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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                                                   نام و نام خانوادگي :   

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                      آقای فيض آبادی نام دبير :

   20/10/99تاريخ امتحان :        و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                             منطق نام درس :                                                                                    

 صفحه 2 عداد برگ سئوال : ت         دقيقه              60مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 1
الف( به این نوع از داللت لفظ بر معنا که متضمّن )دربردارنده( بخشی از معنای اصلی لفظ است، ............ 

 گویند.می

 ، داللت .................... است. امخانهرا رنگ کردم. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه  امخانهب( 

 ج( مفهوم ................ مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد.

 ، داللت ................... است. شیراست. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه  شیرد( فالنی 

1 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 2

 الف( مفهوم جزئی              ب( نسبت تباین              ج( عموم و خصوص من وجه

3 

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

 مشخص كنيد كه ميان دو مفهوم كلي زير چه نسبتي از ميان نسبت های چهارگانه برقرار است. 3

 سفید –ایرانی             ب( مثلث و مثلث متساوی االضالع          ج( لباس  -الف( آسیایی

5/1 

های جزئي يا كلي بودن كلمات زير را مشخص كنيد: نجف اشرف و مرقد امامزادگان از زيارتگاه 4

 اسالمي هستند.

5/0 

 5/1 تعريف مصداقي را با ذكر مثال، به طور كامل توضيح دهيد؟ 5

درست يا نادرست بودن جمله های زير را مشخص كنيد و در صورت غلط بودن، شکل صحيح آن  6

 را ذكر كنيد.

 الف( علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، فلسفه نام دارد.

ب( تعریف: که در آن روش صحیح تعریف کردن بیان می شود و به ما کمک می کند، تا از تعریف اشتباه 

 .پرهیز کنیم

 ج( منطق علمی کاربردی است.

 د( مصادیق مفهوم کلی می تواند خارجی باشد یا فرضی.

1 

 های زير را مشخص كنيد. )تحليل خود را به طور كامل بنويسيد.(اقسام تعريف 7

الف( بیماری های ویروسی: به بیماری هایی همچون سرماخوردگی ، آنفلونزا، آبله مرغان، اُریون گفته می 

 شود.

 مسجد: ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت و خواندن نماز به آنجا می روند.ب( 

 ج( امتداد: بعد مفطور در اجسام را گویند.

2 

 2 تعريف لغوی را با ذكر دو مثال توضيح دهيد؟ 8

 1 اشکال تعريف مقابل چيست؟               پرنده: حيواني كه پرواز مي كند. 9



 
 20/10/99تاریخ امتحان :                  و معارف  علوم انسانی رشته :                        دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 اشکال استدالل های زير را بيان كنيد. )تحليل خود را كامل بيان كنيد( 10
 160ردم ایران سانتی متر است، بنابراین قد متوسط کل م 160الف( متوسط قد پانزده هزار نفر از مردم ایران 

 متر است.سانتی
 ب( نمک و گچ هر دو سفیدند؛ پس گچ مانند نمک شور است.

 ب است.های این جعبه درشت و مرغواند؛ بنابراین کلی میوهدرشت و مرغوبهای روی این جعبه ج( میوه

3 

 1 مغالطه تمثيل ناروا را با ذكر مثال توضيح دهيد؟ 11

 1 استقرای تعميمي را با ذكر مثال توضيح دهيد؟ 12

 1 استفاده مي كنيم؟ تحليل خود را بنويسيد.« قوی و ضعيف»چرا در مورد استقراء از عبارت  13

مشخص كنيد كه ميان دو مفهوم كلي زير چه نسبتي از نسبت های چهارگانه برقرار است؟ انسان و  14

 فيلسوف
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