
و نام خانوادگی  :نام

 99.7.7تاریخ آزمون:   علوم انسانی:تحصیلیرشته

دقیقه 70:مدت آزمون   دهم:پایه تحصیلی

منطق :عنوان درس

اولنوبت آزمون: 

بارم  ردیف که ز ملک آزادستپیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست                بلکه آنست سلیمان                   

2  درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

 میشود. نامیده مغالطه عمدی غیر چه و چه عمدی اندیشه خطای الف( هرگونه

شده ایم. لفظ اشتراک مغالطه دچار بریممی کار به هم جای به لفظ را مختلف معانی ب( وقتی

 . گوییممی جزئی مفهوم را است مشخص کامالً آن مصداق که ج( مفهومی

است. تصور " توست تماشاگه امروز که این سبزه"د( 

1

3.5

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 شود. می .............تقسیم و ......... حیطه دو به بشری دانش و الف( علم

. کنیممی ...............استفاده از دیگران به خود افکار انتقال و بیان ب( برای

است. همان................ غلط گیریج( نتیجه

 ......................است. مسیحی و ایتالیایی مفهوم دو بین د( نسبت

دارند. پی در را نتیجه ضرورتا مقدمات ...................... استدالل و( در

 دارد. کاربرد بسیار روزمره زندگی ه( ..............................در

2

2 تصدیق؟ کدام و است تصور کدام کنید تعیین  زیر عبارات و کلمات میان از

.................... زیبا ویالیی خانه الف(

.................... است تفکر معیار ب(منطق

دیدم.................. را او که ج( وقتی

میگردد................... خود دور به د( زمین

3

2  کنید: مشخص را زیر های داللت نوع

 . باد تان همراه به خدا دست الف(

 . شکست پنجرهب(

 دریاست. دلش ج(مادرم

بریدم. را دستم میوه کندن پوست موقع د(

4

2  : کنید تعیین را زیر مغالطات نوع

شکست. سرش که بود کودک خواباندن حال در الف(مادر

ب(به نظر علی احمدی دانشجوی خوبی است. 

5
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 کنید: مشخص را کلی و جزئی مفاهیم 2

  مسلمان    ایرانی د(دختر           کتاب ج(این  علی          پسر ب(تنها          سیندرال الف(

 

6 

 ؟ است برقرار چهارگانه های نسبت میان از نسبتی چه زیر کلی مفهوم دو میان 2

 و جیوه                  مایع د(فلز        و بنفش ج(رنگ              شیرین و ب(میوه          غزل و الف(مثنوی
7 

 : کنید مشخص را زیر های استدالل نوع 1

 . نیست دزد غریبه مطمئناً  پس است نکرده پارس گوسفند شدن دزدیده هنگام گله الف( سگ

 است. کرده تصادف حتما میکند ناله و است کشیده دراز خیابان روی ب( نوجوانی

8 
 

 : بنویسید را زیر های تعریف اشکال 2

 . سالمتی فقدان یعنی ،بیماری بیماری فقدان یعنی سالمتی الف(

 . بدنچشم: عضو مفید ب(

 . آسمان گوشواره :ماهج(

 د.گوین را اجسام در مفطور بعدد( امتداد : 

9 

 : کنید مشخص را زیر های تعریف نوع 1.5

  ناطق انسان: حیوانالف ( 

 آن. مانند و لوبیا و عدس های : دانه حبوباتب( 

 روند. می آنجا به نماز خواندن و عبادت و دعا برای مسلمانان که ساختمانی مسجد:ج(  

10 
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 پاسخنامه : 

 :1سوال 

 الف(  درست         ب( درست      ج( درست       د( درست 

 :2سوال 

الف( تصور و تصدیق       ب( الفاظ       ج( مغالطه     د(عموم و خصوص من وجه      و( قیاسی       ه( 

 استنتاج بهترین تبیین 

 :3سوال

 الف( تصور      ب( تصدیق      ج( تصور       د( تصدیق 

 :4سوال 

 الف( التزامی      ب( تضمنی        ج( التزامی       د( تضمنی 

 (5سوال 

 الف( ابهام در مرجع ضمیر ش ) در سرش (

 ب( نگارشی کلمات . 

 :6سوال 

 الف( جزیی         ب( کلی           ج( جزیی       د( کلی

 :7سوال 

 الف( تباین        ب( عموم و خصوص من وجه         ج(عموم و خصوص مطلق      د( تساوی 

 :8سوال 

 الف ( استنتاج بهترین تبیین 

 بهترین تبیین  ب( استنتاج

 :9سوال 

 الف( دوری است       ب( مانع نیست      ج( واضح نیست      د( واضح نیست 

 :10سوال 

 الف( تحلیلی        ب( ذکر مصادیق       ج( تحلیلی

 

 

 موفق باشید....                                                                                                                                 
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