باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه  1کرج
امتحانات نوبت اول مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی 97-98

آزمون درس  :منطق

نام و نام خانوادگی:
نام دبیر :سرکار خانم چرغند
کالس :دهم انسانی

شماره صندلی:

تاریخ آزمون :

1397 / /

مدت آزمون 70 :دقیقه

نمره به عدد:
نمره به حروف:
تعداد صفحات3 :صفحه

الف-درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید)1(.
ا-به کار بردن انواع داللت لفظ بر معنا به جای یکدیگر را مغالطه ی "توسل به معنای ظاهری"می گوییم.
-2در دسته بندی ها از مفاهیم عام شروع می کنیم و به مفاهیم خاص می رسیم.
"-3حافظ شاعر ایرانی است"یک قضیه ی محصوره است.
"-4اگر هوا ابری باشد ،باران می بارد"یک قضیه ی حملی است.

ب-عبارات زیر را کامل کنید)1(.
-5دو حیطه ی اصلی منطق عبارتند از  .......................و . .........................
-6بجز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره ی این و آن مشخص شده اند ،تمامی مفاهیم  .........................هستند.
-7قیدی که بر سر قضیه می آید و دامنه ی مصادیق موضوع را تعیین می کند  ........................قضیه نام دارد.
-8قضیه ی "هیچ انسانی اسب نیست"قضیه ی محصوره است و از نوع  ........................می باشد.

ج-اصطالحات زیر را تعریف کنید)1/5(.
-9مفهوم کلی:
-10قضیه:
-11قضیه ی شرطی:

د-به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
-12انواع داللت لفظ بر معنا را فقط نام ببرید)0/75(.
-13برای مغالطه ی ابهام در مرجع ضمیر مثالی بزنید)0/75(.
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-14برای مقابله با مغالطه تمثیل ناروا از چه روش هایی کمک می گیریم؟دو مورد نام ببرید)0/5(.
-15برای داشتن استقراء قوی رعایت نکاتی الزم است .نام ببرید(.سه نکته)()0/75

-16برای قضیه ی حملی مثالی بزنید و اجزای آن را مشخص کنید)0/75(.
-17یک مثال برای قضیه ی موجبه ی کلیه بنویسید)0/5(.

ه-به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
-18اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد،چه نیازی به خواندن منطق داریم؟()1/5

-19مغالطه ی نگارشی کلمات را با مثالی توضیح دهید)1(.

-20نسب اربع را نام برده یک مورد را تعریف کنید(.با مثال)()1/5

-21برای"دوری نبودن"از شرایط تعریف صحیح مثالی بزنید)1(.

-22تعریف باید جامع باشد یعنی چه؟(با ذکر مثال)()1

-23ضعیف بودن استقراء تمثیلی را با مثالی توضیح دهید)1.5(.

-24به روش استنتاج بهترین تبیین این استدالل را توضیح دهید".فردی در جلوی بیمارستان از شما کمک می
خواهد)1.5(".
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و-تمرینات زیر را انجام دهید.
-25جزئی یا کلی بودن مفاهیم زیر را تعیین کنید)0/75(.
الف-سیمرغ

ب-مکه

ج-نیما یوشیج

-26با رسم شکل مشخص کنید بین هر یک از مفاهیم زیر چه نسبتی برقرار است؟()0/75
الف-زوج_فرد

ب-شاعر_ایرانی

ج-پرنده_سیاه

-27تعریف لغوی اصطالحات زیر را بنویسید)1(.
الف-شابک:
ب-پهپاد:
-28اشکال تعاریف زیر را بنویسید)1(.
الف-امتداد :بعد مقطور در اجسام را گویند.
ب-او شاد است چون می خندد.او می خندد چون شاد است.

موفق باشید-چرغند

3

