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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                              دهم                   کالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                   فیض آبادي  آقاي نام دبیر :
   13/10/1400تاریخ امتحان :             و معارف علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 8اعت شروع امتحان : س                              1منطق نام درس :                                                                                  
 صفحه1عداد برگ سئوال : ت         دقیقه              90 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 .جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 1
 گویند.عناي اصلی لفظ است، ............ میمی از بخش با مطابقبه این نوع از داللت لفظ بر معنا که الف) 
 ... است، داللت .................. کتابم. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه کتابم را گم کردمب) 
 .بیش از یک مصداق داردمفهوم ................ مفهومی است که ج) 
 ، داللت ................... است. شیر. در جمله ذکر شده، نوع داللت کلمه فالنی شیر استد) 

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 2
نسبت عموم و خصوص ج)               مغالطه اشتراك لفظب)               توسل به معناي ظاهريمغالطه الف) 
 مطلق

3 

  به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
 زیر چه نسبتی از میان نسبت هاي چهارگانه برقرار است.مشخص کنید که میان دو مفهوم کلی  3

 دانشجو و دانشجوي ایرانیج)           آبی و دیوار ب)              موجودات -مادي موجوداتالف) 
5/1 

 5/0 منطق به مبحث الفاظ توجه می شود؟ ر علمچرا د 4
 5/1 تعریف به چه معنایی است؟ (با ذکر مثال) مانع بودن 5
 درست یا نادرست بودن جمله هاي زیر را مشخص کنید و در صورت غلط بودن، شکل صحیح آن را ذکر کنید. 6

 است. کاربرديمنطق یک علم الف) 
 قسیم می شود.خش تعریف و استدالل تمنطق به دو بب) 
 به مانند شاقول بنایی است. منطقج) 
 مثلث قائم الزاویه یک تصور است.د) 

2 

 اشکال تعریف هاي زیر را بیان کنید. 7
  خداوند : واجب الوجود بالذاتالف) 
 انسان: حیوان فیلسوفب) 
 انسان: حیوان فیزیکدانج) 

5/1 

 1 دوري نبودن تعریف به چه معنایی است؟ (با ذکر مثال) 8
 1 استدالل قیاسی را تعریف کنید؟ 9
 5/1 استدالل استقرایی را با ذکر مثال تعریف کنید؟ 10
 5/1 تمثیل را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 11
 5/1 علمی ابزاري است به چه معنایی است؟ (توضیح کامل)منطق  12
 5/1 ثال توضیح دهید؟م را با ذکر تصور 13

 


