشاًی ّا خذا پشست ًيستٌذ                                     پس تؼضی الف ج ًيست.  

 نامعتبر زیرا خذاپرست در نتیجه مثبت است ولی در مقذمه منفی                              معتبر است.

 

الف ب ًيست(تؼضی 3  

 ّيچ ج ب ًيست.

     تؼضی الف ج ًيست.

 ًاهؼتثش چَى ّشدٍ هقذهِ سالثِ است

ششايظ هؼتثش تَدى قياس  (8  

ّشدٍ هقذهِ سالثِ ًثاشذ. -1  

حذٍسظ دس ّش دٍ هقذهِ ػالهت هٌفی ًذاشتِ تاشذ.-2  

ّش كذام اص هَضَع يا هحوَل كِ دس ًتيجِ ػالهت هثثت داشتٌذ ،دس هقذهات ًيض ػالهت هثثت داشتِ تاشٌذ. -3  

ساسی 2هؼظَهِ ػاتذی دتيش ًاحيِ                                                                    
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