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 ادره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ماسال

 

شگاه: دبیرستان صدیقه کبری اولم نام و نام خانوادگی دانش آموز :                 نام آموز  

11سوال:ا بخشی پور           تعداد سمیررشته تحصیلی:                                       نام دبیر :   

تاریخ آزمون :      عنوان درس: منطق دهم                                      3تعداد صفحه:    

دقیقه 70زمان پاسخگویی:                       نوبت آزمون : دی ماه            

ردیف  سواالت  بارم 
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 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

که باچیست پایان می پذیرد پاسخ شان بر اساس حوزه تصورات تدوین می سواالتی -الف

.غشود  

غصرف خواندن منطق انسان را از خطای اندیشه بازمی دارد. -ب  

صداللت لفظ بر معنا که مطابق معنای اصلی لفظ است را داللت تضمنی می گویند.-ج  

صوظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است.-د  

صفهوم هیچ مصداق مشترکی ندارند.در نسبت تباین دوم-و  

غتعرییف را با مفهومی خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم عام تر را بیان می کنیم. -ر  

غمفهوم کلی مفهومی است که مصداق آن کامال مشخص است.-ز  

غدر استدالل قیاسی مقدمات از نتیجه حمایت نسبی می کنند. -ه  
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2 

پر کنید:جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب   

...... تشکیل شده است.تصدیقاز یک ..« او دانش آموز پایه دهم است» جمله  -الف  

.... استفاده می کنیم.الفاظ.برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از  -ب  

به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به خطایی منتهی می شود که آن را -ج

..... می نامند.مغالطه توسل به معنای ظاهر.  

پدید آمده اند...... اشتراک لفظ..لطیفه ها بر اساس مغالطه .بسیاری از -د  
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید:

اغلب آگهی های تجاری در واقع نوعی ..... هستند که برای تشخیص درست و غلط آن ها -1

 به ........ نیازمند هستیم.

استدالل  -مغالطه-منطق                            ب -استدالل-الف  
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منطق  –استدالل -د                           *  منطق –مغالطه -ج 2  

در ..... از چند ..... استفاده می کنیم و به سوال ..... پاسخ می دهیم.-2  

*  چیستی-تعریف-استدالل-ب         چرایی       -تصدیق –استدالل –الف   

چیستی -تصدیق -تعریف-د               چرایی         -تصور -تعریف-ج   

در کدام عبارت داللت تضمنی وجود دارد؟ -3  

او ماشین خود را فروخت. -ب                             *. بازیکن شکست  یپا -الف  

لباس تازه ای خریدم . -دلم به حالش سوخت.                          د -ج  

در کدام گزینه درخت یک مفهوم است؟ -4  

درخت اکسیژن تولید می کند.               -الف  

مادرم درخت باغچه را آب می دهد. -ب   

*ترکیب درخت پر ثمر یک ترکیب وصفی است. -ج  

فردی را دیدم که درختی را در بیا بان قطع کرد.-د  
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عبارت های زیر را مشخص کنید:تصور و تصدیق   

 

تصور کتاب منطق پایه دهم انسانی -ب            تصدیقمریخ سیاره است.    -الف  

تصدیقنبیند مدعی جز خویشتن را -د        تصور مگسی که تو پرواز دهی  -ج  
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 نوع مغالطات زیر را مشخص کنید؟

ابهام در مرجع ضمیر   مریم هنگام دیدن مادرش موهایش را شانه زد. -الف  

اشتراک    .پس انگور همسر خسرو است -شیرین همسر خسرو است -انگور شیرین است-ب

 لفظ
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 جزئی یا کلی بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

                                          کلی  مولود کعبه  -ب     کلی حیوان ناطق   -الف

جزئی خرداد ماه -د       جزئی ماه پیشونی  -ج   
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عموم و خصوص  -تباین-نسبت های چهارگانه کلمات زیر را مشخص کنید:) تساوی 1

عموم و خصوص مطلق( -من وجه  

عموم خصوص من وجه  میوه و شیرین : -الف  

تساویحیوان و حساس:-ب          
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                           تباین موحد و مشرک: -ج

عموم و خصوص مطلقعلم و تصور:-د    

 
 نوع داللت های زیر را مشخص کنید: 1

مطابقیداللت  دایی مان به ما ی تلویزیون هدیه داد. -الف  

تضمنیداللت  تلویزیون ما شکست.-ب  

       داللت التزامی تو ماه تابان من هستی  -ج
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استنتاج بهتریند  -تعمیمی -هرکدام از استدالل های زیر را مشخص کنید:)تمثیلی 2

قیاسی( -تبیین  

در سایت مدرسه ما آمده بود که معلمان این مدرسه دارای دکتری هستند پس -الف

قیاسی دبیر منطق ما هم دکتری دارد.  

قطعات فرسوده یک دستگاه هستند باید کنار دبیران دارای سابقه باال مانند  -ب

تمثیلی.گذاشته شوند تا بتوان از نیروهای جدید و تازه نفس استفاده کرد  

با چند نفر از مدرسان این موسسه صحبت کردم در تیز هوشان درس خوانده  -ج

تعمیمیبودند پس همه مدرسان آن فارغ التحصیل مدارس خاص هستند.  

ردم درهایش بسته بود ،جمعه یا روز تعطیل دیروز از جلوی مدرسه ای عبور می ک -د

 بهتریننتاج تاس .نبود هوا هم که آلوده نبود حتما برای تعمیرات تعطیل کرده اند

 تبیین
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 عیوب تعاریف زیر را بنویسید: 1

            ع نیستمجا انسان: حیوان راست قامت   -الف

مانع نیست. زمین: سیاره ای که به دور خورشید می چرخد-ب    

عریف دوری ت  دو زیست: دو نوع زیست-ج  

واضح نیست  واشیسخن چین:  -د  
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 نوع مغالطات زیر را مشخص کنید: 2

نگارشی کلمات( -تعمیم شتاب زده -توسل به معنای ظاهر -)تمثیل ناروا  

 

به معنای توسل   .هرکس خانه بزرگ و ماشین مدل باال دارد خوشبخت نیست -الف

 ظاهر 
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یک نفر از دانش آموزان کالس دهم ضعیف بود پس همه کالس ضعیف هستند. -ب  

شتاب زده تعمیم   

نگارش کلمات مغالطه   خوبی است. به نظر علی بلوچی دانش آموز -ج  

ناروا تمثیل خانواده نمی تواند بیشتر از در آمدش خرج کند. کدولت هم مانند ی -د  

 

 

بخشی پور -ت باشیدموفق و سالم  
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