
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( نام آزمون:

درس6،7)
نام برگزار کننده

1

1

فرض کنید فروشنده ای شرط کرده باشد: از بین هندوانه هایی که به هرکس می فروشد، حتمًا بعضی قرمز هستند (با فرض صحت قضیه) و قول داده

باشد که اگر شرط رعایت نشود، پول خریدار را پس می دهد. در این صورت، یک خریدار با اثبات … شرط او، می تواند پولش را پس بگیرد.

2

2

در مورد اقسام قضیه به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید.

الف) «هر که برفش بیش بامش بیشتر» چه نوع قضیه ای است؟ چرا؟

ب) نوع قضیه زیر و اجزاء آن را مشخص کنید.

1) «مطلب گر توانگری خواهی»

2) «سخت گرفتار تو است روح و روانم»

2

3

اقسام قضایای حملی زیر را مشخص کنید.

الف) هیچ انسانی بدجنس نیست.

ب) ابن سینا فیلسوف است.

ج) هر سیب سرخی، خوشمزه است.

د) بعضی مثلث ها دارای سه ضلع برابر نیستند.

1

4

متداخل متناقض قضیة صادق زیر کدام است و قضیة متناقض به لحاظ صدق و کذب چگونه است؟

«بعضی حیوانات، تخم گذارند.»

1

5

با توجه به صدق قضیۀ «هر الف ب است» به ترتیب متضاد و متناقض آن از نظر صدق و کذب چگونه است؟

1

6

چھ تعداد از موارد زیر قضیة منطقی محسوب می شوند؟

الف) آن کس کھ در این زمانھ او را غم نیست / یا آدم نیست،  یا در این عالم نیست

ب)سقراط، افالطون و ارسطو از بزرگان فلسفھ در دوران قدیم بھ شمار می آیند.

پ)ز انقالب زمان در پناه جھل گریز

ت)بی رحم چنان شدی کھ شمشیر ستم / بر فرق شھیدان تو خون می گرید

ث) تا کی کنی بھ گریھ، طلب آرزوِی دل

1

7

نوع قضایا حملی «این نیز بگذرد _ هیچ کس نیامد _  هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» به ترتیب عبارتند از:



1

8

به ترتیب نوع قضایای زیر را مشخص کنید.

«زاغکی قالب پنیری دید.»

«آزادی نام میدانی در شهر ما است.»

3

9

پیرامون احکام قضایا، موارد خواسته شده را بنویسید. (ذکر مراحل رسیدن به پاسخ الزامی است)

الف) متضاد متداخل : «برخی انسان ها نویسنده هستند.»

ب) متناقض جملۀ: « سالبه کلیه»

ج) عکس مستوی متضاد جملۀ: « هر انسانی ناطق است.»

د) متداخل قضیۀ :« سالبه کلیه»

ه_) متضاد قضیۀ« برخی حیوانات تخم گذارند.» و وضعیت صدق یا کذب آن به چه صورت است؟

و) عکس قضیۀ« موجبه کلیه.»

1

10

چند مورد از ابیات زیر، بیان کنندة یک قضیة شرطی هستند؟

ـ گر یک وفا کنی صنما صد وفا کنم / ور تو جفا کنی من کی جفا کنم

- یک جام شراب صد دل و دین ارزد / یک جرعة می مملکت چین ارزد

- اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد / گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

- ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را / محو کن هست و عدم را بردران این الف را

- مست آیی و عذر آری آزار چنین خوش تر / نوری و نهان از من موری و رمان از من

-  اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد / ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

1

11

به ترتیب از راست به چپ در عبارت های زیر چند قضیة شخصیه و چند قضیة محصوره وجود دارد؟

الف) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، حافظ مرزهای آبی کشور است.

ب) حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود.

پ) نماز آرامش بخش دل ها است.

ت) از مکافات عمل غافل نشوید.

ث) یاران امام زمان 313 نفر هستند.

ج) مجموعة اعداد اول تک رقمی از دو شروع می شود.

1

12

نسبت میان دو قضیة «ھر ماری سمی است» و «بعضی مارھا سمی نیستند» از احکام قضایا، نسبت … است، کھ در مورد صدق و کذب این گونھ قضایا گفتھ اند: …

1

13

عکس مستوی عبارات «هر ایرانی وطن دوست است» و «بعضی ایرانی ها وطن دوست هستند» … و … است و قضیه ی … عکس مستوی الزم الصدق

ندارد.



1

14

در عکس مستوِی کدام قضیه عالوه بر عوض شدن جای موضوع و محمول، سور قضیه هم تغ�ر می کند؟ 

1

15

اگر بدانیم «هیچ یک از یاس های درون جعبه سفید نیستند» آیا می توانیم حکم کنیم که «بعضی از یاس های درون جعبه، سفید نیستند» و رابطة این

دو قضیه چیست و چرا؟

0.5

16

از میان موارد زیر قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید.

الف) چون کنم آن یک نفس با خویش من / می توان کشتن از این غم خویشتن

ب) هر که کردی سوی آن برقع نگاه / سر بریدندیش از تن بی گناه 

1

17

در قضایای «هیچ بی ادبی موفق نیست»، «هر انسان شروری زیانکار است»، «بعضی کتاب ها علمی تخیلی هستند» به ترتیب موضوع ـ کیفیت قضیه

ـ سور و محمول هر قضیه را معین کنید.

0.5

18

کدام عبارت نشان  دهنده یک قضیه محصوره است؟

1) کلمات بیانگر تصورات ذهن هستند.

2) مجموعه اعداد فرد، غیرقابل شمارش است.

3) جامعه بشری، دربرگیرنده سایر جوامع انسانی است.

4) مجموعه، از پنج حرف تشکیل می شود و در اصل عربی است.

1

19

صدق و کذب قضایای زیر را مشخص کنید و نام  رابطه آن ها را بنویسید.

الف) هیچ انسانی حیوان نیست. _ هر انسانی حیوان است.

ب) هیچ یک از درس های منطق دشوار نیست _ بعضی از درس های منطق دشوار نیستند.

1

20

نوع قضایای «مادرم بهترین انسان است»، «هیچ معامله ای پرسود نیست»، «جمله خبری گاهی صادق است»، «گزینه درست را معین کنید»، «ابن

سینا فیلسوف مشائی نیست» را به ترتیب مشخص کنید.


