
 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس               

بارم
 

 . فرماییددرستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین  1

 رود.کار میهالف. داشتن منطق منحصراً برای فلسفه ب

 بخشی از معنای لفظ، مورد نظر است. یب. در داللت مطابق

 کنیم. با مفاهیم غیر مشابه مشخص می هم را هاآن )تفاوت( وجوه افتراق ،بندی مفاهیمج. در هنگام طبقه

 کنیم.د. ما در تعاریف همواره از مفاهیم کلی استفاده می

 .  منظور از تمثیل در ادبیات همان تشبیه است.ه

 دو مفهوم بر هم منطبق هستند. تساوی، مصادیقِ یو. در رابطه

 .نیست. تعریف کتاب به غذای روح واضح ز

 کتاب من تصور جزئی است. .ح

2 

 . فرمایید تکمیلجاهای خالی را با عبارات مناسب  2

 است............... ............. ی کلی آن حتماًقضیه ،ی جزئی کاذب باشدالف. در تداخل هنگامی که قضیه

 است. ............حاکی از شرطی ................. ،کدام و شاید هر دوب. نه هیچ

 گویند.............. می................  گذاریی تلهج. در اصطالح عامیانه به مغالطه

 اربعه(ی ........................ باشد. )نسب ی تعریف با مصادیق آن باید از نوع رابطهرابطه د. 

 گویند.می......... ..................... ن. تعریف یک چیز با استفاده از خودش را تعریف

 شویم.............. می............... دچار ،درستی رعایت نشودو. وقتی قواعد عکس مستوی به

 .......... است............... یترین انواع خطاهای ذهنی مغالطهه. از شایع
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 . فرمایید مرتبطعبارات سمت راست را به عبارات سمت چپ  3

 کیفیت    الف. کلی و جزئی                            

 کمیت     ب. موجبه و سالبه                          

 ی مصادیق موضوع                شخصیهج. دامنه

 سور        د. موضوع جزئی                           

 محصوره                                                           

1 

3از1یصفحه

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 دهم انسانی و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوریاسالمیایران

 آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

 تهران12ادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطقه

 

 منطقنامدرس:

 میرزازادهآقای :نامدبیر

 13/03/1397:امتحان تاریخ

 /عصرصبح 8  :ساعتامتحان

 دقیقه100:امتحانمدت
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 . فرماییدی صحیح را انتخاب گزینه 4

 ، انگاه گاهی نادرست و هرگاه در یکی از محصورات، عکس مستوی گاهی درست باشد

 گونه خواهد بود.آن هم این ب. متناقض  نظر کرد.      الف. باید از موارد نادرست آن صرف

 الصدق دارد.عکس همیشه بر اساس محتواست.      د. به این معنی است که آن محصوره عکس الزم ج. درستیِ

 متضاد: ی، قضیهکلیی تضاد در صورت کذب قضیهی رابطه در  

ش اد. صدق و کذبواند صادق و هم کاذب باشد.     تالف. در دو حالت کاذب است.     ب. همیشه کاذب است.     ج. هم می

 مشخص نیست.

 کدام یک از موارد زیر تصدیق است؟

 ج. تصورات معلوم       د. کوه زیبا       .الف. شهر بزرگ        ب. او رفت

 

 تفاوت اصلی قضایای شرطی با قضایای حملی کدام است؟

بودن اجزای قضیه       د. ترکیب قضیه از دو ادات شرط        ج. مشروطبودن حکم           ب. استفاده از الف. مشروط

 جمله

 

 تواند تضاد داشته باشد؟کدام یک از قضایای زیر نمی

 الف. ال اله اال اهلل      ب. هیچ جوهری نوع نیست.      ج. هر اسبی حیوان است.     د. سقراط فیلسوف است.
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 جدول زیر را کامل کنید.  7

 اصل قضیه (0/7)تناقض (7/0تضاد ) (57/0) عکس مستوی

ای مهرهپرندههیچ    

 .نیست دار

 

 57/0 های زیر را مشخص کنید.نوع تعریف

 انسان: حیوان ناطق

 انسولین: دارویی برای درمان بیماری دیابت

 فردوس:  به معنای باغ، بستان و بهشت

 

 27/0 نوع استدالل زیر را مشخص کنید.

 است.خیر داشته، پس احتماالً خراب شدهأقطار تامروز 

 

 1 های زیر چیست؟علت عدم تکرار حد وسط در استدالل

 انگور شیرین است            شیرین ورزشکار است                  پس انگور ورزشکار است.

 

 پس یخ مایع است.   یخ از آب است                هر آبی مایع است                      

 

 1 های زیر را مشخص کنید.شکل قیاس

 بعضی الف ج نیست              بعضی الف ب نیست        هر ج ب است    

 بعضی ب ج نیست         بعضی الف ج نیست     هر ب الف است          
 

 1 های زیر را بیان کنید.دلیل نامعتبربودن قیاس

 هیچ اصفهانی آفریقایی نیست               هیچ اروپایی آفریقایی نیست.             هیچ اصفهانی اروپایی نیست  
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 3از2یصفحه
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نمره20جمعبارم:


 ها پرنده نیستند.خوار هستند           بعضی اسبخوار نیست               بعضی پرندگان گوشتهیچ اسبی گوشت

 

 7/0 کنید؟ ی زیر را با عالمت مثبت و منفی مشخصی مصادیق قضیهدامنه

 بعدی است.جسمی سه هر

 

 

 1 ها را بنویسید. های استثنایی زیر را مشخص کنید و اعتبار یا عدم اعتبار آننوع قیاس

 پس دختر نیست.              .پسر است           .هر کودکی یا دختر است یا پسر

 

 (33)گلستان سعدی، حکایت  .غم نباشدپس        نیفتاد.هنرمند از دولت        هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد.اگر 

 

 1 های زیر را مشخص کنید. نوع مغالطه

 توانم تمام عمر توضیح دهم.نمی .چند بار یک مطلب را برای شما بیان کنم

 شود. رونالدو میکند. پس: هرکس با استفاده از این شامپو مثل کریستیانو کریستیانو رونالدو از شامپو کلییر استفاده می

 

 7/0 نوع قضایای منفصل زیر را مشخص کنید؟ 

 . پزشک است یا فیلسوف ابن سینا یا

 این شخص یا کور است یا بینا. 

 گروه خونی زهرا یا آ است یا ب. 

 7/0 .های چهارگانه(تبای برقرار است؟)نسمیان مفاهیم زیر چه رابطه

                               شهر / خیابان

 کارمند/  مادر

 به هر سوال پاسخ کوتاه بدهید.  3

 بریم؟ های چهارگانه بهره میدر تعریف به عام و خاص از کدام یک از نسبت

 

 

 در کدام استدالل در پی اقناع دیگران هستیم؟ و ؟،هدف کدام نوع استدالل درک حقیقت است

 

  ثر است؟وما در پذیرش یک نظر میا نسبت گوینده با آ

 

 های نقد استدالل تمثیلی را نام ببرید؟شیوه

2 

 به هر سوال پاسخ کامل بدهید.  5

 1 کردن چاه را با ذکر مثال بیان کنید؟ ی مسموممغالطه 

 

 57/0تفاوت میان متفکر نقاد و غیر نقاد در چیست؟ 
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ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت                             

بارم
 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین فرمایید.  1

 غلطرود. کار میالف. داشتن منطق منحصراً برای فلسفه به

 غلطب. در داللت مطابقی بخشی از معنای لفظ، مورد نظر است. 

 صحیحکنیم. را با مفاهیم غیر مشابه مشخص می همها بندی مفاهیم، وجوه افتراق )تفاوت( آنج. در هنگام طبقه

 غلطکنیم. د. ما در تعاریف همواره از مفاهیم کلی استفاده می

 صحیحه.  منظور از تمثیل در ادبیات همان تشبیه است. 

 صحیحی تساوی، مصادیقِ دو مفهوم بر هم منطبق هستند. و. در رابطه

 غلط. چون استعاره دارد.ز. تعریف کتاب به غذای روح واضح نیست. 

 کدام کتاب من؟. غلطح. کتاب من تصور جزئی است. 

2 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل فرمایید.  2

 است.کاذب ی کلی آن حتماً ی جزئی کاذب باشد، قضیهالف. در تداخل هنگامی که قضیه

 است.منفصل مانعه الرفع )منفصل غیر مقابل جمع در کذب( کدام و شاید هر دو، حاکی از شرطی ب. نه هیچ

 گویند.میهندوانه زیر بغل کسی گذاشتن گذاری ی تلهج. در اصطالح عامیانه به مغالطه

 باشد. )نسب اربعه(تساوی ی ی تعریف با مصادیق آن باید از نوع رابطهد. رابطه

 گویند.میدوری ن. تعریف یک چیز با استفاده از خودش را تعریف 

 شویم.میی ایهام انعکاس مغالطهدرستی رعایت نشود، دچار و. وقتی قواعد عکس مستوی به

 است.اشتراک لفظ ی ترین انواع خطاهای ذهنی مغالطهه. از شایع
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 عبارات سمت راست را به عبارات سمت چپ مرتبط فرمایید.  3

 کمیت                             الف. کلی و جزئی=  

 کیفیت                            ب. موجبه و سالبه= 

 سور                 ی مصادیق موضوع= ج. دامنه

 شخصیه                              د. موضوع جزئی =  

                                                  

1 

 جی صحیح را انتخاب فرمایید. گزینه 4

  هرگاه در یکی از محصورات، عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی نادرست، انگاه 

 گونه خواهد بود.نظر کرد.      ب. متناقض آن هم اینالف. باید از موارد نادرست آن صرف
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 آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

 تهران12هادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطق

 /پسرانهدخترانهدولتیغیردبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید           

 منطقنام درس: 

 آقای میرزازاده نام دبیر:

    13/03/97: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه . 100مدت امتحان:
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 الصدق دارد.عکس الزم ج. درستیِ عکس همیشه بر اساس محتواست.      د. به این معنی است که آن محصوره

 دی متضاد: ی کلی، قضیهی تضاد در صورت کذب قضیه*     در رابطه     

تواند صادق و هم کاذب باشد.       د. صدق و کذبالف. در دو حالت کاذب است.     ب. همیشه کاذب است.     ج. هم می

 اش مشخص نیست.

  بکدام یک از موارد زیر تصدیق است؟ 

 بزرگ        ب. او رفت.       ج. تصورات معلوم       د. کوه زیباالف. شهر 

 

 دهای زیر از اجزای قضایای شرطی نیست؟ کدام یک ازگزینه 

 الف. مقدم           ب. تالی        ج. ادات شرط       د. سور

 

 دتواند تضاد داشته باشد؟ کدام یک از قضایای زیر نمی 

 . هیچ جوهری نوع نیست.      ج. هر اسبی حیوان است.     د. سقراط فیلسوف است.الف. ال اله اال اهلل      ب

 

7   .جدول زیر را کامل کنید 

 اصل قضیه   (7/0تناقض )        (7/0تضاد )         ( 57/0عکس مستوی )

دار ای مهرههر پرنده داری پرنده نیست.هیچ مهره

 است.

دار برخی پرندگان مهره

 هستند.

ای مهرههیچ پرنده

 دار نیست.

 

 57/0 های زیر را مشخص کنید.نوع تعریف 

 مفاهیم عام و خاص -تعریف تحلیلیانسان: حیوان ناطق 

 هاسلسله اوصاف و ویژگی -تعریف تحلیلیانسولین: دارویی برای درمان بیماری دیابت 

 تعریف لغویفردوس:  به معنای باغ، بستان و بهشت 

 

  .27/0نوع استدالل زیر را مشخص کنید 

 استقراییاست. امروز قطار تأخیر داشته، پس احتماالً خراب شده

 

 1های زیر چیست؟ علت عدم تکرار حد وسط در استدالل 

 اشتراک لفظپس انگور ورزشکار است.        شیرین ورزشکار است           انگور شیرین است         

 

 صورت یکسان تکرار نشده است.حد وسط بهپس یخ مایع است.      ر آبی مایع است                ه        یخ از آب است        

 

 1های زیر را مشخص کنید. شکل قیاس 

 شکل دومبعضی الف ب نیست        هر ج ب است       بعضی الف ج نیست  

 شکل سومهر ب الف است           بعضی ب ج نیست         بعضی الف ج نیست 
 

 

 1های زیر را بیان کنید. دلیل نامعتبربودن قیاس 

 هیچ اصفهانی اروپایی نیست               هیچ اصفهانی آفریقایی نیست               هیچ اروپایی آفریقایی نیست.

 شرط یک( اند. )عدم رعایتهر دو مقدمه سالبه

 ها پرنده نیستند.خوار هستند           بعضی اسبخوار نیست               بعضی پرندگان گوشتهیچ اسبی گوشت

 محمول در نتیجه مثبت است اما در مقدمه منفی است )عدم رعایت شرط دو(
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 7/0ی زیر را با عالمت مثبت و منفی مشخص کنید؟ ی مصادیق قضیهدامنه 

 -+ بعدی است. هر جسمی سه

 

 1ها را بنویسید.  های استثنایی زیر را مشخص کنید و اعتبار یا عدم اعتبار آننوع قیاس 

 هر کودکی یا دختر است یا پسر.           پسر است.              پس دختر نیست.  

 قیاس استثنایی انفصالی. معتبر

 (33دولت نیفتاد.       پس غم نباشد. )گلستان سعدی، حکایت اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد.       هنرمند از 

 قیاس استثنایی اتصالی. نامعتبر

 1های زیر را مشخص کنید.  نوع مغالطه 

 بزرگنماییتوانم تمام عمر توضیح دهم. چند بار یک مطلب را برای شما بیان کنم. نمی

شود. س با استفاده از این شامپو مثل کریستیانو رونالدو میکند. پس: هرککریستیانو رونالدو از شامپو کلییر استفاده می

 ایهام انعکاس

   7/1نوع قضایای منفصل زیر را مشخص کنید؟ 

  مانعه الرفع. پزشک است یا فیلسوف ابن سینا یا

 حقیقی این شخص یا کور است یا بینا. 

 مانعه الجمعگروه خونی زهرا یا آ است یا ب. 

 7/0های چهارگانه(. ای برقرار است؟)نسبتمیان مفاهیم زیر چه رابطه 

        تباین                       شهر / خیابان

 عموم و خصوص من وجه                     / کارمند مادر

 به هر سوال پاسخ کوتاه بدهید.  3

 خصوص مطلقعموم و بریم؟ های چهارگانه بهره میدر تعریف به عام و خاص از کدام یک از نسبت 

 

  خطابه برهان ـهدف کدام نوع استدالل درک حقیقت است؟ و در کدام استدالل در پی اقناع دیگران هستیم؟ 

 

     بلی آیا نسبت گوینده با ما در پذیرش یک نظر موثر است؟ 

 

 توجه به وجوه اختالف، یافتن استدالل تمثیلی مخالف   های نقد استدالل تمثیلی را نام ببرید؟شیوه 

2 

 به هر سوال پاسخ کامل بدهید.  5

  1کردن چاه را با ذکر مثال بیان کنید؟  ی مسموممغالطه 

های ناشایست و نامناسب را به یک نظریه یا پیروان آن نسبت میگر بدون ذکر دلیل فقط ویژگیدر این روش فرد مغالطه

 کشد. دهد. مثال: فقط یک بچه سیگار نمی

  57/0تفاوت میان متفکر نقاد و غیر نقاد در چیست؟ 

 جا است. گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهانه به آن و پرسیدن سواالت درست و بهجدی
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