نام و نام خانوادگی:
نام درس:

رشته  :انسانی
منطق

وقت پاسخگویی 80:دقیقه

پایه :دهم

تاریخ برگزاری98/ 3/18 :

طراح محترم سئوال سرکار خانم طاهری

ردیف

1

تعداد سئواالت 12:

تعداد صفحات3:

تعیین کنید گزینه های زیر کدام یک غلط و کدام یک صحیح می باشند؟

بارم

1/75

الف ) « پزشکی گزیدند مردان یونان » یک قضیه محصوره است .
ب ) قیاسی معتبر است که هر دو مقدمه سالبه نباشد .
ج ) در قیاس استثنایی مقدمه اول همواره نقیض نتیجه است .
د ) به مغالطه تله گذاری در اصطالح عامیانه « هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن » می گویند .
ه ) عبارت « وای از دست تو » یک تصدیق است .
و ) جمالت انشایی در منطق بررسی نمی شوند .
ز ) از روش توسل به احساسات بیشتر در کاریکاتور استفاده می شود .
2

4/5

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف ) وظیفه منطق جلوگیری از  ....................است .
ب ) در قضیه ای که در سور  ..........و در نسبت  ..............باشد تداخل می گویند .
ج ) در شکل دوم قیاس اقترانی حد وسط در مقدمه اول  .........و در مقدمه دوم  ............است .
د ) اگر یکی از مقدمات استدالل سالبه باشد نتیجه  .................خواهد بود .
ه ) در گذشته استدالل هایی که برای غلبه بر دیگران به کار می رفت در فن  ........بررسی می کردند .
و ) نماز صبح یک مفهوم  .................و نماز یک مفهوم  .................است .
3

هر یک از گزینه های سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد  ،آنها را تعیین کنید

الف ) دو دایره متخارج
ب ) نه هیچکدام شاید هر دو
ج ) جز مشترک میان دو قضیه
د ) ماشین و اتومبیل
ه ) استنتاج از کلی به جزیی
و ) استنتاج از جزیی به کلی

 1قیاس
 2مطلق
 3مانع نیست
 4استقراء
 5تباین
 6مانعة الجمع
 7بار ارزشی کلمات
 8حد وسط
 9مانعة الرفع

صفحه1
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1/5

4

تعیین کنید هر یک از موارد داده شده کدام یک از انواع « داللت لفظ بر معنا » است .
الف ) سر به سرم نزار

5

1

ب ) خانه ما در خیابان یاس است
1

در تعاریف داده شده کدام شرط از شرایط تعریف رعایت نشده است ؟

4

الف ) مسجد  :محل عبادت
6

ب ) پرنده  :حیوان گوشتخوار
1

نوع تعریف های داده شده را مشخص کنید :
الف ) پرندگان  :حیواناتی مانند خروس  ،کبوتر و عقاب
ب ) زندان  :جایی که متهمان و محکومان را در ان نگه میدارند .

7

جدول زیر را کامل کنید.
اصل قضیه

عکس مستوی

2/5
تضاد

تحت تضاد

تداخل

تناقض

بعضی الف ب است

8

مشخص کنید هر یک از استدالل های داده شده کدام یک از اقسام قیاس استثنایی هستند سپس اعتبار یا عدم اعتبار

انهارا مشخص کنید .

1

الف ) اگر منزلم سرقت شود  ،پلیس خبر میکنم  ،حال که منزلم سرقت نشده  ،پس پلیس خبر نمیکنم .
ب ) اگر جاده بسته باشد  ،مسافران نمی ایند  ،مسافران نمی ایند  ،پس جاده بسته است.

9

1

حالت های معتبر قیاس استثنایی زیر را بنویسید .
فردا یا سه شنبه است یا چهارشنبه.

2
10

در هر یک از گزینه های زیر کدام نوع مغالطه وجود دارد مشخص کنید

الف ) چند روز است چیزی نخورده ام  ،دختر دم بختی دارم لطفا به من کمک کنید
ب ) فرزندی به والدینش میگوید  :شما برای من چه کار کرده اید ؟ جز اینکه مرا به دنیا اورده اید؟
ج ) قربون هیکل ورزشکاریت  ،بیا ماشینم را هل بده
د ) تنها کسانی که از دماغ فیل افتاده باشند با او رابطه خوبی برقرار نخواهند کرد.

صفحه2
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11

اعتبار قیاس زیر را با گذاشتن عالمت (  +و  ) -بررسی کرده و در صورت نامعتبر بودن دلیل آن را ذکر کنید .

بعضی الف ب نیست

12

هر ب ج است

2

پس بعضی الف ج نیست
0/75

در ساختار استقراء تمثیلی و استقراء تعمیمی و قیاس از چند مقدمه استفاده می شود؟

با ارزوی موفقیت

صفحه3
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پاسخنامه منطق خرداد  98پایه دهم
سوال  ( 1هر مورد  0.25نمره)
الف  :غ

ب:ص

ج :غ

و:ص

د:ص ه:غ

ز:غ

سوال  ( 2هر مورد  0.5نمره )
ب  :متفاوت  /یکسان

الف  :خطاهای ذهن

و  :جدل

د  :سالیه

ج  :محمول  /محمول
ز  :کلی  /کلی

سوال ( 3هر مورد  0.25نمره )
الف 5 :

ب9:

ج8:

د2:

ه1:

و4:

سوال  ( 4هر مورد  0.5نمره )
ب  :مطابقه

الف  :التزام

سوال ( : 5هر مورد  0.5نمره )
ب  :جامع نیست

الف :مانع نیست

سوال  ( 6هر مورد  0.5نمره )
الف  :تعریف به مثال

ب  :تعریف تحلیلی
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سوال ( 7هر مورد  0.5نمره )
 /هر ب الف است

هیچ ب الف نیست

 /ندارد  /بعضی ب الف نیست  /بعضی ب الف است

سوال  ( 8هر مورد  0.5نمره )
الف  :نامعتبر رفع مقدم

ب :نامعتبر وضع تالی

سوال  ( 9هر مورد  0.5نمره )
سه شنبه است پس چهارشنبه نیست
چهارشنبه است پس سه شنبه نیست

سوال ( 10هر مورد  0.5نمره )
الف  :توسل به احساسات

ب  :کوچک نمایی

ج  :تله گزاری

د  :مسموم کردن چاه

سوال  ( 11عالمت ها هر مورد  0.25و دلیل  0.5نمره )
بعضی الف  -ب  +نیست

هر ب  +ج  -است

پس بعضی الف  -ج  +نیست

نتیجه  :ج مثبت در مقدمه منفی پس نامعتبر

سوال  ( 12هر مورد  0.25نمره )
تمثیل  :یک مقدمه  /استقراء  :معموال دو مقدمه  /قیاس  :دو مقدمه
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