منطق
دهم

80

انسانی

251-970310

دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
 .1جوالت زضست ضا تا عالهت ظ ٍ جوالت ًازضست ضا تا عالهت غ هطرع کٌیس:

( 0011نمره)

 .1.1زض استسالل توثیلی اظ جعئی تِ کلی ًتیجِ هی گیطین.
 .1.1قضیِ «ّط ضیطاظی ایطاًی است»؛ یک قضیِ حولیِ است.
 .1.1هتفکط ًقازٌّ ،گام ضٌیسى یک هطلة یا تػوین گیطی زضتاضُ آى ،آى ضا اظ ٍجَُ هحتلف تطضسی هی کٌس.
 .1.1زض ّوِ قیاس ّای اقتطاًی ،هَضَع ًتیجِ اظ کثطی ٍ هحوَل آى اظ غغطی تِ زست هی آیس.
.1

هفاّین ظیط ضا تعطیف کٌیس 3011( :نمره)

 .1.1تفکط:
 .1.1توثیل:
 .1.1تقاتل:
 .1.1قیاس استثٌائی:
.1

ًَع قضایای ظیط ضا تِ طَض کاهل هطرع ًوائیس 0011( :نمره)

 .1.1اگط جسوی زض اضتفاع ضّا ضَز؛ سقَط هی کٌس.
 .1.1علت ًاظائی یا ظى است یا هطز.
 .1.1قوػط اظ ضْطستاى ّای کاضاى است.
ّ .1.1وِ ٍطي زٍست ّا ،تعػة هلی زاضًس.
.1

زض هَضز ّط یک اظ قضایای ظیط تِ سَاالت پاسد زّیس 0011( :نمره)

 .1.1سطایٌسُ ضاٌّاهِ ،حکین اتَالقاسن فطزٍسی است.
هَضَع........................................ :

ًَع قضیِ ............................................... :

 .1.1جسن ،زضٍى آب فطٍ هی ضٍز؛ زض غَضتی کِ جطهص اظ جطم کل آب تیطتط تاضس.
ًَع قضیِ ............................................... :
.5

تالی........................................ :

ًسثت هَجَز هیاى هفاّین ظیط ضا تعییي کٌیس ٍ ًوَزاض ٍى آى ّا ضا تطسین ًوائیس 3011( :نمره)

 . 5.1ایطاى ٍ کطَضّای آسیائی

 . 5.1چطخ ٍ اتَهثیل

 . 5.1هسلواى ٍ ضیعِ

 . 5.1هسلواى ٍ اضٍپائی

 .6ضکل ٍ ضطب ّط یک اظ قیاس ّای ظیط ضا تعییي ًوائیس:

( 0011نمره)

ّ.6.6یچ اًساًی آَّ ًیست ٍ ّط آَّئی تچِ ظا است.
ّ.6.6ط گُلی جسن است ٍ تعضی گل ّا سطخ ّستٌس.
ّ .3.1ط اًساًی ًاطق است ٍ ّیچ اسثی ًاطق ًیست.
 .3.1تعضی گیاّاى ذَضاکی ّستٌس ٍ تعضی هَجَزات گیاُ ّستٌس.

.7

ًَع ّط یک اظ قضایای هٌفػلِ ظیط ضا تعییي ًوائیس 0011( :نمره)

 .7.1تلَیعیَى یا تا کلیس اغلی یا تا کلیس کٌتطل ضٍضي هی ضَز.
 .7.1پایترت استطالیا یا هلثَضى است یا سیسًی.
 .7.1قضیِ ضططیِ ،یا هتػلِ است یا هٌفػلِ.
 .7.1اهسال یا سال هَش است یا سال ذطگَش.
.8

هعتثط یا ًاهعتثط تَزى قیاس ّای ظیط ضا ّوطاُ تا شکط زلیل هعیي ًوائیس 3011( :نمره)

 .8.1اگط کَُ ضیعش کٌس ،جازُ هسسٍز هی ضَز .کَُ ضیعش ًکطزُ است؛ پس جازُ هسسٍز ًوی تاضس.
 .8.1اگط سطها ذَضزُ تاضی ،تة ذَاّی کطز .تة کطزُ ای؛ پس سطها ذَضزُ ای.
ّ .8.1یچ یک اظ ٍضظضکاضاى تٌثل ٍ تي پطٍض ًیستٌس .تطذی تٌثل ّا ٍ تي پطٍضّا سیگاضی ّستٌس .پس تطذی
ٍضظضکاضاى سیگاضی ّستٌس.
ّ .8.1وِ ایطاًی ّا آُیائی ّستٌسّ .وِ چیٌی ّا آسیائی ّستٌس .پس ّوِ ایطاًی ّا چیٌی ّستٌس.
.9

ًَع استسالل ّای ظیط ضا تِ طَض کاهل تعییي ًوائیس 0011( :نمره)

 .9.1زٍست هي ضاهیي ،هَّای لرت ٍ تلٌسی زاضت؛ اها ذیلی سطیع توام هَّایص ضیرت .تطازض تَ ًیع کِ هَّای
لرت ٍ تلٌسی زاضز؛ ذیلی ظٍز زچاض ضیعش ذَاّس ضس.
 .9.1کوپاًی ّای غاپٌی یکی اظ قاتل اعتوازتطیي تٌگاُ ّای اقتػازی تطای سطهایِ گصاضی ّستٌس .کاضذاًجات ًَّسا
ًیع کِ یک کوپاًی غاپٌی هی تاضس؛ هحلی هَضز اعتواز تطای سطهایِ گصاضی است.
.11

ًَع هغالطات تِ کاض ضفتِ زض استسالل ّای ظیط ضا تعییي ًوائیس 0011( :نمره)

.11.1

تواهی کساًی کِ زض اًتراتات ضَضایاضی تِ ذاًن  Yضای هی زٌّس ،ططفساضاى افطاط ٍ عقة هاًسگی ّسٌس.

.11.1

فطظًس ضوا تطای تاض زٍم  111ثاًیِ تاذیط زاضت؛ تِ ّویي زلیل هي هعتقسم هی تایست تِ لحاظ اًضثاطی

تا ٍی تطذَضز ضَز.

