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 4از  1صفحه 

 م خانوادگی: ..........................نام و نا

 دهم انسانیمقطع و رشته: 

 نام پدر: 

 .شماره داوطلب:

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 منطقنام درس: 

 سونیاخدابخش نام دبیر:

 11/1931/ 11امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح8:  11 ساعت امتحان:

 دقیقه31مدت امتحان : 



 ج

 

 :شکل زیر را کامل کنید         
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  به سواالت زیر پاسخ دهید: د

1 

 مشخص کنید کدام یک از عبارت های زیر تصور و کدام تصدیق است؟ 

 الف( بیابان کویر لوت ) ............(

 ب( هوا ابری است ) .......(
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 موارد سمت راست را به سمت چپ متصل کنید:

 بر بیش از یک مورد متصل کنید: دتوجه! موارد سمت راست را می توانی

 

 دارنده ی بخشی از معنای اصلی لفظدربر                                                  داللت مطابقی 

 ماشینم خراب شد                                                                         

 کتابم را را گم کردم                                                    داللت تضمنی

 خانه ای خریدم                                                                          

 هیچ بخشی از معنای اصلی لفظ                                                    داللت التزامی
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 مغالطه های سمت راست را به سمت چپ وصل کنید:

 رستم بر اسب نشست، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد.                                                   اشتراک لفظ

                       

 گنجینه ی پنهان شده توسط لیال کشف شد.                                                   ابهام در مرجع ضمیر

 

 علی کاری است. کاری غذا را خوشمزه می کند؛ پس علی غذا را                                نگارش کلمات ) عالئم سجاوندی(

 خوشمزه می کند.                                                                             

 .فردا صفر تمام می شود                                      توسل به معنای ظاهری

 

 سلمانی با تیغ دور سر جعفرخان را اصالح می کردکه ناگهان تیغ پوست                  نگارش کلمات ) غلط های امالئی(

   او را برید. جعفرخان داد زد، داری چکار می کنی، سرم را بریدی.                                                                                    

 سلمانی گفت : سر بریده که حرف نمی زند!                                                                        
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 4از  2صفحه 

 تصور

 معلوم تصورهای

...... 

 تصدیق

 های معلومتصدیق 

 ..........های

 دیق های مجهولتص

 ..........یه

...... 

 مجهول تصورهای
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 نوع نسبت های چهارگانه ی زیر را نوشته و دایره های هریک را رسم کنید:

 

 شیرازی –الف( ایرانی 

 

 سیاه –ب( سرخ 

 

 هندی –ج( شاعر 

 

 سه ضلعی –د( مثلث 

 

1 
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  اِشکاالت تعارف زیر را بنویسید:

 الف( یم: قَماقِم

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

 پ( پرنده: حیوانی که پرواز می کند.

 ت( ماهی : مهره داری که داری آبشش است.

 

1 
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 نوع تعاریف زیر را تعیین کنید:

 ب مقدس: کتاب های همچون قرآن  انجیل و تورات.الف( کتا

 درجه است. 180ب( مثلث: شکلی با خطوط بسته زوایای داخلی آن 

 ج( عنقا: سیمرغ

72./ 
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 چه نسبتی از نسبت های چهارگانه برقرار است؟ مشخص کنید، میان دو مفاهیم کلی زیر

 سیاه –الف( پرنده 

 غزل -ب( شعر

 فلز مایع –ج( جیوه 
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 تفاوت مفهوم جزئی و کلی را نوشته و برای هریک مثال آورید؟

 
1 

9 
 مورد( 4شرایط تعریف را نام ببرید؟ )

 
1 

 2/0 دو روش برای مقابله با مغالطه ی تمثیل ناروا را فقط نام ببرید؟ 10

11 

 استدالل های زیر را بنویسید:

ست، پس این دارو برای شما نیز عوارض جانبی نخواهد الف( بعد از گذشت یک ماه عوارض جانبی دارو گزارش نشده ا

 ).............(. داشت

 به زنبوری بی عسل )...............( :ب( لقمان را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت

 .می شود هر فلزی در هنگام حرارت منبسط می شود. پس آهن هم هنگام حرارت منبسط  .ج(آهن فلز است

 .............().... 

 )...............( .د( سرویس معلمان دیر کرده است. پس احتماالً  خراب شده است
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 4از  9صفحه 



 نمره 50جمع بارم : 
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 کاربردهای استقرای تمثیلی را بنویسید؟ ) سه مورد(
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 تفاوت استدالل قیاسی و استدالل استقرایی را بنویسید؟ 

 

 

1 
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 از میان جمالت زیر دو قضیه بیابید:

 

 لف( مکن ای صبح، طلوعا

 

 ب( عمل صالح مورد رضای خداوند متعال است.

 

 ج( همانا انسان در زیان است.

 

 نبود.د( کاش مهر را پایان 

 

2./ 
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 موضوع و محمول قضیه زیر را مشخص کنید:

 

 هر فلزی رسانا است. 

 

2/0 

16 

 نوع قضیه های زیر را مشخص کنید:

 

 . )................(الف( سقراط در دادگاه محکوم شد

 

 ب( بعضی معلمان شاعر هستند.).....................(
 

  1 
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 اگر موضوع قضیه، کلی باشد آن قضیه چه نامیده می شود؟
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 ، موضوع کدام است؟«پایتخت ایران، تهران است » در قضیه ی 

  
2./ 

 4از  4صفحه 
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 71/7981 /71تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقيقه 81مدت امتحان: 



 

 نمره 1 .  دوری نباشد -4مانع باشد  -3جامع باشد  -5واضح باشد -1 -9 

 نمره 2/0 یافتن استدالل تمثیلی مخالف. -ب(توجه به وجوه اختالف،  -الف(-10 

 

 نمره 5 :بنویسید را رزی های استدالل  -11

 نخواهد جانبی عوارض نیز شما برای دارو این پس است، نشده گزارش دارو جانبی عوارض ماه یک گذشت از بعد-الف

 )     استقرای تعمیمی    ( داشت

 ) تمثیل ( عسل بی زنبوری به :گفت ماند؟ چه به عمل بی عالم گفتند را لقمان -ب

 .شود می منبسط حرارت هنگام هم آهن پس.شود می منبسط حرارت مهنگا در فلزی هر .است فلز آهن-ج

 ) قیاس(

 )  تبیین بهترین استنتاج(  است شده خراب احتماالً پس .است کرده دیر معلمان سرویس -د

 نمره 72/0در صنایع هوایی.  -در روانشناسی –در ادبیات  -15 

 
را در پی دارند.  استدالل استقرایی که در آن مقدمات، از نتیجه استدالل قیاسی  که در آن مقدمات، ضرورتاً نتیجه - 13

 نمره 1حمایت نسبی می کنند. 

 
 /. نمره2. است متعال خداوند رضای مورد صالح عمل -(ب -44

 .است زیان در انسان همانا -(ج

 /. نمره2) محمول(.  رسانا -فلزی) موضوع(  -12 

 
 /. نمره2شخصیه(.     ) شد محکوم دادگاه در سقراط -(الف -16

 موجبه ی جزیی(.) محصوره یا  هستند شاعر معلمان بعضی -(ب

 /. نمره52محصوره  -17 

 /. نمره52  تهران -18 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره50جمع بارم :


