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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است. فرماییدتعیین  1

 رسیم.می عامکنیم و به مفهومی آغاز می خاصبندی مفاهیم از مفهوم الف( در دسته

 اند نه کشف. دانان قواعد منطق را ابداع کردهمنطقب( 

 اندیشد.ج( ذهن انسان به صورت اکتسابی بر اساس قواعدی می

 .دوری وجود داردتعریف  «رفتار شایسته»به  عمل صالحد( تعریف 

 تر است. قویتر باشد، استدالل تمثیلی هر چه وجوه مشابهت میان دو امر بیش( ه
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 عبارات زیر را با واژگان مناسب تکمیل فرمایید. 5

 .هستند..............................  ی اصلی منطق .............................. ودو حیطهالف( 

ها با مفاهیم ها با مفاهیم ........................ و وجوه افتراق آنبندی مفاهیم وجوه اشتراک آن( در طبقهب

 کنیم. ............................. را مشخص می

 .. و .............................. باشند.ها باید ........................( برای استنتاج استقرایی نمونهج

 ................................... است. یای از مغالطهنمونه« او گفت که این کتاب من است»( عبارت د

1 

 هر عبارت را به مفهوم مورد نظر ربط دهید. 3

 جزئی                                       الزاویه                                                       مئمثلث قا

 واضح نیست                                       کاربرد یک داللت بجای داللت دیگرابهام ناشی از 

 تصور                                                       «                                            مولود کعبه»

 توسل به معنای ظاهری یمغالطه     قلب دوم                                                              به  پاتعریف 

1 

 های زیر مشخص فرمایید.را در نمونه)تصور و تصدیق( انواع علم  4

 تاریخ همانا نیاز است.موتور محرک الف( 

  خرده هوشی، سر سوزن ذوقی )شعری از سهراب سپهری(ب( 

2/0 

 در عبارت زیر اشتراک لفظ را مشخص فرمایید. 2

رنگ شد؟ چون برای مهربانی نباید دیوار ایجاد کرد؛ باید دیوارها را برداشت! چرا دیوار مهربانی بعد از یک مدت کم»

 «شود.مردم برداشته شود، مهربانی ایجاد می اگر دیوارِ اختالف طبقاتی بین

2/0 

 ای شوند؟عبارات زیر ممکن است باعث چه مغالطه 6

 برم نامت زیادری نامم ز یاد    گفت آری میگفتمش باید بَالف( 

 اعالم کرد که من بَرَنده هستم.ب( او 

 رنگ هم داریم! اگر خریدار ماشین به تو گفت ماشینت رنگ دارد، بگو مگر ماشین بیج( 

 او رفت بانک وام بگیرد که ضامنش دررفت و منفجر شد. د( 

1 

 های زیر را مشخص فرمایید.نوع داللت 7

 پیش از صرف غذا دستان خود را بشویید. الف( 

 لفظ قریه بر اهل قریه داللت دارد. ب( 

 بارد. ببین باران می ج(

72/0 

 3از  1صفحۀ 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 منطق نام درس: 

 میرزازادهمحسن  نام دبیر:

 / عصرصبح 00:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 



 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 کلمات زیر چه نسبتی از نسب اربعه برقرار است؟میان  8

 الف( ایتالیایی/ اروپایی

 ب( خودکار / آبی

 دندهج( خودرو / جعبه

 د( کوه / کوه دماوند

1 

 اند یا جزئی؟مفاهیم زیر کلی 9

 امروز

 شناسی منی امتحانی درس جامعهبرگه

2/0 

 خارجی، لفظی(انواع وجود را در موارد زیر مشخص فرمایید. )ذهنی،  10

 روباه حیوان مکاری است.

 روباه از پنج حرف تشکیل شده است. 

 در وجود او روباهی نهفته است.

2/1 

 اِشکال تعاریف زیر را به لحاظ منطقی بنویسید. 11

 شود.گیری زمان( سنجیده میالف( زمان: امری که با ساعت )ابزار اندازه

 ی زیدی: کسی که به امامت حضرت علی )ع( پایبند است. ب( شیعه

 ج( مادر: یعنی صدای پای آب. 

 د( اضطراب: یعنی حالتی که موقع امتحان داری. 

5 

 نوع تعاریف زیر را بنویسید. 15

 دهد.الف( هیجان: حالتی که به سیستم طبیعی بدن دست می

 ب( مناطق گردشگری: مناطقی مانند شمال ایران، ابیانه کاشان، تخت جمشید، میدان نقش جهان، ماسوله و ... . 

 ج( آبستراکسیون: عملی در مجلس برای از اکثریت انداختن آن تا مصوبه ای به رأی گذاشته نشود. 

 د( شاک: مخفف شورای امنیت کشور

1 

 در موارد زیر بکاررفته بنویسید.هایی را که نوع هر یک از استدالل 13

 سوزانه است. ی او هم دلسوزانه هستند. پس این توصیههای دوستم واقعاً دلام که توصیهالف( به تجربه دریافته

 ترسد.ب( مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می

 استدالل استفاده می کنند. شده از اینهای علمی مطرحج( در علوم تجربی، دانشمندان برای انتخاب یکی از فرضیه

د( ماشین را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بودم. وقتی برگشتم ماشینم سر جایش نبود. احتماالً پلیس با 

 جرثقیل برده است.

1 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.به پرسش 14

 بودن منطق به چه معنا است؟الف( ابزاری

 های چهارگانه برقرار است؟نسبتی از نسبت ی کامالً همپوشان چهب( میان دو دایره

 ج( نسب اربعه میان چه نوع مفاهیمی برقرار است؟

 های نقد استدالل تمثیلی را نام برید.د( شیوه

5 

 های زیر پاسخ کامل دهید.به پرسش 12

 الف( مفهوم جزئی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 توضیح دهید.بودن تعریف چیست؟ با ذکر مثال ب( منظور از دوری

 ی تعمیم شتابزده چیست؟ توضیح دهید. ج( مغالطه

 ی علم منطق و فلسفه چیست؟ )برداشت خودتان را بنویسید(د( رابطه

 

4 

 3از  1صفحۀ 



 

 

 

 نمره 10جمع بارم : 
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بارم سؤاالت
 

 ی زیر همه موارد ذکرشده کلی هستند؟الف( در کدام گزینه 16

 کتاب او، سیمرغ، شکل چهار ضلعی، برادر امیر (1

 ی سبالن، کتاب درسیتناقض، قلهشعر،  (5

 مربع، شیعه، ناطق، ابوذر غفاری (3

 تبریز، استاد، آزادی، سیاه (4

 ب( تعاریف زیر چه اشکالی دارند؟

 «سالمتی، فقدان بیماری و بیماری، فقدان سالمتی»، «علم: حقیقتی همچون نور»، «آوازی خوشبلبل پرنده»

 مانع نیست. -تعریف دوری -واضح نیست (1

 مانع نیست -جامع نیست -دوریتعریف  (5

 تعریف دوری -واضح نیست -مانع نیست (3

 تعریف دوری -مانع نیست -جامع نیست (4

 اند؟های زیر به ترتیب از کدام نوع استدالل ناشی شدهج( استدالل

را با فالنی شریک نشوید زی«   »شدن است.وپا زدن است؛ احتماالً در حال غرقشخصی در دریا در حال فریاد و دست»

پدرش ورشکسته شده و قطعاً همان پسر که زیر نظر او در شرکت کار می کرده، در مسائل مالی همانند پدرش خواهد 

 «بود.

 استقرای تعمیمی، استقرای تعمیمی (1

 استنتاج بهترین تبیین، استقرای تمثیلی (5

 استقرای تمثیلی، استنتاج بهترین تبیین (3

 استنتاج بهترین تبیین، استقرای تعمیمی (4

 ای است؟عبارت زیر نمایانگر چه نوع مغالطهد( 

 «شود..هرکس علی را ببیند، اگر ناراحت باشد شادمان می»

 ی بار ارزشی کلماتمغالطه (1

 ی اشتراک لفظمغالطه (5

 ی توسل به معنای ظاهریمغالطه (3

 ی ابهام در مرجع ضمیرمغالطه (4

1 

 3از  3صفحۀ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نادرستالف(  1

 نادرستب( 

 نادرستج( 

 درستد( 

 درسته( 

 الف( تصور ، تصدیق 5

 غیر مشابه –ب( مشابه 

 تصادفی -ج( متفاوت 

 د( ابهام در عبارات

 جزئی                        الزاویه                                                                    مثلث قائم 3

 واضح نیست          ابهام ناشی از کاربرد یک داللت بجای داللت دیگر                            

 تصور                         «                                                                          مولود کعبه»

 ی توسل به معنای ظاهریمغالطه                                      تعریف پا به قلب دوم                            

 الف( تصدیق 4

 ب( تصور

دیوار اول با دیوار دوم یکی نیست. اولی دیوار مهربانی است که مردم برای کمک به فقرا پوشاک دست دوم خود را بر آن  2

 شکاف است.می گذاشتند تا نیازمندان استفاده کنند. اما دومی، فاصله و 

 نگارشی کلماتالف(  6

 ابهام در مرجع ضمیرب( 

 توسل به معنای ظاهریج( 

 اشتراک لفظد( 

 تضمنیالف(  7

 تضمنیب( 

 مطابقیج( 

 عموم و خصوص مطلقالف(  8

 عموم و خصوص من وجهب( 

 تباینج( 

 هیچ نسبتی برقرار نیست. جون نسب اربعه میان مفاهیم کلی برقرار است. در حالیکه کوه دماوند مفهومی جزئی است. د( 

 جزئی 9

 کلی

 خارجی 10

 لفظی

 ذهنی

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

  منطق نام درس:

 محسن ميرزازادهنام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 90مدت امتحان: 



 

 

 

 

 الف( دوری است 11

 گیرد. های شیعی را هم دربرمیی فرقهب( مانع نیست. زیرا بقیه

 ج( واضح نیست. از تشبیه و استعاره استفاده شده است. 

 شودزا را شامل نمید( جامع نیست. بقیه موارد اضطراب

 الف( تحلیلی 15

 ب( تعریف مصداقی

 ج( مفهومی

 د( تعریف لفظی

 الف( استقرای تعمیمی 13

 ب( استقرای تمثیلی

 ج( استنتاج بهترین تبیین

 د( استنتاج بهترین تبیین

 ها است. الف( یعنی منطق ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش 14

 ب( تساوی

 ج( مفاهیم کلی

دادن اینکه مشابهت بکاررفته درست نیست + یافتن استدالل تمثیلی مخالف تا درستی د( توجه به وجوه اختالف و نشان

 شده زیر سوال رود.تمثیل ارائه

 تر را دارد، سیاره مشتری الف( مفهومی که قابلیت انطباق فقط بر یک مورد  و نه بیش 12

 شود.ب( در معرِّف نباید عیناً از خود معرَّف استفاه کنیم، زیرا منجر به تعریف دوری می

 اسب نباشندها متنها متفاوت نباشند + تعداد نمونهج( اگر هر یک از شرایط استقرا به درستی رعایت نشود: نمونه

 د(  پاسخ: آزاد 

 1الف(  16

 3ب( 

 5ج( 

 4د( 

 امضاء:   محسن میرزازاده نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :
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