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 باسمه تعالي

 مدرس: سعيد انواري دبيرستان نيكان  

نام و نام خانوادگي:         آزمون پاياني منطق پاية دهم به همراه پاسخنامه     سال تحصیلى : 1400-1399               
 نمره) ٥/١( :ارتباط دارندظ و معنا لفدر رابطة  موارد زير با كدام مبحث. ١

  كار رو كردم؛ الف) مشاورم گفت به آدمهايي كه ازشون متنفرم نامه بنويسم و بعد اونها رو بسوزونم؛ منم اين 

  (مغالطة ابهام در مرجع ضمير)                                                               ها چكار كنم؟!دونم با اين نامهنمي فقط     

 )لمة سايه، كشتراك لفظا(                  كشميري) (غنيعشق است و هزار بدگماني             پسندم نمي) با سايه، تو را ب

 )خر را زدنآ، حرف توسل به معناي ظاهري كلمات(               ميگم: چشم! همسرمبه در خانه ميزنم.  ا) من هميشه حرف آخر رج

 شيوة نگارشي كلمات)(        )(عطاردهند دة او باش ميبا خنده گفت: بن          دهند؟) گفتم شراب وصل به اوباش ميد

 نمره) ١,٥( مشخص كنيد:را اي كه سور آن ذكر نشده است قضية محصوره وشخصيه قضاياي زير، قضية  در. ٢

  )شخصيه قضية آزادي جزئي است:(    .آزادي نام ميداني در شهر ما استالف) 

 ) تنها پسر احمد كلي است: قضية محصوره(    .درسخوان است احمد تنها پسرب) 

  زاغك كلي است: قضية محصوره)(    .زاغكي قالب پنيري ديد ج)

 نمره) ١,٥( كنيد:زير را مشخص منفصل . نوع قضاياي شرطي ٣

 :اكنون دو انتخاب پيش روي من استداد: الف) ابوريحان بيروني در بستر مرگ پاسخ 

  حقيقي)منفصل (                                      رم.اين مسئله را بدانم و بميرم يا نادانسته و جاهل درگذ يا 

 (منفصل مانعة الجمع) .»موزان غايب هستندآهمة دانش «يا » دانش آموزان غايب نيستندهيچ يك از «يا ب) 

 (منفصل مانعة الرفع)                         .هستند آبيغيرمدادهاي من يا  سبز هستنديا مدادهاي من غير) ج

 نمره) ٢( را مشخص كنيد: آنهاو صدق و كذب  قضاياي خواسته شده. به كمك روابط احكام قضايا، ٤

تناقض                          تداخل

 هر گلي بدون خار است                 نيستند گلها بدون خار بعضي از                      گلي بدون خار نيست يچه 

 ) كاذب  (  ) صادق  (   ق)(صاد

 مستويعكس 

تناقضضادت

 از بدون خارها گل هستندبعضي                                بدون خاري گل نيستهيچ                                   بدون خاري گل استهر  

 )  دانيمنمي  (  ) دانيمنمي (  ) دانيمنمي ( 

  نمره) ١,٥(به سئواالت زير پاسخ دهيد: . ٥

  (سالبة كليه) ؟است تباينتنها كداميك از محصورات چهارگانه، موضوع و محمول ميان رابطة الف) 

 )الجمعيا مانعة  (منفصل حقيقييك از انواع قضية منفصله خواهد بود؟ تباين باشد، كدام ،اگر رابطة دو جزء قضية منفصلهب) 
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ذكر آن صادق خواهد بود؟ با مستوي  عكسآيا  ؛تباين باشد ،قضية سالبة جزئيه موضوع و محمولج) اگر رابطة ميان 

اگر رابطه آنها عموم و خصوص مطلق يا خواهد بود. اما  آن الزم الصدق(بله در اين صورت عكس مستوي مثال توضيح دهيد. 

چون رابطة سنگ  »ها انسان نيستندبعضي سنگ« در قضية. مثال عكس الزم الصدق نخواهد داشت ،من وجه باشدعموم و خصوص 

  است.ق نيز صاد »ها سنگ نيستندبعضي از انسان«توان گفت كه مي، و انسان تباين است
  

  نمره) ١,٥( هاي زير را مشخص كنيد:شكال تعريف. ا٦ِ

  شود)(مانع نيست، شامل ساير نمازهاي مستحبي ميشودپس از نماز مغرب خوانده مينمازي مستحبي است كه  :نماز غفيلهالف)  

  (جامع نيست، ساير مبطالت را نگفته است)    تفراغ كردناً اسعمدخوردن و آشاميدن و  عبارتند از :مبطالت روزهب) 

  (دوري است)                           شود.ث از بين رفتن مواالت ميانجام ندادن كارهايي كه باع مواالت در نماز:ج) 
  

  نمره) ٠,٥( )استصحيح  (تعريف :تشكيل شده است، آنها را مشخص كنيداز تمامي انواع تعريف زير  تعريف. ٧

  كسي بهايراني يعني منسوب به ايران.  ، ايرانيان) است (اير + هاايران يعني آرياييو به معناي آريايي » اير« ايراني:

  لغويتعريف 

   بوشهري، تبريزي و زنجاني مانند: ايران به دنيا آمده باشد.در  ششود كه خودش يا پدرگفته مي 

  قمصاديذكر ريق طتعريف از                                                  مفهومي   تعريف                  
  

  نمره) ٤( كنيد:هاي زير را تعيين كنيد و در صورت نامعتبر بودن، دليل آن را ذكر . اعتبار يا عدم اعتبار استدالل٨

  ؛شودمي اگر به درخت آب ندهي، خشك الف)

  )مغالطة رفع مقدمنامعتبر؛ ( .دهم، هيچگاه خشك نخواهد شدچون من هميشه به اين درخت آب مي

  ؛كندموهاي او داراي فر است؛ فر گرما توليد ميب) 

  )ر حد وسطعدم تكرانامعتبر؛ ( .كندپس موهاي او گرما توليد مي

  شوند؛جمع مي در سفرهاي استانياگر مردم مرا دوست داشته باشند، ) ج

  )وضع تاليمغالطة نامعتبر؛ ( .شوند، پس: مردم مرا دوست دارندجمع مي در سفرهاي استانياز طرفي مردم 

  ا حيوانند؛همة انسانهبعضي حيوانها خرگوشند؛ د) 

  حد وسط در دو مقدمه منفي است)نامعتبر؛ (               .خرگوشندبعضي انسانها  پس:

  نيستند؛ شيربعضي حيوانات ؛ سان استههر شيري گرب) ـه

   )حيوان در نتيجه مثبت و در مقدمات منفي استنامعتبر؛ (سانان حيوان نيستند بعضي گربه پس:

  نيست؛ مسيحي مسلمانينيستند؛ هيچ  مسلمانبعضي انسانها و) 

  )قدمات منفي استم؛ همچنين انسان در نتيجه مثبت و در هر دو مقدمه سالبه هستندنامعتبر؛ ( ها انسان نيستند.مسيحيبعضي  پس:

  ها باهوش نيستند؛طوطيبعضي ؛ دحيوانن هاطوطيهمة ز) 

  )قانون نتيجة قياس رعايت نشده استنامعتبر؛ ( ها باهوشند.حيوان بعضي پس:

  آب مايع است؛است؛  بآاز  يخح) 

  مغالطة عدم تكرار حد وسط)(نامعتبر؛ يخ مايع است  پس:
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  نمره) ١( :وجود دارد، آنها را مشخص كنيدقياس اقتراني اگر شكل دوم و چهارم ، قبل. از ميان موارد سئوال ٩

  مورد هـ و ز شكل چهارم:      وجود ندارد   :دومشكل  
  

  نمره) ١,٥( را تعيين كنيد:و مغالطة بكار رفته در آنها  هااستدالل. نوع ١٠

   زنه!سوت مي خيالسوزه، نشسته و بياره مي) در زندگي بايد مثل ديگ زود پز بود، با اينكه دالف

  مغالطة تمثيل ناروا)تمثيلي؛  استقراي(  

  شتابزده) تعميممغالطة ي، استقراي تعميم( باال رفته است، باز هم باالتر خواهد رفت ر قيمت دالدر چند روز گذشته چون ب) 
  

  نمره) ٣,٥( . نوع مغالطات زير را مشخص كنيد:١١

 در كارها مخالفيم!؛ ولي با پارتي بازي دن را راه بيندازاكارم گرديم كهمي ييآشنا دنبال دكنن گير مياهر وقت كارمما ) الف

  )بار ارزشي كلمات(مغالطة 

  (مغالطة بزرگ نمايي) .شمپوشم ديگه خسته نميميوقتي كه تنتاك  :)ي كفش تنتاك(تبليغ تلويزيونب) 

من خوريد! پيشنهاد اند نميرندهاي گراني را كه الكي معروف شدهن شما فرد باهوش و زيركي هستيد، گول بِوچ ج)

  )تله گذاري(مغالطة                .آن مناسب استقيمت  و دارد يگمنام ماركاست كه  يخچالاين نوع 

  )مسموم كردن چاه(مغالطة               .اگر عروسيمان را در تاالر برگزار نكنيم آبرويمان خواهد رفتد) 

  )توسل به احساسات(مغالطة                                مغالطه است؟ جزو كدام نوعتملق و چاپلوسي ) ـه

ايران برجام خارج شده است، اما تعهد بين المللي خود در از  و بدعهدي كردهاين بار درست است كه آمريكا ) و

  (مغالطة استثناي قابل چشم پوشي)                                      .داشته باشدبايد به آمريكا اعتماد هميشه 
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