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            انوادگی و امضای مصحح:              نام و نام خ                                          نمره با حروف: :با عدد نمره 
 

 نمره 1399ماه  دیدر نوبت   دهم انسانی پایهدرس منطق امتحان  ردیف

 

1 

 

۱ 

 د؛يکن نييرا تع رياز موارد ز کيصحيح يا غلط بودن هر 

 رود. یبه کار م یفلسف یها شهياند یابيارز ی. منطق تنها برا1

 .نديگویم «تضمنی داللت» آن را یاصل یمعنا ی الزمه بر لفظ داللت. 2

 است. یذهن یخطاها نيتر عياز شا« اشتراک لفظ»مغالطه  .3

 شود. یآورده م «یلغو فعريت»  لغت فقط های کتاب در. 4

 خصوص مطلق است. و و مجهول در آن عموم فيتعر نيجامع نباشد رابطه ب یفياگر تعر .۵

 گردد. یم« ناروا ليمغالطه تمث»منجر به  یدر هر صورت لي. استفاده از تمث۶
 

۱.5 

2 

 .ديرا با کلمات مناسب پر کن یخال یجاها

 .ميدارن یامور کار ريارتباط آن با سا اينداشتن  اياشتن د تي..... به واقع........ در ........1

 ود............. ش..........تواند منجر به بروز مغالطه . ی. استفاده از عبارات دو پهلو م2

 . باشد.........................اگر مفهومی قابليت صدق بر بيش از يک مصداق در خارج را نداشته باشد، آن مفهوم ....... 3

 .ميپرداز یمفهوم مورد نظر م لي......... به تحل............ في. در تعر4

۱ 

3 

 ق؟يتصد ايتصور است  رياز موارد ز کي هر

 برخيز و مخور غم جهان گذران .1

 . امتحان منطق امروز احتماال خيلی سخت نيست. 2

 . کتاب منطق من که ديروز گم کرده بودم3

 خيلی عالی می شود. . اگر فردا مدرسه ها تعطيل شود4

 هر صبح که روی الله شبنم گيرد. ۵

 ست؟ي. مشکل شما چ۶

 

۱.5 

4 

 (یالتزام ،یتضمن ،ی)مطابقبه کار رفته است؟  یچه نوع داللت رياز موارد ز کيهر  در

 .را واکس زدم کفشم. 1

 منتظر شماست. نيماش. 2

 مان را عوض کنيم و يک خانه بزرگ تر بگيريم. خانهبايد . 3

 خراب شدم خانه. 4
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5 

 به کار رفته است؟ یچه نوع مغالطه ا رياز موارد ز کيهر  در

 س روزه برپ ت،سيمسافر است. خوب روزه هم که بر مسافر واجب ن ايدن نيگفت که انسان در ا یم یني. معلم د1

 !ستيانسان واجب ن
 

 اشت می افتاد!آخه د -؟! نه! برای چی -شنيدی رضا رو گرفتن؟  -. 2
 

 را مهر داد!؟ ورينات شهرامتحا شهيدانش آموز: م - جمله بساز.  «مهرداد»معلم: با  - .3
 

 ..«...ستاکتاب من  ناي» گفت که یعل یديمگر نشن، چرا - . ستيکتاب تو ن نيا -. 4
 

ش ا روتبيار جلو  خيلی خوبه! اتفاقا کاغذ همراهم نياوردم، دستت رو –ميتونی روی من حساب کنی رفيق!   –. ۵

 بنويسم...
 

 باشد. ديبا یاست پس حتما انسان با کماالت کيش یليشخص خ ني. لباس ا۶

 

3 

۶ 

 نمره( 2) ؟یکل ايهستند  یجزئ ريز یاز مفهوم ها کيهر 

 علی منطق کتاباين . ۵   د سردار سليمانیي. شه4 غول چراغ جادو  . 3   کالس نيا زي. م2   . خداوند1

 یرشته انسان ٩٩سال  یکنکور سراسر کي. رتبه 8   . کوه طال7 دريای عمان  . ۶

 

2 

۷ 

 ؟کدام يک از نسبت های چهارگانه است رياز دو مفهوم ز کيهر  نيب رابطه

 . پزشک و متخصص قلب1

 غير انسان و غير سنگ. 2

 یضلع سه. مثلث و شکل 3

 مربع و دايره. 4

 

2 

۸ 

 را تعريف کنيد.« استدالل»الف( به روش تعريف مفهومی، 

 را تعريف کنيد.« داللت تضمنی»ب( به روش تعريف از طريق ذکر مصاديق 
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۹ 

 .ديسيرا بنو ريز یها فياز تعر کيهر  اشکال

 . بلبل: پرنده خوش آواز1

 ندي. امتداد: بعد مفطور در اجسام را گو2

 است( یهمان فقدان سالمت یماري)و ب یماري: فقدان بی. سالمت3

 پوست دي. انسان: حيوان ناطق سف4

 

2 

۱۰ 

 نيد.ا نقد کاست مقابله کنيد و آن ر« ناروا ليمغالطه تمث»به دو روش با استدالل تمثيلی زير که نوعی 

 «اين ساطور مانند چاقو تيز است، پس حتما برای بريدن پنير مناسب است!» 

 

2 

۱۱ 

 )قياسی يا استقرايی( است؟ یچه نوع استدالل رياز موارد ز کي هر

 بالدیم شيز اسباب جهان بر خوک مغزی سبک .1

 )صائب(  بالدیم شياست کز بار گران بر خو یحمال چو    
 

 تخم گذاشته است. اين حيوان پرنده است، یتخم گذار وانيکه هر ح ميدانیم. 2

 .هم پرنده است وانيح نيپس ا

 

۱ 

 

 

 موفق و پیروز باشید.
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