
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سؤال ردیف

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

 است و قابلیت انطباق به بیش از یک مورد را ندارد.مفهوم کلی ، مفهومی است که مصداق آن کامال مشخص ( 1

 ماشینم را دزد برد. نوع داللت در این جمله ، داللت تضمنی است.( 2

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

 ی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، منطق نام دارد.معل( 4
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 کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با  ب

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

 میان مصادیق آسیایی و ایرانی )ازنسب اربع( رابطه ...................... برقرار است.( 6

 ...................... باشد.تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در برگیرد و به اصطالح ( 7
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید.( 8 ج

 الف( استقراء                    ب( قضیه شخصیه                 ج( قضیه محصوره
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  به سواالت زیر پاسخ دهید. د

 5/1 ( رابطه تداخل را با ذکر مثال توضیح دهید.9 

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

 کنید.

 ها ناطق نیستند.بعضی انسان الف( هرانسانی ناطق است 

 بعضی مسلمان ها کافر هستند. ب( هیچ مسلمانی کافر نیست

 هر حیوانی گربه است. ج( بعضی حیوانات گربه نیستند
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 را مشخص کنید )کدام یک از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی است(های زیر شکل قیاس( 11 

   

 الف( هر ب الف است

 هیچ ج ب نیست.

 ب الف استبعضی ب(  

 بعضی ب ج نیست

 ج( هر ب الف است 

 هیچ ب ج نیست.

 بعضی الف ج نیست.  بعضی الف ج نیست  بعضی الف ج نیست
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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 قیاس اعتبار یا عدم( 12 

 نداشته است.

 الف( هر الف ب است

 هر ج ب است.

 ب( هر الف ب است. 

 بعضی ج ب است.

 هر الف ج است

 معتبر :               نامعتبر :

 علت:

 بعضی الف ج است. 

 معتبر :               نامعتبر :

 علت:
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 5/1 مغالطه ایهام انعکاس را با ذکر مثال توضیح دهید؟( 13 
 5/1 ( رابطه تداخل را با ذکر مثال توضیح دهید؟14 
 2 ( قیاس استثنایی اتصالی را با ذکر مثال تعریف کنید؟15 
 ( الف( قضیه منفصله مانع الرفع را با ذکر مثال توضیح دهید؟16 

 ب( خطابه را به طور کامل تعریف کنید؟     
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  اللهم عجل لولیک الفرج 

 


