
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سؤال ردیف
 .های زیر را مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، شکل صحیح آن را ذکر کنیددرست یا نادرست بودن جمله الف

 نام دارد. فلسفهعلمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، ( 1

 است.« مطابقی»ام را رنگ کردم. پس داللت آن، داللت خانه( 2

 ماشینم را فروختم. نوع داللت در این جمله ، داللت مطابقی است.( 3

مفهوم جزئی ، مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ( 4

 ندارد.

2 

 ت مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلما ب

 )از نسب اربع( رابطه ...................... برقرار است. فیلسوفمیان مصادیق انسان و ( 5

 .باشد......................  تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در بربگیرد و به اصطالح( 6

 .برای شنونده استفاده کرد ......................  های در تعریف باید از واژه( 7

 .کنندمی......................  استدالل استقرایی که در آن مقدمات از نتیجه ( 8

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.( 9 ج

 شرطیج( قضیه                  تعریف مفهومیب(                     قیاسالف( 
 
 

3 

  به سواالت زیر پاسخ دهید. د
 5/1 را با ذکر مثال توضیح دهید. ضادرابطه ت( 10 

در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را بیان ( 11 

 کنید.

 دان ها اقتصاددان هستندهمه فیزیک  دان ها اقتصاددان نیستندبعضی فیزیکالف( 

 مسافران در راه نیستندبعضی  هیچ مسافری در راه نیست ب( 

 بعضی پرندگان مهاجر هستند. بعضی پرندگان مهاجر نیستند ج( 

5/1 

های زیر را مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار مشخص کنید که کدام شرط را اعتبار یا عدم اعتبار قیاس( 12 

 نداشته است.

 الف( بعضی الف ب نیست

 هیچ ج ب نیست.

 ب( هر الف ب است. 

 است.بعضی ج ب 

 بعضی الف ج نیست

 معتبر :               نامعتبر :

 علت:

 بعضی الف ج است. 

 معتبر :               نامعتبر :

  علت:

2 

  ادامه در صفحه بعد 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                                     فيض آبادی    نام دبير : آقای

 31/3/99تاريخ امتحان :                   و انساني معارف اسالمي رشته تحصيلي: 

 صبح 10ساعت شروع امتحان :                              منطق  نام درس :                                                                                  

 صفحه 2 تعداد برگ سئوال :            دقيقه              90مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 



 های زیر را مشخص کنید )کدام یک از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی است(( شکل قیاس13 

   

 الف( هر ب   الف است

 نیست. ج    بهیچ 

 ب( بعضی الف ب است 

 ب نیست  هیچ ج  

 ج( هر ب   الف است 

 هیچ ج  ب نیست.

 بعضی الف   ج نیست.  بعضی الف    ج نیست  بعضی الف   ج نیست
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 5/1 را با ذکر مثال توضیح دهید؟ مانعة الجمعقضیه منفصل ( 14 
 1 قیاس شرطی متصل را با ذکر مثالی توضیح دهید.( 15 
 اقسام قضایای منفصل زیر را مشخص کنید.( 16 

 18میگیرم یا نمره  17الف( من احتماالً یا نمره 

 صداب( حروف انگلیسی یا صدا دارند یا بی

1 

 5/1 جدل را به طور کامل تعریف کنید؟( 17 
ل داشته است؟ ( در موارد زیر، فرد بدون ذکر دلیل و صرفاً تحت تأثیر عوامل روانی سعی در جلب نظری باط18 

 نوع مغالطه مطرح شده را مشخص کنید.

رود با عقل و درایتی که در شما سراغ دارم، ضرورت گویم عقیده خود را تغییر دهید: اما انتظار میالف( من نمی

 این کار را تشخیص دهید.

کتاب رُمان  ای هم نیست! در حالی که دوست من پنجصفحه 300ب( همه مقاالت علمی او به اندازه یک کتاب 

 ای نوشته است.صفحه 500
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  اللهم عجل لولیک الفرج 

 


