
https://konkur.info

www.konkur.info


 

 

 

 

 

 

 
 

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

 نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء: نام دبیر:                    تاریخ و امضاء:
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1 

 /.(52) هر مورد  عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید:

 ) ص      غ(   صدق یک قضیه ، کذب دیگری را در پی دارد ،تناقض رابطة در-الف(

 غ(          ( است. )ص-، عالمت سقراط) موضوع( منفی)«سقراط انسان است »در قضیة  -ب(

 غ(          ) ص  .ی قضایای شرطی متصل این است که نوعی وابستگی میان اجزای آن برقرار است وجه تسمیه-ج( 

52/0 

5 

 : جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 .........عده عکس مستوی درست رعایت نشود،دچار مغالطةدر صورتی که درجابجا کردن اجزای قضیه، قا-الف(

 نمره 2/0  .خواهیم شد

 نمره52/0 .............. می شود اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترك دارند، باعث بروز مغالطة-ب(

 /.  نمره52 .نامند تعریف یک چیز با استفاده از خودش )تعریف شی به خود( را........................... می-ج(

که در این  های لالدر علومی مانند فلسفه، ریاضیات و علوم و معارف دینی در پی فهم حقایق هستیم. به استد-د(

 /.  نمره52    .گویند می » .......« روند،  کار می علوم به

 /.نمره 2 .تدوم........ اسة اول.......... و در مقدمة در شکل چهارم قیاس اقترانی، حد وسط در مقدم-ه(

 نمره/. 52شده ایم. « .....تالی» دست بیاید،آنگاه دچار مغالطه به اگر از حالت اثبات تالی         اثبات مقدم -و(

5 

3 

  .هستند تصدیق( –) تصور  اقسام علمز تعیین کنید هر یک از گزینه های زیر کدامیک ا

 دانش آموز کوشا  (الف

 فردوسی شاعر است (ب

2/0 

4 

  داللت لفظ بر معنا را در موارد زیر مشخص کنید؟ انواع

 : .......... الف( کفشم را واکس زدم 

 ........... ب( دزد ماشینم را برد:

 : ...........ب( خانه خرابم کردی 

 

52/0 

 3 از 1صفحه ی 

 وادگی: ..........................نام و نام خان

 دهم انسانی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال: 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ورش شهر تهران منطقه اداره ی آموزش و پر

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 7381 -89سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 

 منطقنام درس: 

 خدابخش سونيا نام دبير:

 33/3/7389 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 9:  00  ساعت امتحان:

 دقيقه80مدت امتحان : 
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م و خصوص من نسبت های چهارگانة بین مفاهیم زیر را مشخص کنید؟)تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عمو

 ( وجه

 ه:جیو –ب( فلز مایع                                       الف( میوه و شیرین:  

 :متقاطع –د( موازی                                              ج( رنگ و قرمز: 

1 

6 

 نوع تعریف های زیر را مشخص کنید؟ 

 .گفته می شود انن آنفلوآنزا، آبله مرغالف( بیماری های ویروسی: به بیماری هایی همچو

  د.انداری که پرواز می کند و در شب به شکار می روتب( خفاش: پس

 .ج( فردوس: به معنای باغ، بهشت

52/0   

5 

  کنید؟ مشخص را زیر های تعریف اشکال

 .مساوی ضلع سه با شکلی: مثلث( الف 

 .آسمان طالیی سکه: خورشید( ب

 .قامت راست حیوان: انسان( ج 

 .شود می سنجیده ساعت با که امری: زمان( د

1 

8 

 :نوع استدالل های زیر را از میان اقسام استقرا تعیین کنید

 ) ....................( .الف(آمارها نشان می دهند که اکثر تصادفات جاده ای ناشی از سرعت غیرمجازاند

 )...........................( .خود می لرزد ب( تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند وقت یک بار به

 . ).....................(ج( سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفند پارس نکرده است. پس مطمئناً درد غریبه نیست

2/1 
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 : نوع قضایای حملی زیر را مشخص کنید

 ) .................( الف( هر گاوی علفخوار است.

 )..................( د.ب( بعضی معلمان شاعرن

 )................( ج(هیچ انسانی مجبور نیست. 

 . )................(د( سقراط در دادگاه محکوم شد 

1 

10 
 : عکس مستوی قضیه زیر را بنویسید

  « هیچ روشنی تاریک نیست »
2/0 

11 

   د.ب قضیه دوم را مشخص کرده و نام رابطه آن را بنویسیبا فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق و کذ

 د.بعضی از درس های منطق دشوار نیستن                     هیچ یک از درس های منطق دشوار نیست (الف

 ت.هیچ مادری مهربان نیس                       بعضی مادرها مهربان هستند (ب  

1 

15 

  :کنید کامل را زیر جدول

 تداخل تضاد ل قضیهاص

   بعضی گل ها صورتی هستند
 

52./ 

13 

 کنید:  مشخص را زیر های قیاس شکل

 است زا بچه آهویی هر نیست                    آهو انسانی الف( هیچ

 هستند سرخ گلها بعضی است                            جسم گلی ب( هر

 نیست ناطق هیچ درختی      است                    ناطق انسانی ج( هر

52./ 

14 
 : اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید. در صورت نامعتبر بودن دلیل آن را بنویسید

 هر الف ج است هر ج ب است.   هر الف ب است.-(الف
52/1 

 3 از 2صفحه ی 
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14 
 .بعضی الف ج است هر ب ج است.  هر ب الف است.  -(ب

 .بعضی الف ب نیست  هیچ ب ج نیست.  ب نیست.بعضی الف  -ج(
 

12 
 د.دلیل نامعتبر بودن قیاس زیر را بیان کنی

 . پس: برخی از کاغذها برف اند ، برخی از سفید ها برف اند، برخی از کاغذ ها سفیدند 
2./ 

16 
 را در قضیة زیر با عالمت مثبت یا منفی مشخص کنید:  موضوعدامنة مصادیق 

 داستانی اند.بعضی کتاب ها 
52./ 

 

15 

 

 

قیاس استثنائی اتصالی، قیاس . )نوع قیاس های زیر را معین کنید و در صورت معتبر بودن آنها نتیجه را بنویسید

 ی(. استثنائی انفصالی حقیق

  ............. اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس -(الف

 .............. است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پسهر قضیه ای یا موجبه  -(ب

2/1 

18 

 

 را در عبارت زیر تعیین کنید: منفصل  شرطی اقسا م

 )شرطی منفصل ........( عدد طبیعی یا زوج است یافرد  ( الف

 )شرطی منفصل .........(  سه شنبه است یا چهارشنبهیا فردا  (ب

1 

19 
 :وتالی را مشخص کنیدزیر مقدم  متصل در قضیه شرطی

 تمرین ها را امشب می نویسم؛ اگروقت پیدا کنم. 
2./ 

50 

 بار ارزشی هر یک عبارت زیر را مشخص کنید: 

 . ) ............(من در اعتقادات خود ثابت قدم و استوار هستم -الف(

 . )............(ورزید های خود لجاجت و تعصب می شما نسبت به پیش فرض -ب(

 ه شق است. )............(دنده و کلّ های خود یک گیری در موضعاو  -ج(

52./ 

51 

 هرکدام از موارد زیر یکی از انواع مغالطات در اثر روانی می باشد، نوع هر کدام را در جای خالی بنویسید:

 .چون شما خیلی باسلیقه هستید بعید هست این مدل را انتخاب نکنید-الف(

  .بازی کند بچه ای ندید، بدید و عقده ای استپریا زی جدید هر کسی با اسباب با -ب( 

   اگر پسر من با پسر شما دعوا کرده، حتماً حق با پسر من هست! -ج(

 .به جزمرگ، خسارت و بیماری بیمه در مقابل همه چیز   -د(

1 

55 

اقناع » از میان این اهداف، یم.کن استفاده می داللبر اساس اهداف متفاوتی که در زندگی داریم، از انواع مختلف است

 است، به طور کامل توضیح دهید :«  دیگران

 موفق باشید

1 

 3از 3صفحه ی 
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 مهر یا امضاء مدیرمحل                                                       راهنمای تصحیح ردیف

 52/0نمره کل    (نمره 52/0هر مورد )       ص   -ج(       غ  -ب(  ص  -الف( 1

5 

وضع  ،و((2/0)محمول -موضوعه((،52/0)د( برهان /.(،52)دوری ج(،(52/0)اشتراك لفظب(،(2/0)الف( ایهام انعکاس

 نمره 5    .(52/0)تالی

 نمره 2/0الف( تصور ب( تصدیق    3

 52/0نمره کل       (25/0هر مورد )  ج(التزام    ب( مطابقه  یلف( تضمنا  4

 1نمره کل     (52/0) هر مورد د( تباین  -ج( عموم و خصوص مطلق -ب( تساوی -الف( عموم و خصوص من وجه 2

 52/0نمره کل           (25/0) هر مورد  وی )لفظی( غج(ل  -ب(مفهومی -تعریف از طریق ذکر مصادیق  الف( 6

 1نمره کل           (52/0) هر مورد د(دوری است  -ج( مانع نیست  -ب( واضح نیست  -الف( جامع نیست  5

 2/1نمره کل      (2/0هر مورد )  ج( استنتاج بهتریین تبیین -ب( استقرای تمثیلی-لف( استقرای تعمیمی ا 8

9 

)هر مورد د( شخصیه )موجبه(  -ج( محصوره )سالبه کلیه( -(ب( محصوره )موجبه جزئی -الف( محصوره )موجبه کلیه( 

 1نمره کل     (52/0

 /. نمره2 « نیست ی روشنتاریکهیچ  » 10

 1نمره کل        نمره( 2/0ر مورد )ه      تناقض ، کاذب( ب                   تداخل ، صادق (الف  11

 52/0نمره کل           /.(52)صورتی است      /.(52)تداخل: هر گلی        (/.52 )تضاد ندارد 15

 52/0نمره کل                  /.52 دوم شکل( ج     /.52 سوم شکل( ب    /.52 اول شکل( الف 13

14 

 /.(52).لف ج است. نا معتبر استهر الف ب است. هر ج ب است. هر ا-الف(  

 /.(52).مت منفی داردالچون حد وسط در هر دو مقدمه ع

 /.(52). هر ب الف است. هر ب ج است. بعضی الف ج است. معتبر است -ب(

چون هر دو مقدمه سالبه /.(52)است معتبرنابعضی الف ب نیست. هیچ ب ج نیست. بعضی الف ب نیست.  -ج(

 52/1 کلنمره       /.(52)است

 نمره 2/0 »از سفید»است ولی در مقدمه دوم « سفید »عدم تکرار حد وسط : حد وسط در مقدمه اول  12

 ( نمره52/0)است.  منفیکتاب عالمت  16

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین دخترانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 

 نام درس: منطق

 خدابخش نام دبير:سونيا

 33/3/7389 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان:

     https://konkur.info
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 /.(52)معتبر است.  /.(52) الف. اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس جاده بسته نیست

  /.(52)قیاس استثنائی اتصالی 

قیاس  /.(52)معتبر است.  /.(52)ب. هر قضیه ای یا موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس سالبه نیست. 

 (2/1نمره کل )     /.(52)استثنائی انفصالی حقیقی

  نمره 1    مانعه الجمع در صدق-(ب   حقیقی-(الف 18

 /.52اگروقت پیدا کنم. )مقدم(    /.52م؛)تالی( تمرین ها را امشب می نویس 19

 نمره 52/0 الف( مثبت ،  ب( خنثی،  ج( منفی 50

51 

 (/. نمره52 ) (مغالطه تله گذاری) -الف(

 (/. نمره52 ) (مغالطه مسموم کردن چاه) -ب( 

 (/. نمره52 ) (مغالطه توسل به احساسا ت) -ج(

                            (/. نمره52 )     بزرگ نمایی( )مغالطه -د(

 (1نمره کل )

55 

 

گاهی در زندگی در پی قانع کردن دیگران هستیم. به عنوان مثال در یک سخنرانی تبلیغاتی، سخنران به  اقناع دیگران؛

 «هخطاب»هایی را در فن الل دنبال قانع کردن افراد برای انجام دادن عملی یا پذیرش مطلبی است. در گذشته چنین استد

شود که برخی  های اقناعی می وه بر خطابه، شامل تمامی روشالکردند. اما امروزه رسیدن به چنین هدفی، ع بررسی می

با برقراری تماس  شود که چگونه در فن بیان به سخنرانان آموزش داده می. روند کار می آنها در تبلیغات نیز به از 

تر و زبانی اثرگذارتر  می قویالاز زبان بدن، تأثیر ک ة مناسبتفادچشمی با شنوندگان، روان و شیوا سخن گفتن و اس

 نمره( 1) .داشته باشند

 

 کافی است(.یحی و ذهنی منظور درست را برساند،) دانش آموز در پاسخ به سواالت تشرتوجه: 

 امضاء:      سونیا خدابخشنام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :

     https://konkur.info

http://tizland.ir/
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