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ملی پرورش استعدادهای درخشان سازمان 

مرکز آموزشی فرزانگان قائم شهر 

نمره ورقه
با عدد

نمره تجدید نظر
با عدد

با حروفبا حروف

بارم))شرح سوال((ردیف

میک غلط و کدام یک صحیح می باشند. گزینه های زیر کداتعیین کنید  1

 مقصود از ابزاری بودن منطق به این معنا می باشد که در خدمت سایر علوم می باشد. الف(

 وقتی ازروی دفتر چه تلفن ،دو فامیل هم نام آنها را اشتبا ه بگیریم منجر به خطای ذهنی شدیم.ب(

 تبیین برای بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود. پ( در مسائل علمی از استنتاج بهترین

 مبحث تعریف و اقسام قضایا به کار می روند . ج( مفا هیم کلی ورا بطۀ میان آنها در

( جزیی در قضیه شخصیه بیانگر مصادیق موضوع ودر قضیه محصوره بیانگرمصادیق محمول می باشد.د

   ق  کرد. روح و انسان را می توان تعریف به ذکر مصادیذ(

5/1

.لی کلمات مناسب قرار دهید ای خاهدر جا 2

 ..................است. استد اللی که مقدمات آآن ضرورتا نتیجه دارند را  ف(ال

که در آن به  اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود قضیه ..................می گویند. قضیه ایبه  ب(

اگر در تعریفی از الفاظ مبهم ونامأنوس استفاده کنیم شرط ...............را رعایت نکردیم (پ
..........مشخص می کنید.رابا مفا هیم  نآوجوه افتراق بقه بندی می کنید ط زمانی که مفا هیمی را (ج
.می....مغالطه  در لطیفه هااز(د شود. .............

منطق از لحاظ اینکه علمی کار بردی است به آموختن ..................تشیبه کردند. (ذ

5/1

سبت دارد آنها را تعیین کنید. هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ منا 3   

خارجی-1 به بیمار ی تشبیه شد الف(

کمیت-2                      ( جلو گیری از دچار شدن به مغالطه تمثیل ناروا ب

 تعریف  لغوی -3                  (جزیی وکلیپ

ذهنی -4            اسا می داخل گیومه  ج

مغالطه-5                                              به مشهد رفتم  خواب دیدم  (د 

         جزیی -6       پیدا کردن معنی واژه ای از کتاب لغت         (ذ

توجه به وجوه اختالف -7

5/1

 از میان موارد زیر تصور وتصدیق را مشخص کنید. 4   

        این کتاب  برای دانش آموز است                       ب( مردی در خیابان الف(

5/.
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به ترتیب مربوط به کدام بخش «جیوه فلز است »و« ندادید چه دلیلی شما تکالیف خود را انجا مبه » 5  

 منطق می باشد؟
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 م چه علمی به ما کمک می کند؟یاینکه در دادستد فریب کالهبر داران را نخور یبرا  6  

 

25/. 

  -اشتراک لفظ   - جع ضمیر ابهام در مر -)نگارشی کلمات  نوع مغا لطات را در عبارات زیر تعیین کنید. 7  

                                    (توسل به معنای ظا هری 

                                                        بغداد حکمی کرد ومی باید شنید تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید.م حاکالف( 

 گفتندش ای خر گوش دار/خویش را اندازۀ خر گوش دار(قوم ب

1 

 ام (التز -بقه مطا -تضمن ) داللت های زیر را مشخص کنید: نوع 8  

 تلویزیون خردیم پ(           .خانه ام نیاز به تعمیر دارد  ب(    .کشیدبایدرا  دندان طمع لف(ا

75/. 

 در جمله داده شده دو مفهوم کلی ود و مفهوم جزیی مشخص کنید. 9   
 

   «  با یک اسرائیلی مسابقه نداد  شطرنجبازی در ایرا ن ، رین غالمی به خاطرکشورشآ»   

1 

    (من وجه،تباین مطلق، تساوی،)  زیر کدام نسبت چها رگا نه بر قرار است. تعیین کنید بین د وکلی 10 

 پ(خودکار وآبی       پاک ونجس ب (              لف ( شیعه ومسلمانا

75/. 

11   

       
      

   (مفهومی  -مثال ) لغوی – را مشخص کنید.تعریف های زیرانواع 

                   خفاش: پرواز کننده بچه زا ب(          اسالمی ایرانالف( نداجا:نیروی دریایی ارتش جمهوری 

1 

                                                        در هر یک از تعاریف داده شده کدام شرط از  شرایط تعریف رعایت نشد.   12

                                                                               بیماری وفقدان بیماری یعنی سالمتیسالمتی فقدان  ب(      ابزار ارتبا طی مفید ه: تلفن همراالف( 

1 

 رابطۀتعریف با آنچه تعریف می کنیم از نظر مصادیق چگونه است؟ « دانع باشجامع وم»تعریف باید   13

 

  25/. 

 

14 

 سی (قیا ،ثیلیتم ،تعمیمی رد زیر بکار رفته چیست؟ )استقراموانوع هر یک از استدالل هایی را که در 

 آب انار هم مانند آب زرشک ترش است. رنگ آب انار شبیه آب زرشک است از این نظر الف( 
 

5/1 

 
 ب( مریم انسان است.  همۀ انسانها می خوابند.    پس مریم هم می خوابد

 دهیم همه پرتغال های باغ درشت هستند.ج( پنج جعبه از پرتغال های باغ درشت بود حکم 

 مشخص کنید. در گزینه های زیر قضایای سالبه و موجبه را 15

 خفاش خزنده نیست.ب(                    . الف(  پیامبران از جنس انسان بودند 

    5/. 

 زیر را مشخص کنید:حملی نواع قضایای ا 16

 ادیسون مخترع برق است.(پ  کتاب ها منطق نیستد.ب( بعضی      الف( هیچ انسانی باقی نیست.

 

   75/. 

 ()مخترع بر ق ادیسون است  در  قضیه زیر مو ضوع و محمول را مشخص کنید: 17

                                       

    5/. 

 2صفحه                                                         



                                                       

 ملی پرورش استعدادهای درخشان سازمان 
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 در منطق کدام جمله اعتبار ندارد ومثال آن کدام است در گزینه های زیر تعیین کنید؟ 18 

 اولیاء خدا کرامت دارند -جمالت خبری ب( کاش برف ببارد.                 -جمالت انشایی الف(

 خبری خدایا کمکم کن شهید حر مت دارد.                          د(-انشایی  ج(

    

5/. 

 توسل به معنای ظاهری را تعریف کنید؟مغا لطه   19

 

 

  5/   . 

 شکل آنرا بکشید. را تعریف کنید و از نسب اربع تساوی   20

 

75/. 

 سه قضیه بدست می آید قضا یا را بنو یسید.«  معلم و انسان  »دو مفهوم  از  21

 

 75/ . 

 ف را مفهومی گفتند؟یچرا تعر 22

 

 5/. 

 باشد را تو ضیح دهید . تعریف باید جا مع  23

 

  5/. 

 می شویم«تعمیم شتاب زده »چه وقتی دچار مغالطه  24
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 بنویسید.ر برداستقرای تمثیلی را موارد کا 25

 

75/0 

 شرایط استقرای تعمیمی قوی را بنویسید.)ذکر دو مورد کافی می باشد( 26

 

5/0 

 
 

 

 

 

 ))موفق باشید((                                                                                                     
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 بارم راهنمای تصحیح ردیف

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18-  

19- 

20- 

21- 

22- 

23- 

24- 

25- 

26- 

 .(/25)هرمورد  غ غ   ذ( ص    د( ص      ج( غ       پ( ص       ب( الف(

ذکر هر مورد ) دوچرخه سواری اشترک لفظ  ذ( غیر مشابه  د( ج( واضح بودن شرطی  پ( الف( قیاسی  ب(

25/). 

 .(/25)ذکر هرمورد        3ذ(            4د(         6ج(          2پ(          7ب(         5(الف

 ./25.    ب( تصور/25الف(تصدیق 

 ./25 .   تعریف/25استدالل 

 ./25 منطق

 .               ب(نگارشی کلمات/5الف( ابهام در مر جع ضمیر

 ./25پ(مطابقه      .    /25ب(تضمن     .        /25الف(التزام 

 ./5.......کلی هستند . مسابقه و شطرنج و بازی و/5د  جزیی هستن آرین غالمی و ایران

 .(/25)هر مورد   پ(من وجه      ب(تباین              ا لف(مطلق

 ./5.   ب(مفهومی /5الف( لغوی 

 ./5.                        ب(دوری /5 الف(مانع نیست

 تساوی

 /5.     پ(استقرای تعمیمی/5. ب( قیاس   /5الف(استقرای تمثیلی    

 ./25.     ب(سالبه /25الف(موجبه 

 ./25پ(شخصیه      . /25جزییهسالبه ب(      . /25الف(سالبه کلیه

 ./25مخترع برق محمول       . /25موضوع  ادیسون

 الف 

 مغالطه توسل .........به کار بردن داللت مطابقه به جای تضمن والتزام به خطایی منجر میشود آن را 

 ./25شکل منطبق   . /5دارند رابطه دو کلی  مصداق مشترک 

 ./25نیستند. بعضی انسانها معلم /25. بعضی انسانها معلم هستند /25ن است انسا هرمعلمی

 ./5چون در این تعریف به تحلیل مفهوم مورد نظر می پردازیم  

 ./5یعنی تمام مصادیق آن مفهوم را در بر بگیرد.

 زمانی که شرایط استفاده از استقراء را بدرستی رعایت نکنیم دچار مغالطه تعمیم شتاب زده می شویم

 ./25در صنایع هوایی         . /25در روانشناسی        . /25در ادبیات 

 بکتا47نمونه ها باید بیانگر همۀطیف های مختلف باشد  ......ص -2. /25نمونه ها باید متفاوت وتصادفی -1
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