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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 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

های زير را مشخص كنيد و در صورت غلط بودن، شکل صحيح آن را ذكر درست يا نادرست بودن جمله 1

 كنيد.

 ست.ا تصدیقعلمی که در آن حکم و قضاوت وجود دارد، الف(

 شود.ب( منطق به دو قسمت تصویر و تصدیق تقسیم می

 های منطقی به کار می رود.ندیشهدانش فلسفه ، تنها برای ارزیابی ا( ج

کند تا از استدالل اشتباه ( استدالل، که در آن روش صحیح استدالل کردن بیان می شود و به ما کمک مید

 پرهیز نماییم.

3 

 جاهای خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2

 .............. می گویند.، .......الف( به این نوع داللت لفظ بر معنا که الزمة یک شیء داللت می کند

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

 داللت ............. است. کتابمرا پاره کردم در جمله ذکر شده ، داللت کلمه  کتابمج( 

 ............ گفته می شود.د( به افراد یا اشیایی در جهان که مفاهیم برآنها صدق می کنند، ....

2 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 3

 ج( نسبت تساوی          نگارش کلمات        شیوة ب( مغالطه          الف( داللت مطابقی         
3 

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

 های چهارگانه برقرار است.مشخص كنيد ميان دو مفهوم كلي زير چه نسبتي از ميان نسبت 4

 آسیایی –حیوان          ج( ایرانی  –زوج         ب( انسان  –( عدد قابل تقسیم بر دو الف
5/1 

 5/0 داللت تضمني را تعريف كنيد؟ 5

 5/1 تعريف مفهومي را با ذكر مثال به طور كامل توضيح دهيد؟ 6

 های زير را مشخص كنيد.اشکال تعريف 7

 ماقِقمیم : الف( 

 ب( انسان : حیوان پزشک

 : انسان : حیوان راه روندهج

5/1 

 1 دوری نبودن تعريف به چه معنايي است؟ 8

 1 با استدالل استقرايي در چيست؟ يفرق استدالل قياس 9



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

 بارم  ردیف

 (نيد.كهای زير را بيان كنيد. )اسم استدالل را ذكر كرده و تحليل خود به طور كامل بيان اشکال استدالل 10

 توانم با كاميون هم به راحتي رانندگيكنم، پس ميروی شخصي به راحتي رانندگي ميالف( چون با خود

 كنم.

ده های قديمي مانند كاالی خوراكي اند كه تاريخ مصرف آنها گذشته است، بنابراين قابل استفاب( كتاب

 نيستند.

 ج( آهن در شرايط مختلف در اثر حرارت منبسط مي شود.

 اثر حرارت منبسط مي شود. در شرايط مختلف در روی    

 مس در شرايط مختلف در اثر حرارت منبسط مي شود.    

 نتيجه : فلزات همواره در اثر حرارت منبسط مي شوند.  

3 

 1 مفاهيم جزئي و كلي را با ذكر دليل مشخص كنيد: خداوند، مولود كعبه 11

 1 مورد(2حيطه كاربرد منطق را ذكر كنيد؟ ) 12

   

 

 

 

 

 


