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 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

  =                 اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر                         

 

 

 بارم ))شرح سوال(( ردیف

 میک غلط و کدام یک صحیح می باشند. تعیین کنید گزینه های زیر کدا 1

          استدالل آوردن و تعریف کردن صحیح اموری هستند که فقط در محیط تحصیلی کار برد دارند. الف(

 یافتن استدالل تمثیلی مخالف ،یکی از راه های مقابله با مغالطۀ تمثیل ناروا است.ب(

 را طبقه بندی می کنیم وجوه اشتراک آن را با مفاهیم غیر مشابه مشخص می کنیم.هنگامیکه مفاهیمی ج( 

 به ترتیب داللت التزام وتضمن می باشند.« تلویزیون خراب»و «از کوچه بپرس» عبارت(د

 تعریف به ذکر مصادیق در مواردی کاربرد دارد که بتوان مصادیق آن مفهوم را به افراد معرفی کرد. ذ( 
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 لی کلمات مناسب قرار دهید ای خاهجادر  5

                                                                                                                 . باشداستدالل ............می « در این هفته هرروز هوا آفتابی بود پس امروز هم آفتا بی است »ف(ال

 ب( مغالطات همچون ..........هستند که باید از دچار شدن بر آنها بر حذر بود.

 تعریف یک چیز با استفاده از خودش را تعریف .............می نامند.ج(
 در طبقه بندی مفاهیم اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطۀ ..........داشته باشند.د(

  سجاوندی وحرکات کلمات ،باعث پدید آمدن مغالطه......................می شود.عدم رعایت دقیق عالئم ذ(
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   3 

 

 سبت دارد آنها را تعیین کنید. هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ منا

 مطلقعموم وخصوص -1                            . به واقعیت داشتن یا نداشتن آن کاری نداریمالف(

  نه نسبت چهارگا– 5                                           ( همانند کار کارآگاه عمل می کند. ب

             ستنتاج بهترین تبینا -3                                           رابطۀ میان مصادیق دو مفهوم کلیج( 

  عموم وخصوص من وجه-4                             . از اصطالحات مترادف و آشنا استفاده می شود د(

 لغوی-2       ذ(رابطۀ عام وخاص                                                            

 تصور– 6                                                                                          
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 کنید کدام گزینه همه تصور هستند؟تعین  4   

 علی آمد،امروز به من زنگ بزن.(ب(        ست کاربرو کار می کن مگو چی الف( وقتی که مدرسه رفتم،
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زیر تعیین کنید)ابهام درمرجع ضمیر،اشتراک لفظ ،نگارشی کلمات ، توسل به نوع مغالطات را در عبارت 

              معنای ظاهری                                                                                                                  

 الف(کودک تا پدرش را دید لباسش را مرتب کرد.

 .خدا افتاد وسرش خورد به جدول، عصبانی شد نشست جدول حل کرد ب(بنده
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 مصداق را تعریف کنید و مشخص هریک از مفاهیم کدام کلی و کدام جزیی هستند؟                                

 د( سیندرال                ج(خانۀ من            الف(آن دختر        ب(رهبر کبیر انقالب
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 تباین را تعریف کنید و تعین کنید میان هر یک از دوکلی کدام یک ازنسبت جهار گانه بر قرار است؟          

        الف( ایرانی و مسلمان              ب( گاو وشاخ     ج(آهو وحیوان              د( مثلث و سه ضلعی
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 1صفحه                                                  

                                        نمونه  دولتی عطیه دبیرستان: نام نام درس: منطق           پا یه: دهم         رشته :علوم انسانی                                       نام و نام خانوا دگی:   

                     05مدت امتحان:                                                             99تاریخ  امتحان:دی                طراح : مزیم اسداله زاده      



 «نمونه دولتی عطیه 99ادامه سوال منطق دی »

ریف داده شده کدامیک از اقسام تعریف می باشند؟)لغوی، مفهومی، اد تعینویس؟ بهدف از تعریف چیست 8  

             ذکر مصادیق(                                                                                                                  

 رودخانه: ارس ،کارون،دز.......... ب(                عمود بر هم  مساوی الف(مربع: شکل چهار ضلعی
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 ( نداجا -مات داده شده را بنویسد .  )شابک  معنا لغوی کل 9  

 

  1 

 در هریک از تعریف داداه شده کدام شرط از شرایط تعریف رعایت نشد؟ 11  

                                                                                       . نباشدشکلی است که محیط آن منحنی است      ب(علت: علت  معلول نباشد معلول علت  الف(دایره: 

 د(انسان: حیوان متمدن                                   هالل ماه: گوشوارۀ آسمانج( 

   5 

 تعریف باید واضح با شد را توضیح دهید؟  11  

  

72./ 

 های داداه شده را مشخص کنید.انواع استدالل   15   

 تاً پلیس است. لباس این شخص شبیه نیروی انتظامی است ،بنابراین قاعد الف(

 ناشی از سرعت غیر مجاز می باشند.ای د که اکثر تصادفات جاده ننشان می ده هاآمار ب(

 .نبود به احتمال زیاد دزد بردتولد دوستم وقتی بر گشتم  رفتم  ج(ماشینم را پارک کردم

 علی به خواب نیاز دارد. -انسانها به خواب نیاز دارند  –د(علی انسان است 

 

5 

 ن را تعریف کنید و ذکر کنید در کجا کاربرد  دارد؟یاستنتاج بهترین تبی 13 
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  14 
       
       
  

 1            چرا نتیجه در استقرای تمثیلی احتمالی است بیان کنید؟

 /.72                                                                                                          مغالطه تعمیم شتاب زده می شویمار چه زمانی دچ 12

 «موفق باشید»                                                                                                  

 

 

 جمع نمره                                                                                                
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