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 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 متوسطه دوم دولتی خوارزمی غیرمدرسه 

 منطق  : درسامتحان داخلی  االتؤس                                                                                       

 1صفحه            16:   تعداد کل سؤاالت                   1400دی نوبت:                    دهم انسانی  :پايه                             جبیر  نام دبیر : 

 بارم نمره سؤال رديف

 غلط گزینه های زیر را مشخص کنید. صحیح و 1

 ست.منطق تنها ابزاری برای ارزیابی اندیشه های فلسفی االف ( 

 بین دو مفهوم کلی میز و صندلی رابطه تباین برقرار است.( ب

 لفظ آنتن در عبارت؛ او آنتن است نشان دهنده داللت مطابقه است ج(
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 کنید پرمناسب  کلماتجاهای خالی را با  2

 رابطه بین تصور و تصدیق............... است. الف(

 آنها صدق می کنند ........... می گویند.به افراد یا اشیا در جهان که مفاهیم بر ب ( 

 ه باعث کشف تصور مجهول می شود ................. می گویند.مجموعه تصورات معلوم کج (

5/1 

 اقسام مختلف یک مفهوم نسبت به یکدیگر رابطه .................. دارند. 3

 باینتب(                                                 تساویالف(

 عموم و خصوص من وجهد( عموم و خصوص مطلق                          ج( 

5/0 

 پاسخ کوتاه دهید.به سؤاالت زیر  4

 جمالتی که با چیست پایان می پذیرد با کدام بحث اصلی منطق ارتباط دارد؟الف ( 

 شایع ترین خطای ذهنی چیست؟ب (

 مفهوم نمونه خارجی آن را نشان می دهیم؟در کدام نوع تعریف گاهی برای شناساندن یک ج (

 د( تعریف باید مانع باشد یعنی چه؟

2 

 جزیی و کلی بودن مفاهیم زیر را مشخص کنید. 5

 «مدرسه» د(        دخترج(       شیرین ) به معنای اسم خاص(ب(     کتاب منطقالف( 

1 

ین ، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص بین مفاهیم زیر چه نسبتی از نسبتهای چهارگانه ) تساوی، تبا 6

 من وجه( برقرار است؟

 ج( حیوان ، روباه                    مربع و مستطیلب(                       مسلمان ، اروپاییالف( 

       5/1 

 ) لغوی، مفهومی ، ذکر مصادیق(نوع تعریف های زیر را مشخص کنید 7

 ارات: جمه انتشار و نشرج( انتش الف( انسان : حیوان متفکر

 حیوان عبارت است از گاو ، سگ ، اسبب(
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 نمره ورقه
 

  با عدد
 

 نمره تجديد نظر

  با عدد

  با حروف
 

  با حروف

 تاريخ و امضاء                                                   زهرا رجبی    نام ونام خانوادگی دبیر  : تاريخ و امضاء                                                  زهرا رجبی      : نام ونام خانوادگی دبیر 

  1400/ 10  /25تاريخ امتحان :   

 صبح 30/10    ساعت شروع :

 دقیقه   70  مدت امتحان : 

 نام :

 نام خانوادگی :

 م پدر :نا

 : نام کالس
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 بارم نمره 2صفحه                                                سؤال  رديف

 اشکال تعریف های زیر را بیان کنید؟ 8

 خورشید جان پرور ج( مادر :      الف(سالمتی : فقدان بیماری

 ابزارسازانسان : حیوان ب(

5/1 

 زیر را مشخص کنید؟ هاینوع استدالل 9

 الف(سرفه امروزم خیلی شبیه عالئم بیماری خواهرم است بنابراین بهتر است من هم داروهای او را مصرف کنم.

ید که بیماری در پزشکان پوست معتقدند که با نمونه برداری قسمتی از پوست آسیب دیده می توان فهمب(

 کل سطح پوست ناشی از چیست.

 ج(هر اسبی که تا به حال مشاهده شده است دستگاه تنفس داشته است پس تمام اسبها دستگاه تنفس دارند.

5/1 

 از میان موارد زیر تصور و تصدیق را مشخص کنید. 10

 د( شاعر شیرین سخن     الف( کتاب فلسفه      ب( حافظ شاعر ایرانی است.        ج( عجب هوایی   

1 

 مشخص کنید کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام مورد استدالل است. 11

الف( زهرا همسایه اش را دوست دارد او زن مهربانی است.    ب( جزیره زمینی است که دور تا دور آن را آب 

 فرا گرفته است.

1 

نگارشی، اشتراک لفظی ، توسل به معنای ظاهری، ابهام  در عبارات زیر امکان وجود کدام نوع مغالطات است؟) 12

 در مرجع ضمیر(

 الف( فاطمه دوست ده ساله من است        

 ب( مجسمه های ساخته شده توسط یک هنرمند گمنام ربوده شد. 

 ج( مادر همسایه اش را دوست دارد او زن مهربانی است.
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 عیین کنید. نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر ت 13

 الف( گاه تلویزیون به دلیل بد آموزی تاثیرات نامناسبی دارد.

 ب( پیش از غذا دستهای خود را بشویید.

1 

 قوت و ضعف استدال لهای استقرایی زیر را بنویسید. 14

 الف( میوه های روی جعبه درشت و مرغوب هستند بنابراین کل میوه های این جعبه درشت و مرغوب هستند.

 اران سال است که خورشید صبح ها طلوع کرده است بنابراین از این به بعد هم طلوع خواهد کرد.ب( هز

1 

 1 شرایط استقراء قوی را نام ببرید؟ 15

 1 ؟مغالطه تعمیم شتاب زده چگونه به وجود می آید 16

 20 جمع نمرات   

  رجبیموفق باشید /     
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