
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء: نام دبیر:                      نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 تعیین فرمایید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است.

 الف( تصدیق ادراک ساده ای است که متضمن حکم یا خبری نیست. 

 اند نه کشف. دانان قواعد منطق را ابداع کردهب( منطق

 ج( میان سه حیطه ذهن، زبان و خارج هیچ ارتباظی وجود ندارد. 

 تعریف دوری وجود دارد.« رفتار شایسته»د( تعریف عمل صالح به 

 رد ممکن مد نظر است نه تعداد نصادیق موجود. ه( در مبحث کلی و جزئی تعداد موا

52.1 

2 

 عبارات زیر را با واژگان مناسب تکمیل فرمایید.

 ی اصلی دانش .............................. و .............................. هستند.الف( دو حیطه

ها با مفاهیم ............................. ها با مفاهیم ........................ و وجوه افتراق آنبندی مفاهیم وجوه اشتراک آنب( در طبقه

 کنیم. را مشخص می

 نامند. ج( رابطه میان دو مفهوم ........................ بر اساس مصادیق آنها را نسب اربعه )نستهای چهارگانه( می 

 ی ................................... است.ای از مغالطهنمونه« او گفت که این کتاب من است»د( عبارت 

5 

3 

 هر عبارت را به مفهوم مورد نظر ربط دهید.

 الزاویه                                                                    سوفسطائیانمثلث قائم

 ناشی از کاربرد یک داللت بجای داللت دیگر                             واضح نیستابهام 

 مغالطه                                                                                  تصور

 ی توسل به معنای ظاهریتعریف محل کار به خانه دوم                                                     مغالطه

 

5 

4 

 های زیر مشخص فرمایید.تصور و تصدیق را در نمونه

 الف( یاد باد آن روزگاران یاد باد

 ب( خرده هوشی، سر سوزن ذوقی )شعری از سهراب سپهری( 

521 

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

 دهم انسانی متوسطه دوم مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044 -1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 منطق دهمنام درس: 

 میرزازادهآقای   نام دبیر:

 81/8011 / 81 امتحان:  تاریخ

 صبح 81  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



5 

 در عبارت زیر اشتراک لفظ را مشخص فرمایید.

 «توانید وارد ورزشگاه شویدشما نمی»

 

 «. توانید خودرو را تعمیر کنید چون دوره های الزم را طی نکرده ایدشما نمی»

 

521 

6 

 ای شوند؟عبارات زیر ممکن است باعث چه مغالطه

 الف( من با مطالعه دو کتاب از بیست کتاب آن مترجم، فهمیدم که مترجم زبردستی نیست.

 

 ب( او اعالم کرد که من بَرَنده هستم.

 

 رنگ هم داریم! ج( اگر خریدار ماشین به تو گفت ماشینت رنگ دارد، بگو مگر ماشین بی

 

 د( زندگی سیبی است. گاز باید زد با پوست.  

5 

7 

 های زیر را مشخص فرمایید.نوع داللت

 الف( خورشید دلم روشن شد. 

 ب( برویم از روستا خرید کنیم.  

 بارد. ج( ببین باران می

52.1 

8 

 

 

 

 

 

 

 میان کلمات زیر چه نسبتی از نسب اربعه برقرار است؟

 الف( حیوان/ علفخوار

 ب( مداد / قرمز

 دندهج( خودرو / جعبه

 د( خلیج / خلیج مکزیک

5 

9 

 اند یا جزئی؟مفاهیم زیر کلی

 مرغ آتشخوار

 ی امتحانی درس منطق منبرگه

521 
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 فرمایید. )ذهنی، خارجی، لفظی(انواع وجود را در موارد زیر مشخص 

 یاس زیبا است.

 یاس از سه حرف تشکیل شده است. 

 یاس وجودم پرپر شد.

521 

11 

 اِشکال تعاریف زیر را به لحاظ منطقی بنویسید.

 الف( بیماری: عدم سالمتی

 ی زیدی: کسی که به امامت حضرت علی )ع( پایبند است. ب( شیعه

 ج( مادر: یعنی صدای پای آب. 

 د( تلویزیون: جعبه جادویی 

. 

12 

 نوع تعاریف زیر را بنویسید.

 الف( چکاد: قله و نوک کوه

 مناطق گردشگری: مناطقی مانند شمال ایران، ابیانه کاشان، تخت جمشید، میدان نقش جهان، ماسوله و ... ب( 

 ج( آبستراکسیون: عملی در مجلس برای از اکثریت انداختن آن تا مصوبه ای به رأی گذاشته نشود. 

 آهن جمهوری اسالمی ایراند( رجا: مخفف راه

5 

13 

 هایی را که در موارد زیر بکاررفته بنویسید.نوع هر یک از استدالل

 اعث خفگی گربه شده است. الف( استخوان مرغ را نباید به گربه داد. استخوان مرغ بارها ب

 

 ترسد.ب( مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می

 

 ج( سرویس مدرسه دیر کرده است. پس احتماال خراب شده است.

د( ماشین را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بودم. وقتی برگشتم ماشینم سر جایش نبود. احتماالً پلیس 

 با جرثقیل برده است.

5 

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

 متوسطه دوم دهم انسانی رشته:مقطع و 

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

 1044 -1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 منطق دهمنام درس: 

 میرزازادهآقای   نام دبیر:

 81/8011 / 81 امتحان:  تاریخ

 صبح 81  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید. به پرسش

 بودن منطق به چه معنا است؟الف( ابزاری

 های چهارگانه برقرار است؟ی کامالً جدا از هم چه نسبتی از نسبتب( میان دو دایره

 ج( نسب اربعه میان چه نوع مفاهیمی برقرار نیست؟

 های نقد استدالل تمثیلی را نام برید.د( شیوه

 

. 

11 

 های زیر پاسخ کامل دهید.پرسشبه 

 الف( مفهوم جزئی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 

 بودن تعریف چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.ب( منظور از دوری

 

 

 

 ی تعمیم شتابزده چیست؟ توضیح دهید. ج( مغالطه

 

 

 د( درس منطق برای شما چه فایده ای داشته است؟ )برداشت خودتان را بنویسید(

 

 

4 

15 

 ی زیر همه موارد ذکرشده کلی هستند؟الف( در کدام گزینه

 کتاب او، سیمرغ، شکل چهار ضلعی، خواهر ناصر  (1

 ی تفتان، کتاب درسیشعر، تضاد، قله (2

 

 لوزی، شیعه، ناطق، عمار یاسر (3

 

 ارومیه، استاد، عدالت، زرد (4

5 
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 ب( تعاریف زیر چه اشکالی دارند؟

 «نور یعنی روشنایی، و روشنایی یعنی نور»، «علم: حقیقتی همچون نور»، «آوازی خوشپرندهبلبل »

 مانع نیست. -تعریف دوری -واضح نیست (1

 مانع نیست -جامع نیست -تعریف دوری (2

 تعریف دوری -واضح نیست -مانع نیست (3

 تعریف دوری -مانع نیست -جامع نیست (4

 اند؟استدالل ناشی شدههای زیر به ترتیب از کدام نوع ج( استدالل

با فالنی شریک «   »شدن است.وپا زدن است؛ احتماالً در حال غرقشخصی در دریا در حال فریاد و دست»

نشوید زیرا پدرش ورشکسته شده و قطعاً همان پسر که زیر نظر او در شرکت کار می کرده، در مسائل مالی 

 «همانند پدرش خواهد بود.

 تعمیمی استقرای تعمیمی، استقرای (1

 استنتاج بهترین تبیین، استقرای تمثیلی (2

 استقرای تمثیلی، استنتاج بهترین تبیین (3

 استنتاج بهترین تبیین، استقرای تعمیمی (4

 ای است؟د( عبارت زیر نمایانگر چه نوع مغالطه

 «من از طبابت شما پشیمانم.»

 ی بار ارزشی کلماتمغالطه (1

 ی اشتراک لفظمغالطه (2

 ی ظاهریی توسل به معنامغالطه (3

 ی ابهام در مرجع ضمیرمغالطه (4

  .5 

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

 متوسطه دوم دهم انسانی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

 1044 -1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 انسانی منطق دهمنام درس: 

 میرزازادهآقای   نام دبیر:

 81/8011 / 81 امتحان:  تاریخ

 صبح 81  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 درستنا

 نادرست

 نادرست

 درست

 درست

2 

 تصدیق،  تصورالف( 

 غیر مشابه –ب( مشابه 

 کلیج( 

 مرجع ضمیرد( ابهام در 

3 

 الزاویه                                                                    جزئیمثلث قائم

 واضح نیست                     ابهام ناشی از کاربرد یک داللت بجای داللت دیگر        

 تصور«                                                                          مولود کعبه»

 ی توسل به معنای ظاهریدوم                                                                  مغالطه خانهبه  محل کارتعریف 

1 
 تصورالف( 

 ب( تصور

5 
 به معنای مجازنبودن و اجازه نداشتن است.« نمی توانید»در مورد اول 

 به معنای بلد نبودن است.« توانیدنمی»در مورد دوم 

6 

 تعمیم شتابزده

 ابهام در مرجع ضمیر

 توسل به معنای ظاهری

 تمثیل ناروا

7 
 التزامی

 التزامی

 مطابقی

8 

 عموم و خصوص مطلق

 عموم و خصوص من وجه

 تباین

 هیچ نسبتی برقرار نیست. جون نسب اربعه میان مفاهیم کلی برقرار است. در حالیکه کوه دماوند مفهومی جزئی است. 

9 
 کلی

 کلی

11 
 خارجی

 لفظی

 ذهنی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د حافظواح سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 منطق دهمنام درس: 

 ميرزازادهنام دبير: 

 1044/........ / ....... تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 
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 الف( دوری است

 گیرد. های شیعی را هم دربرمیی فرقه. زیرا بقیهنیست مانعب( 

 . از تشبیه و استعاره استفاده شده است. نیست واضحج( 

 . از تشبیه و استعاره استفاده شده است. واضح نیستد( 

12 

 لغویالف( 

 تعریف مصداقیب( 

 مفهومیج( 

 لفظیتعریف د( 

13 

 استقرای تعمیمیالف( 

 یتمثیلاستقرای ب( 

 استنتاج بهترین تبیینج( 

 استنتاج بهترین تبییند( 

11 

 ها است. یعنی منطق ابزاری در خدمت سایر علوم و دانشالف( 

 تباینب( 

 جزئیمفاهیم  ج(

دادن اینکه مشابهت بکاررفته درست نیست + یافتن استدالل تمثیلی مخالف تا درستی تمثیل توجه به وجوه اختالف و نشاند( 

 .شده زیر سوال رودارائه

15 

  سیاره مشتریرا دارد، تر و نه بیش بر یک مورد  فقط الف( مفهومی که قابلیت انطباق

 شود.معرَّف استفاه کنیم، زیرا منجر به تعریف دوری می خودعیناً از باید ن معرِّفدر  ب(

 ها متناسب نباشندها متفاوت نباشند + تعداد نمونهه: نمونبه درستی رعایت نشود استقرااگر هر یک از شرایط  ج(

 پاسخ: آزاد   د(

16 

 1الف( 

 3ب( 

 2ج( 

 4د( 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره01جمع بارم :
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