باسمه تعالی

دبیرستان حضرت فاطمه الزهرا (س)
سواالت اتتاااات اوب
نام...........................
نام درس

نام خانوادگی ..................................

تنطق

اول سال تاصیلی99-0011

دهم ااساای

پایه تحصیلی :

تاریخ امتحان 0199/01/01

شماره کالس  .................تعداد صفحات2:

مدت امتحان 01دقیقه

ساعت شروع 8

بارم

 0کدام جمله صایح و کدام یک غلط اس ؟
الف)تبار در علم تنطق ایاز به تمارس
ب)تنطق علمی اس

ادارد.

کاربردی.
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ج) تباث الفاظ در تنطق تعتبر اس .
د) در دالل

تضمن بخشی از تعنای لفظ تورد اظر اس .

و) در دسته بندی تفاهیم ،از تفاهیم خاص آغاز تی کنیم و به تفاهیم عام تی رسیم.
ه)اتیجه استدالل تمثیلی قوی،قطعی ایس .
ز)تا در تعاریف همواره از تفاهیم کلی استفاده تی کنیم.
ی)در تعریف تی توان از ایهام و استعاره استفاده کرد.
 -2جاهای خالی را با کلمات تناسب پر کنید.
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الف) تنطق را به...................تشبیه کرده ااد تا با بکارگیری آن بنای فکری تستاکم شود.
ب) تفهوم.........................تفهوتی اس

که تصداق آن کاتال تشخص اس .

ج) اگر عبارتی را به دو صورت تختلف خوااد و تعنا کرد با تغالطه ی ..........................................

سر و کار داریم.

د)تعریف باید تمام ......................آن تفهوم را در بر گیردو به اصطالح ..........................باشد.
های چهار گااه باید ............................باشد.

ه )رابطه ی تعریف با تصادیق آن از اسب

و) در استدالل استنتاج بهترین تبین در تثال علمی جه ................................استفاده تی شود.
ز)تمثیل در ادبیات همان ............................اس .
--1تطالب ستون سم

راس

با کدام یک از تطالب سم

چپ ارتباط دارد؟
و شیر

الف) تساوی

تاس

ب) عموم و خصوص تطلق

تیوه و شیرین

ج) عموم وخصوص تن وجه

شیعه و تسلمان

د) تباین

ااسان و بشر

1

-0تصورو تصدیق را در عبارات و تفاهیم زیر تعیین کنید.
)0کفش سیاه پاشنه بلند

 )2عسل شیرین طبیعی

)1تادر رف .

 )0گل زیبایی که کاشتم.

1

-0اقسام تغالطه را در جمالت زیر تشخص کنید.
الف) جان هیک فیلسوف تسیای اس .
ب) تاشین کودکی را زیر گرف

و بشدت آسیب دید.

ج) فرو شنده تاشینی در داخل تاشین،اان تیگذارد و قسم تیخورد که تاشین را بخرید توی این تاشین اون داره.
د)تن شیر را بستم.

1

-1کداتیک از تفاهیم زیر جزئی و کدام یک کلی اس ؟
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الف)این دااش آتوزان

ب)اماز ظهر

ج)"اتتاان"

د)کتاب درسی

-7اقسام تعریف را در تعاریف زیر تشخص کنید(.لغوی –ذکر تصادیق-تفهوتی – ترکیبی)

0/0

الف)ساف :سازتان آزادی بخش فلسطین

ب)تثلث:

د)اسب :حیواایکه قدرت شیهه زاندگی دارد.

)8در هر یک از تعاریف زیر کدام شرط از شرایط تعریف رعایت نشده است؟
ب) دانش آموز :جوینده ی علم
الف) لفظ همان کالم است و کالم همان لفظ
0

ج) منطق :مهندسی فکر

د) پرنده :حیوان مهره داری که پرواز می کند.

)9به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) دو شرط از شرایط استقرای قوی چیست؟
ب)مغالطه ی تعمیم شتابزده چیست؟

0/0

0
)11نوع استدالل های زیر را مشخص کنید(.تمثیل استقرا قیاس استتنتاج بهترین تبیین)
الف) انسان نیاز دارد فشارهای درونی خود را به نحوی آزاد کند،زیرا انسان مانندیک دیگ بخارمی ماند،اگر بیش از حد به آن فشار بیاید،سرانجام
منفجر خواهد شد.
ب)فردی در وسط خیابان افتاده است،احتماال تصادف کرده است.
ج )حسن می گوید:برادرم با استعداد است،زیرا رفتارش با حسین که با استعداد است مطابقت دارد.
د)او دیر به محل کارش رسیده است،احتماال از سرویسش جا مانده است.
ه)در سه سال گذشته زمستان سرد بوده  ،پس امسال هم سرد است.
و)هوا جسم است .هر جسمی دارای وزن است .پس هوا دارای وزن است.

موفق باشید.مومنی

3

