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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

 گویند.عنای اصلی لفظ است، ............ میم با مطابقبه این نوع از داللت لفظ بر معنا که الف( 

 .، داللت .................... است ماشینم. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه دزد ماشینم را بردب( 

 .یک مصداق است فقظمفهوم ................ مفهومی است که ج( 

 ، داللت ................... است. بخشیحاتم. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه کندمی حاتم بخشیاو د( 

2 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 2

 نسب اربعج(               مغالطه اشتراک لفظب(               مغالطه ابهام در مرجع ضميرالف( 
3 

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

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

 شکل و مثلثج(           سفيد و سنگب(              موجودات غيرمادی-موجوداتالف( 
5/1 

 5/0 مشترک لفظي را تعريف كنيد؟ 4

 5/1 تعريف به چه معنايي است؟ )با ذكر مثال(جامع بودن  5

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

 كنيد.

 منطق يک علم ابزاری است.الف( 

 استدالل يکي از انواع علم است.ب( 

 فلسفه به مانند شاقول بنايي است.ج( 

 و تصديق تقسيم مي شود.ق به دو قسم تصور علم منطد( 

2 

 اشکال تعريف های زير را بيان كنيد. 7

 روح : نفس مجرّدالف( 

 قامتاستانسان : حيوان رب( 

 انسان : حيوان فيلسوفج( 

5/1 

 1 مانع بودن تعريف به چه معنايي است؟ )با ذكر مثال( 8

 1 فرق استدالل استقرايي تمثيلي و تعميمي در چيست؟ 9



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

 بارم  ردیف

ر كامل های زير را بيان كنيد و بگوييد هر استدالل چه اشکالي دارد؟ )تحليل خود را به طوانواع استدالل 10

 بيان كنيد(

 الف( سگ گله هنگام دزديده شدن گوسفند پارس نکرده است، پس مطمئناً دزد غريبه نيست.

 ای ناشي از سرعت غيرمجازند.دهند كه اكثر تصادفات جادهب( آمارها نشان مي

 .ها شهرما، مطابق قانون زردرنگ هستند. بنابراين، اين ماشين سفيد تاكسي نيستج( تمام تاكسي

3 

 1 علمي ابزاری است به چه معنايي است؟ )توضيح كامل(منطق  11

 1 تصديق را با ذكر مثال توضيح دهيد؟ 12

 1 كر مثال توضيح دهيد؟مغالطه توسل به معنای ظاهری را با ذالف(  13

 

 

 

 

 


