
                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بسمه تعالی

                                                             "یاد خدا موجب آرامش دلهاست"                                                            
                                                                                                 

             دبیرستان غیر دولتی دخترانه گام آفتاب                                   

  آبان ماه  :زمان                                                                                                                                              نام و نام خانوادگی:                                                                                            

 دهم    : پایه                                                   (                                                                                                                             3و  2و  1)دروس   منطق   :   نام درس  

   : زمان                                                                                                                                                                                                                            ركار خانم بهنامس  نام دبیر:   
                                                                                                     

 بارام                                                                                                                                                                          سواالت ردیف

 ی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خال 1

 الف: وظیفه منطق جلوگیری از .................. است.

 هستند.« استدالل»شوند، مربوط به مبحث ب: جمالتی که با ............. آغاز می

 ............. نام دارد.، در منطق ......مجهولج: استفاده از چند تصور معلوم جهت شناخت یک تصور 

 نشان دهنده داللت ........... است.« پا»، لفظ «پا را به اندازه گلیمت دراز کن» د: در جمله 

2 

 غلط را با )غ( مشخص نمائید.جمالت جمالت صحیح را با )ص( و  2

 مغالطه ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.  )   ( .1

 دو  حیطه اصلی منطق تصور و تصدیق است. )   ( .2

 نطق توانایی محتواسازی برای ذهن انسان را دارد. )   (م .3

 ، یک داللت التزامی است. )   («تواند به او بگوید باالی چشمش ابروستکسی نمی»در جمله « چشم»داللت واژه  .4

1 

 ای وجود دارد؟ )نام مغالطه همراه با توضیح(در هر یک از موارد زیر احتمال وقوع چه مغالطه 3

 گوید: زبان من دراز نیست.آورد و میزبانش را در می کودکنقدر زبان درازی نکن.               : ایمادرالف: 

 
 ب: کف دریا برای آبزیان مناسب نیست.

 
 های نوشته شده توسط محمد به چاپ دوم رسید.ج: کتاب

 
 شناسم.د: من او را بیشتر از پدرش می

 

2 

 نه برقرار است؟ )بارسم شکل و نوشتن قضایا(های چهارگابین مفاهیم زیر کدام یک از نسبت 4
    ................... نماز و واجب 4          ................... شیعه و مسلمان 3          ................... آب و یخ 2          ...........رنگ و سفید ........ 1

 

         
 

 

 3 سواالت تستی 

 نامند؛ مانند ...............صورت ذهنی بدون حکم و قضاوت را ............ می 5
 باران خواهد بارید. –. تصدیق 2                    ترین موهبت است.زندگی لذت بخش –تصور . 1

 چه آیتی خدا را؟ علی ای همای رحمت تو -. تصور4                            غذایی که دیروز خوردم            . تصدیق 3

 

 

مانده باشند، امکان ولی درختانش در سرجای خود باقی« هایم را به غارت بردنددرخت»اگر فردی در یک عبارت بگوید  6

 وقوع کدام نوع مغالطه وجود دارد؟
 بقی، التزامی،  تضمن. مطا4              . شیوه نگارش کلمات 3          . اشتراک در لفظ   2. توسل به معنای ظاهری       1

 



واژه دست به ترتیب کدام « دستم را بریدم»و « هایت را بشویپیش از غذا دست»و « دست از سرم بردار»در عبارات  7

 ها را دارد؟داللت

 . التزامی،  تضمن، مطابقی     2                                     . تضمن، مطابقی، التزامی   1

 . مطابقی، التزامی، تضمن4                                    ی، تضمن   . التزامی، مطابق3

 

 تواند باعث بروز کدام مغالطه شود؟می« آنها از ما چند عکس گرفتند»عبارت  8

 ش. عدم رعایت آئین نگار4              . ابهام در عبارات 3        . توسل به معنای ظاهری2       . اشتراک لفظ      1

 

 تشبیه کرد؟ تواننمیدانش منطق را به کدام مورد  9

 رسد.کند و به مقصد می. به خودرویی که به سمت مقصد حرکت می1

 سواری، الزم است تمرین کند تا ماهر شود.سواری که با آموختن فن دوچرخه. به دوچرخه2

 ماند.مصون میبرد، ساخت و سازش از خطا . به شاقول بنا که وقتی آن را به کار می3

 دهد.های کنترلی خودرو که میزان بنزین، سرعت حرکت و.... را به ما نشان می. به سیستم4

 

 مشخص کنید.« شیر برای سالمتی مفید است»، «شیر درنده است»، «علی  شیر است»های لفظ نوع داللت 11

 مطابقی – مطابقی –. التزامی 2                مطابقی    –التزامی  –. تضمنی 1

 التزامی  -مطابقی -. تضمنی4                  مطابقی    -تضمنی –. التزامی 3

 

 در کدام گزینه همه موارد ذکر شده کلی هستند؟ 11

 کتاب آسمانی -قله دماوند -تضاد -شعر -2کتاب         -شکل سه ضلعی –حیوان  -. آب1

 سفید -عدالت -معلم   -تهران. 4        سلمان فارسی -ناطق -مسلمان -. دایره3

 

 در کدام مورد مغالطه نادرست ذکر شده است؟  12

 های احمد را به برادرش داد )ابهام در مرجع ضمیر(. سارا کتاب1

 ام خراب شد )توسل به معنای ظاهری(. خانه2

 های ساخته شده توسط شهرداری خراب شدند )مغالطه نگارشی کلمات(. خانه3

 هم من است )اشتراک لفظ(. او گفت پول س4

 

 ؟نیستدر کدام گزینه کلی  حیوانمفهوم  13

 . حیوان موجود زنده است2             سه نقطه دارد           « حیوان». 1

 . انسان و حیوان نسبت عموم و خصوص مطلق دارند4                . اسب نوعی حیوان است         3

 

 زیر آنها خط کشیده شده است به ترتیب چه نسبتی وجود دارد؟ در هر قضیه بین مفاهیمی که 14

 «هستند ایرانی شیعیانبرخی »و « نیست مشرک موحدیهیچ »

 عموم و خصوص من وجه  -. تباین2            عموم خصوص مطلق        -. تباین1

 تباین –. تباین 4                 تباین -عموم و خصوص مطلق .3

 

 ه تمام مفاهیم جزئی است؟ در کدام گزین 15

 این پسر –خورشید  -. کتاب من2      آن صندلی        -رود ارس -« حسن. »1

 «مشهد» -همسر من -. خداوند4                   سیمرغ        -مرغ -«پسر. »3

 

 مانند: کنیمدانش بشری است که در آن چیزی را به چیزی نسبت داده یا از آن سلب میکدام حیطه  16

 خدا موجود است -. تصدیق2                     هوای سرد          –. تصور 1

 خدای مهربان  –. تصور 4        الزاویه سه گوش مثلث قائم–. تصدیق 3

 

 موفق و موید باشید


