


صندلی شماره

خانوادگی: نام و دبیر: انسانی:رشتهدهم:پایه.....................................................نام درس:  .................................نام منطقنام

امتحان امتحان    18/03/98:تاریخ صبح     دقیقه90:مدت شروع:نوبت 3صفحه:تعداد          8:30ساعت

عدد: با نمره مصحح: نام

امضا: و حروف:تاریخ با نمره

نمره مصحح: عدد:تجدیدنظرنام با

نمره امضا: و حروف:تجدیدنظرتاریخ با

بارمسؤاالتردیف

کنید1 مشخص را زیر جمالت بودن غلط و .صحیح

شرطیالف( قضیه شرط بخش میبه تالی شرط جواب وبه مقدم صگویندمتصل .غ

باشد.ب( داشته وجود آنها میان مشترک جزء باید باشد قرار بر قضیه دو میان ای رابطه آنکه غصبرای

اشتباهیج( کاربردن دبه که کلماتی عمدی مییا هستند متفاوتی ارزشی بار باشدارای اندیشه خطای منشا مغالطهتواند را آن

می کلمات ارزشی غصگویند.با

5/1

کنید.جاهای2 پر مناسب کلمات با را خالی

قضیهالف( دو میان مشترک جزء میبه گویند..............................

استدالل روزب( زندگی در بسیا.................... علمی مسائل و فرضیهمره بررسی جهت و دارد کاربرد میر استفاده علمی شود.های

د............................قیاسج( آن نقیض یا نتیجه عین که است میقیاسی بیان استدالل مقدمات از یکی شودر

5/1

کوتاه3 پاسخ زیر سؤاالت دهید.به

ببرید؟ نام را تصمیمی استقرای شرایط از مورد دو الف(

چه یعنی است محال نقیضین ارتفاع و اجتماع ؟ب(

چیست؟ قضیه کیفیت ج(

چیست؟ جدل د(

2

ها4 شکل کنید.نوع مشخص را زیر اقترانی قیاس ی

است انسان سینا ابن ب( است فانی انسانی هر استالف( جاندار حیوانی هر ج(

هستند. حیوان داران مهره بعضی است فانی انسان است متفکر انسانی هر

5/1

موا5 از گزینههریک از یک کدام با راست سمت ارتباطسمتهایرد است(.داردچپ اضافی الف ستون در مورد )یک

5/1

( (1صفحه

آموزشگاه مهر  محل

شهرستان پرورش و آموزش کل تهراناداره استان های

ناحیه پرورش و آموزش ری2مدیریت شهر

آموزشی دوم(مجتمع دانشجو)دوره غیردولتی  
دوم ترم ماه–آزمون 98خرداد

اتاقم بار چند نمیالف( کنم تمیز کنمرا تمیز را اتاقم عمر تمام که .توانم

می میدانمب( رأی من به فرهنگ با افراد دهند.که

در از اگر خواندهج( س در خوب من بگیرم نمره وس شومام مردود درس در اگر

دارد. مشکل من با معلم

 )الف(
چاه1 کردن مسموم مغالطه )

گذاری2 تله (مغالطه

 )ب(





صندلی شماره

خانوادگی: نام و دهم.......................................................نام دبیر: انسانیرشته:پایه: منطق  ..................................نام درس: نام

امتحان امتحان:    18/03/98:تاریخ صبح     دقیقه90مدت شروع:نوبت 3صفحه:تعداد        8:30ساعت

عدد: با نمره مصحح: نام

و حروف:تاریخ با نمره امضا:

نمره مصحح: عدد:تجدیدنظرنام با

نمره امضا: و حروف:تجدیدنظرتاریخ با

بارمسؤاالتیفرد

به15 توجه با را زیر جمالت قضایای کنید.احکام مشخص آن کذب و صدق

است کوشا آموزی دانش هر (.الف( تناقض (

نیست کودک پدری هیچ ().ب( شود مشخص احکام نوع ( است کودک پدری هر

5/0

مشخص16 زیررا ومنفصل متصل شرطی کنید.قضایای

تصور یا علم تصدیقالف( یا .است

نمیب( باشیم داشته امتحان فردا مهمانیاگر به امشب برویم.توانیم

احتماالً من نمرهج( نمرهمی17یا یا 18.گیرم

5/1

معتبر17 به توجه با را زیر عبارات اقترانی کنید.قیاس مشخص بودن معتبر نا و بودن

نیست پلنگ شیری ب(هیچ نیست بالدار اسبی هیچ الف(

اند سان گربه شیرها بعضی نیست دار سم بالداری هیچ

نیست دار سم اسبی نیستندهیچ سان گربه ها پلنگ بعضی

5/1

مشخص18 را زیر منفصل های شرطی کنید.انواع

فرد یا است زوج عددیا این چهارالف( امروز شنبهب( پنج یا است شنبه

اعما سزای او میج( آخرت یا دنیا این در را خود موحّبیندل یا او مشرکد( یا است د

5/0

چیست؟تفاوت19 نقاد غیر و نقاد تفکر میان

5/0

( (3صفحه

آموزشگاه مهر  محل

شهرستاناداره پرورش و آموزش تهرانکل استان های

ناحیه پرورش و آموزش ری2مدیریت شهر

آموزشی دوم(مجتمع دانشجو)دوره غیردولتی  
دوم ترم ماه–آزمون 98خرداد

باشید موفق


