
باسمه تعالی       

سال تحصیلی 1399-1398سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی سئواالت درس:منطق

دهم -پایه و رشته:انسانی7اداره آموزش و پرورش   .ناحیه  نام و نام خانوادگی :

تاریخ آزمون:نام دبیر: نام کالس: نام آموزشگاه:

ئوال:    طراح ساااا  نااام 

 فریدی

80فرصت پاسخ:      دقیقه تعداد صفحات: تعداد سئواالت:

بارمسئواالتردیف

درست را از نادرست مشخص کنید: الف(

دو حیطه کلی دانش بشری تعریف و استدالل است. -1

 بر معنا، داللت تضمن است.« کفشم»داللت لفظ « کفشم را واکس زدم»در عبارت  -2

اگر جزئی صادق باشد، حکم کلی از نظر صدق و کذب نامشخص است .« تداخل»در تقابل  -3

کند که اگر دو مقدمه اسااتدالل سااالبه  نتیجه در قیاس اقترانی از این قانون کلی پیروی می « کیفیت» -4

 باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود.

از قیاس استثنایی منفصل حقیقی، چهار حالت قطعی و معتبر به دست می آید.-5

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید: ب(

تصدیق های مجهول، دست می یابیم.به کمک ..............از تصدیق های معلوم به کشف  -1

در استدالل های...............از اصطالح ضعیف و قوی استفاده می شود. -2

محمول.............است.« دانش اندر دل چراغ روشن است» در قضیه  -3

صادق باشد، عکس مستوی آن از نظر صدق و کذب.............است.» هر گیاهی نامی است»اگر قضیه -4

25/0

25/0

25/0

25/0
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شرط اول برای نتیجه گیری از یک قیاس ...................است. -5

هر گاه بگوییم سالبه جزئیه عکس الزم الصدق دارد دچار مغالطه ...............شده ایم. -6

در اساتدالل ..................هدف فهم حقایق ودر .................هدف قانع کردن دیگران برای انجام دادن کاری یا -7

پذیرش مطلبی است.

25/0

25/0

5/0

 موارد سمت راست را به سمت چپ ارتباط دهید: ج(

منفصل مانعة الرفع -1الف( یا قضیه حملی است یا شرطی                              

 منفصل حقیقی -2ب( یا این شی فلز است یا غیر فلز                               

منفصل مانعة الرفع   -3ج(یا روزه اثر جسمی دارد یا روحی                               

75/0

به سواالت پاسخ دهید: د(

نوع قضایای حملی را مشخص کنید. -1

پنج حرف دارد.    « سیمرغ» -الف

 هیچ گیاهی جماد نیست. -ب

بعضی گل ها خوشبو هستند -ج

75/0

جدول زیر را کامل کنید:-2

عکس مستوی تناقض تضاد اصل قضیه

هیچ پساااتانداری پرنده     

 نیست

5/1

با توجه به روابط قضایا، صادق یا کاذب بودن قضیه دوم را بنویسید. -3

«هر گاوی گوشتخوار است»←«   هیچ گاوی گوشتخوار نیست»

5/0

75/0مغالطه ای وجود دارد؟ در عبارات زیر امکان پدید آمدن چه نوع -4
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پلنگ به دنبال آهو بود که که شکارچی به او شلیک کرد -الف

 گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ کشف شد -ب

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت -ج

، یک مفهوم جزئی و یک مفهوم   «دانش آموزان این مدرساااه امروز به اردوی تفریحی رفتند   » در عبارت  -5

 مشخص کنید.کلی 

5/0

سب اربع برقرار -6 سبت از ن ستقیم( کدام ن شخص کنید بین دو مفهوم کلی )خط و خط م شکل م سم  با ر

است؟

5/0

نوع تعریف را در عبارات زیر مشخص کنید: -7

نبی: انسان هایی همچون حضرت ابراهیم، عیسی، موسی، و حضرت محمد)ص( -الف(

 می کند و در شب شکار می کند. خفاش: پستانداری که پرواز -ب(

 قله: نوک کوه -ج(

75/0

نوع استدالل های زیر را از میان اقسام استقرا و قیاس بیان کنید.-8

 هر کالغی سیاه است زیرا تا به حال کالغی به رنگ دیگر ندیده ام -الف

آزاد کندانسان مانند یک دیگ بخار است که باید فشار های درونی خود را به نوعی  -ب

پس کبوتر خونگرم است -هر پرنده ای خونگرم است –کبوتر پرنده است  -ج

استنتاج جزئی از کلی -د 

1

چه نتیجه ای می توان گرفت؟« استنتاج بهترین تبیین»در عبارت زیر به کمک  -9 

«کودکی در سوپر مارکت گریه می کند و به شدت پایش را بر زمین می کوبد»

5/0
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قیاس زیر شکل چندم است؟ نتیجه را بنویسید و تعیین کنید معتبر است یا نامعتبر؟  -10

هر جیوه ای رسانا است -هر جیوه ای فلز است  

1

علت نامعتبر بودن قیاس های زیر چیست؟ -11

 انسان جماد است -خاک جماد است –انسان از خاک است   -الف

رستم در بیشه زندگی می کند  -کندشیر در بیشه زندگی می  -رستم شیر است -ب

5/0

نتایج احتمالی قیاس زیر را بنویسید و اعتبار آن را بررسی کنید. -12

 هر الف ب است

هیچ ج ب نیست               نتیجه:.....................                نتیجه:....................  

1

1تفاوت آن را با قیاس اقترانی بنویسید.قیاس استثنایی را تعریف کنید و -13

از قضیه شرطی متصل زیر، یک قیاس استثنایی برای حالت معتبر و یک قیاس استثنایی برای حالت نا -14

 معتبر بنویسید.

اگر از بخاری برقی استفاده کرده باشم، آنگاه اتاق گرم شده است 

1

از قضایای شرطی منفصل را می توان ساخت؟ کدام نوع« موجبه و سالبه»با دو مفهوم -15

25/0

5/1 تفکر نقّادانه یا سنجشگرانه چیست و تفاوت مهم آن با تفکر غیر نقّادانه کدام است؟ -16
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اشکال تعریف های زیر را بیان کنید:-17

 آتش: عنصری شبیه نفس انسان 

حرکت مکانی: به انتقال شی از مکانی به مکان دیگر می گویند

 : کسی که به دوازده امام اعتقاد داردشیعه

75/0

نوع مغالطه ها را مشخص کنید. -18

با رشته ای که تو انتخاب کرده ای، قبولی در این دانشگاه معتبر دولتی، ارزشی ندارد -الف

و  نیرو های انگلیسی جهت برقراری صلح و ایجاد آرامش، وارد منطقه شدند و به سرکوبی ستیزه جویان       -ب

 جنگ طلبان پرداختند

تنها کسی که از دماغ فیل افتاده با ما همکاری نمی کند  -ج

75/0

گزینه مناسب را انتخاب کنید ه(

، با توجه به شرایط تعریف چه  «شکلی است محدود به سه ضلع مساوی     » اگر در تعریف مثلث گفته شود   -1

 اشکالی در آن موجود است؟

جامع است ولی مانع نیست -2نیست                       مانع است ولی جامع  -1

نه جامع است نه مانع -4تعریف بی ربط است                                -3

25/0

و « جهانی اساات بنشااسااته در گوشااه ای  -هر آنکس زدانش برد توشااه ای» کدام گزینه در باره عبارت -2

 صحیح است؟، «عاشق شو ار نه کار جهان سر آید»

قضیه شرطی است -قضیه شرطی است -2قضیه نیست                   -قضیه حملی است -1

قضیه نیست -قضیه شرطی است -4قضیه شرطی است            -قضیه حملی است -3

25/0

را عکس کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم، کدام قضیه به دست     « هر الف ب است »هر گاه قضیه   -3

 آید؟می 

هیچ ب الف نیست -2بعضی ب الف نیست                         -1

بعضی غیر الف ب است -4بعضی غیر ب الف است                      -3

25/0
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بعضی »و عالمت محمول در قضیه « تهران پایتخت ایران است »به ترتیب بگویید عالمت موضوع در قضیه    -4

 کدام است؟« الف ب است

منفی -منفی -4مثبت               –منفی  -3مثبت               -مثبت -2منفی               -مثبت -1

25/0

باشد؟« بعضی الف ج نیست»کدام گزینه می تواند مقدمات قیاسی را تشکیل دهد که نتیجه اش  -5

هیچ ب ج نیست -بعضی الف ب است -2هر ب ج است                    -بعضی الف ب است -1

بعضی ب ج نیست -بعضی الف ب نیست -4هیچ ب ج نیست                -بعضی الف ب نیست -3

25/0

در کدام قضیه اجتماع دو امر محال و ارتفاع آن جایز است؟ -6

عالم یا حادث است یا قدیم -2قضیه یا موجبه است یا سالبه                  -1

شکل یا دایره است یا مربع -4فرد                  هر عددی یا زوج است یا -3

25/0

«موفق و سربلند باشید»
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باسمه تعالی               

تاریخ آزمون: نام دبیر: نام کالس: بشری   نام آموزشگاه:

شماره دانش آموزی /صندلی/یا.................................نام ونام خانوادگی دانش آموز

پاسخنامه

1)

25/0نادرست  -5  25/0درست-4    25/0درست  -3    25/0نادرست -2  25/0درست  -1

2)

-5   25/0تمثیلی  -4   25/0جامع نیست -3    25/0عموم و خصوص مطلق  -2   25/0حکم و قضاوت-1

 25/0تعریف و استدالل -6  25/0جزیی  

3) 

(25/0)هر مورد   3د(     5ج(     2ب(    1الف( 

4) 

25/0تصدیق -4    25/0استدالل -3     25/0تصور  -2     25/0تعریف  -1

5) 

25/0لفظ-ب    25/0خارج -الف

6) 

اجناس دزدیده شده توسط مأموران، کشف       25/0جناس دزدیده شده، توسط مأموران کشف شد  ا -الف

 25/0شد 

25/0جرج اسمیت مورخ فلسفه، مسیحی است             25/0جرج اسمیت، مورخ فلسفه مسیحی است -ب

7) 
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25/0این بازار  /جزئی    25/0دوستم /کلی

بعضی آهن ها  25/0بعضی رسانا ها آهن هستند  25/0هر آهنی رسانا است   25/0عموم و خصوص مطلق  (8

          25/0رسانا نیستند

25/0

25/0سنگ و شیشه    25/0تباین  /                25/0(عموم و خصوص من وجه/ لباس و سفید 9

5/0( گزینه دو 10

11 ) 

25/0د( مفهومی    25/0ج( لغوی     25/0ب( مفهومی       25/0از طریق ذکر مصادیق  -الف

12)

 25/0واضح نیست  -ج    25/0مانع نیست  -ب      25/0جامع و مانع نیست  -الف

 25/0و مفاهیم خاص)منحصر به فرد(     25/0( با مفهوم عام)مشترک( 13

 5/0( گزینه یک 14

+من)نفس و اندیشه( 25/0مرکب از به)خوب و نیک(   5/0( سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان   15

16) 

 25/0تعمیمی -ج  25/0قیاسی -ب    25/0تمثیلی -الف

انسان مانند درخت است     0موارد اختالف //5( گل گیاه است و شرایط مقاومت آن با انسان متفاوت است 17

 / استدالل مخالف 5/0که می توان به آن تکیه کرد 

75/0ابلو پارکشده پس با جرثقیل به مکان دیگری حمل شده است چون زیر ت -18

 استقرایی  تعمیمی -ب     25/0قیاس  -( الف19

 25/0سالبه   25/0(دو نوع موجبه 20

 25/0و مورد د  25/0( مورد ب 21

 25/0( سیل غمت 22

25/0محصوره    25/0محصوره   -ب   25/0شخصیه جمعی –(الف 23

5/0بلند نیستند  ( بعضی انسان ها قد24
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