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 بسمه تعالی 

 31/31/99: تاریخ    علوم انسانی: دوره دوم متوسطه رشته دهم: پایه   منطقدرس نوبت دوم پایانی آزمون 
دانـفجغیردولتیپسرانهدبیرستان پرورش ناحیه)  شر و شروع آزمون (تبریز3آموزش صبح9: ساعت

 ....................................... :نام و نام خانوادگی                [دقیقه 01: مدت زمان پاسخگویی  -صفحه   1در  تسؤاال]

ف
بارم :امضا      سید مهدی میرهاشمی : دبیر            :.............................(نمره به حروف: .................... نمره به عدد ) ردی

 (غ/ ص ) باشد؟می درستناو کدام یک  درستکدامیک از عبارات زیر  1

-توانیم نسبتی از نسبتشویم که بین آنها نمیاگر دو مفهوم ایران و کشور را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم متوجه می  .1

/.(5) .های چهارگانه بیاییم

 /.(5. )کنیمدر تعریف لغوی یک مفهوم، به ترتیب وجه اشتراک و وجه افتراق آن مفهوم را بیان می .2

 /.(5) .تعریف به این معناست که فقط مصادیق مفهوم موردنظر را پوشش دهدمانع بودن  .3

 /.(5. )شودتقسیم می تعریفو  صور دانش بشری به دو حیطۀ ت .4

 /.(5) .ی استالتزاماز نوع داللت « حسن ماشینش را رنگ کرد»بر معنا در عبارت « ماشین»نحوۀ داللت  .5

5/2 

.به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید 2

 (1) ل زیر چه نوع استداللی است و از نظر ووت و ععف چگونه است  استدال .1

«.فالن مرد ثروتمند از دانشگاه ترک تحصیل کرد، پس من هم باید ترک تحصیل کنم»

 (1)ها را بیان کنید   آن. توان از دو روش استفاده کردهای تمثیلی ناروا میبرای نقد استدال ل .2

از کدام نوع « حقیقتی مجرد»به « علم»و تعریف « تواند بخنددحیوانی که می»ه ب« انسان»بیان کنید که در تعریف  .3

(5/1)که شرایط تعریف صحیح در کدام مورد رعایت نشده است  تعریف استفاده شده و این

 (5/1. )اند  با مثا ل بیان کنیدشود کدامها باعث استنتاج استقرایی ووی مینکاتی که رعایت آن .4

 (1)، کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است  و منظور از آن چیست   «فقدان بیماری»به « سالمتی»در تعریف  .5

 (2. )مفهوم جزئی چیست و مشخصات آن کدام است  برای آن دو مثا ل بیاورید .6

از لحاظ « شکل چهارعلعی که هر چهار علع آن باهم مساوی هستند»به « مربع»و « مادۀ خوشبو»به « عطر»تعریف  .7

 (1)چه حکمی دارند    بودن مانع وجامع 

9 

 .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید 3

 /.(5) صحیح نیست « کندحیوانی که پرواز می»به « پرنده»چرا تعریف  .1

/.(5) ایم ای شدهدچار چه نوع مغالطه ؛استدال ل کنیم که شخص وابل اعتمادی است او ل نگاهدر  یکسبا دیدن لبخند  .2

 /.(5)  ورات مجهو ل مربوط به بخش منطق استشناساندن مفاهیم و تص .3

 (1)  از چه نوع است « دانشجو»و « معلم»و نیز نسبت میان « شهردار»و « شهر»نسبت میان دو کلی  .4

 /.(5) ای وجود دارد چه نوع مغالطه« مریم هنگام دیدن مادرش موهایش را شانه کرد»در عبارت  .5
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 .ده مشخص کنیدهای داده شگزینه صحیح را در میان پاسخ 4

 /.(5)  دارندتاٌ نتیجه را در پی ر عرو  مقدماتدر کدام نوع استدال ل،  .1

 استنتاج بهترین تبیین( د                        قویتعمیمی  (ج                          تمثیلی       (ب                   قیاسی    ( الف

 /.(5) و فلزی، شبیه نسبت کدام یک از مفاهیم است  های چهارگانۀ زیر نسبت میان میز از میان نسبت .2

 مجهول و تصدیق( د                   تفکر و تصور   ( ج                   تعریف و استدالل   ( ب        علم و تعریف      ( الف

 /.(5) کدام گزینه نادرست است  .3

 (مغالطه توسل به معنای ظاهری)گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند اشتباه ( الف

 (مغالطه نگارشی)عدم رعایت دقیق عالیم سجاوندی و حرکات کلمات ( ب

 (مغالطه تمثیل ناروا) ها معتبر توسط برخی از شرکت یکار بردن نام یا نشانۀ مشابه شرکتبه( ج

 (م در مرجع ضمیرمغالطه ابها)استفاده از عبارات دو پهلو ( د

 /.(5) اند در عبارات زیر تعاریف به کار رفته شده کدام .4

 «.تصدیق، لفظ مرکب تام خبری است: وضیه»

 تعریف لغوی و تعریف مفهومی( ب                                 تعریف لغوی و تعریف از طریق ذکر مصادیق( الف

 تعریف مفهومی و تعریف لغوی (د                                    تعریف از طریق ذکر مصادیق و تعریف لغوی( ج

 /.(5) کدام استدال ل تمثیلی است  .5

 .گلی نیست، پس گچی استگلی؛ لیکن چون کاهاین دیوار یا گچی است یا کاه( الف

 .دچون وکالی منطقه، پروندۀ او را نپذیرفتند؛ پس هیچ کس در این شهر پروندۀ او را قبول نخواهد کر( ب

 .ب وهوای مریخ مانند کرۀ زمین است، قاعدتاً کرۀ مریخ هم مانند زمین دارای حیات استآچون ( ج

 .انداند که همۀ این مدارها بیضی شکلدانشمندن با بررسی مدار حرکت تمام سیارات منظومۀ شمسی متوجه شده( د

 /.(5) به ترتیب کدام مورد تصدیق و کدام مورد تصور است  .6

 .تصور بیانگر واقعیت است -بودن جهان طبیعتمتغیر ( الف

 ادراک نفس از طریق استدالل -فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست( ب

 .پکن پایتخت چین نیست -ن جسم استروروح د( ج

 ها و افزایش حجم اطالعاتفراگیر شدن رسانه -فریبنده بودن مغالطه( د

 /.(5) بین کدام دو مفهوم رابطۀ تساوی برورار است  .7

 مسلمان –ایرانی ( د        جاندار       –ود زنده موج( ج      دبیرستان                –مدرسه  (ب         شیرین    –شکر ( الف
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 /.(5) کدام مورد استناج بهترین تبیین نیست  .8

 .در چند روز گذشته این خیابان شلوغ بود، پس این امروز هم شلوغ خواهد بود( الف

 . یر کرده است، پس احتماالً خراب شده استاتوبوس د( ب

 .بیش از حد شلوغ است ست، چون مقابل درب سینماا بهاامروز بلیط سینماها نیم( ج

 .اندهدموتور جلوی درب پارکینگ نیست، حتماً آن را دزدی( د

، و هر کدام از ...............وم باید نسبت به یکدیگر رابطه هبندی  امور مختلف، اوسام مختلف یک مفدر طبقه .9

 /.(5) .داشته باشند................. مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ 

 تساوی -عموم و خصوص من وجه (ب                        تباین      –عموم و خصوص مطلق ( الف

    ص مطلقعموم و خصو –تباین  (د                       عموم و خصوص من وجه      -تساوی( ج

 /.(5) کدام مورد نقطۀ ووت استدال ل تمثیلی است  .11

       قطعی و یقینی بودن نتیجۀ آن (ب                سازی مسائل و فرآیندهای گوناگون    شبیه( الف

 گستردگی استفاده از این استدالل( د                                       توضیح و فهم بهتر مطالب ( ج

 /.(5) م گزینه مفهوم جزیی وجود ندارد در کدا .11

 جیوه          -آموزدانش –درخت سرو ( ب                         کتاب منطق     -این کالس –اروپا ( الف

 رستم دستان   -سراژدهای هفت -سیمرغ( د                         کشاورز       -خلیج فارس -کرۀ زمین( ج

        

 22 .سربلند باشیدموفق و 

 

 نمره پاسخنامه  ردیف

 (غ/ ص )   1

 (های چهارگانه میان دو کلی استکه نسبتایران مفهوم جزئی است در حالی)   درستنا  .1

 (تعریف تحلیلی چنین است)  نادرست .2

  درست  .3

 (تصور و تصدیقدو حیطۀ دانش بشری ) درستنا  .4

 

 

  املپاسخ ک 2
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 ععیف –تمثیلی  .1

 یافتن استدال ل تمثیلی مخالف. 2و   توجه به وجوه اختالف. 1 .2

 (واعح نیست) لغوی تعریف  – (با رعایت شرایط است صحیح تعریف) تعریف تحلیلی .3

ماننهد هها باشهند، هها بایهد از تمهامی طیهفنمونهه .2. ناطق مختلفاز ممدارس مثاًل  ،تصادفی باشندها باید نهو نم. 1 .4

نسهبت  ها باید نسبت بهه کهل جامعهۀ آمهاریتعداد نمونه. 3. ترانه و پسرانه، روستایی و شهری مدارس ابتدایی، دخ

 .مدرسه ناکافی و ععیف خواهد بود 211دادن به برای تعمیم مدرسه  11نتایج مثاًل  مناسبی داشته باشد،

نامنهد کهه تعریهف را تعریهف دوری مهی( تعریهف شهی بهه خهود) دوری نبودن؛ تعریف یک چیز با استفاده از خهودش  .5

 .درستی نیست

 .بهیش از یهک مهورد را نهداردو وابلیهت انطبهاق بهر  استن کاماًل مشخص آمفهوم جزئی ، مفهومی است که مصداق  .6

 .آن لباس  -با صفات اشارۀ این  و آن همراه است این درختیا  –مثاًل اسم خاص مانند رستم، تبریز 

 .مانع نیست لیجامع است و دومی  -ستنیمانع  لیو  است اولی جامع .7

 

 وتاهپاسخ ک 3

 .گیردمانند شترمرغ را دربرنمی. ها نیستجامع تمام پرندهتعریف، چون  .1

 تعمیم شتاب زدهمغالطۀ  .2

 بخش تعریف .3

 و خصوص من وجهعموم  –تباین  .4

 ابهام در مرجع عمیرمغالطۀ  .5

 

 

 گزینه صحیح  4

 الف        .1

 د .2

 الف .3

 ب. 4

 ج. 5

  ب. 6

  ج. 7

  الف .8
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 د . 9

 ج. 11

 ب. 11
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