
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ما کمتر شود.کند خطای ذهنی فلسفه علمی است که به ما کمک می( 1

 در این جمله داللت مطابقی است. کتابمرا گم کردم، داللت  کتابم( 2

 است، داللت شیر در این جمله داللت تضمنی است. شیرفالنی ( 3

 رابطه میان انسان و سنگ از نسب اربع، رابطه تباین است.( 4

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ب

 )از نسب اربع( رابطه ......................  است. سفید رابطه میان مسلمان و( 5

 است.شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده ...................... هدف از( 6

 کند.استداللی است که برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده می...................... (7

5/1 

 کنید.اصطالحات زیر را تعریف ( 8 ج

 منفصله حقیقیج( قضیه                 تعریف به مصداقب(                     قضیهالف( 
 
 

3 

  به سواالت زیر پاسخ دهید. د
 5/1 را با ذکر مثال توضیح دهید. ناقض( رابطه ت9 

آنها را بیان در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان ( 10 

 کنید.

 هیچ ایرانی وطن دوست نیست.  ها وطن دوست هستندبعضی ایرانیالف( 

 بعضی الف ب نیست. بعضی الف ب است ب( 

 هیچ دانش آموزی دارای کتاب درسی نیست. آموزان دارای کتاب درسی هستند  دانشج( بعضی 
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 اشکال چهارگانه قیاس اقترانی است(های زیر را مشخص کنید )کدام یک از شکل قیاس( 11 

 

 است ب الف( هر  الف  

 هیچ ج ب نیست.

 ب  استهر الف ب(  

 ستاب ج  هر

 ستنی ب الف بعضیج(  

 نیست. ب ج  بعضی

 بعضی الف ج نیست.  ستاالف ج  هر  الف ج نیست هیچ
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  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 در صورت عدم اعتبار مشخص کنید که کدام شرط را اعتبار یا عدم اعتبار قیاس( 12 

 نداشته است.

 ستنیالف ب  هیچالف( 

 ست.نیج ب  بعضی

 ست.نیالف ب هیچ ب(  

 بعضی ج ب است.

 ستنیالف ج  بعضی

 معتبر :               نامعتبر :

 علت:

 ست.نیبعضی الف ج  

 معتبر :               نامعتبر :

  علت:
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 5/1 قاعده وضع مقدم را با ذکر مثال توضیح دهید؟( 13 
 2 ستوی را به طور کامل بنویسید و رسم کنید؟م( جدول عکس 14 
 5/1 ( مغالطه رفع مقدم و وضع تالی را با ذکر مثال توضیح دهید؟15 
 1 ( مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی را با ذکر مثال توضیح دهید؟16 
 1 ل توضیح دهید؟اگذاری را با ذکر مثتله( مغالطه 17 

  اللهم عجل لولیک الفرج 

 


