
آموز:نام و نام خانوادگی دانش

...........................................

 پایه: دهم انسانی

کالس: ....................

ی امتحانی: منطقماده

شمارهی صندلی: ..................

تاریخ امتحان: دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷

) ساعت شروع امتحان: 9۱:3۱ صبح 

مدت امتحان: ۷۷ دقیقه 

نام دبیر: احمد علیپور 

گویی به سؤاالت، به نکات زیر توجه فرمایید:لطفًا قبل از پاسخ
 گیر ممنوع است.استفاده از الک غلط
 بنویسید؛ از هیچ رنگ دیگری استفاده نکنید. خودکار آبی فقط باخط و خوانا و ها را خوشپاسخ
 های امالیی و انشایی به مفهوم و معنای پاسخ لطمه وارد کنند، نمره کسر خواهد شد.اگر غلط
 ی مسأله باشد )نه بیشتر و نه کمتر(.ها دقیق و مطابق با خواستهاز نوشتن مطالب اضافی خودداری نمایید؛ پاسخ

نمرهها در سه صفحه تنظیم شده است.()دقت کنید که سؤالها سؤالردیف
در هر یک از موارد زیر، جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید.

۱

 گویند.ی ................................ میشود، قضیهای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم میبه قضیهالف( 
 یهیضهمان ق یاز اجزا یکیدوم  یبوده و مقدمه یقیمنفصل حق یهیقض اس،یاز مقدمات ق یکیاگر  ،یانفصال ییاستثنا اسیب( در ق

 ها معتبر هستند.که ........................ آن  میبده لیتشک ییاستثنا اسیتعداد چهار ق میتوانیمنفصل باشد، م
صل کاذب باشند، منفهمزمان  صادق باشند اما امکان نداشته باشد که هر دو  همزمانهر دو ی منفصل بتوانند پ( اگر دو جزء یک قضیه

 ......................... نام دارد.
فصل باشند، من صادقباشند اما امکان نداشته باشد که هر دو همزمان  کاذبمنفصل بتوانند هر دو همزمان   یهیقض کیاگر دو جزء ت( 

......................... نام دارد.

۱

ها مشخص کنید.در جلوی آن« نادرست»و یا « درست»ی های زیر را با نوشتن کلمهدرستی و یا نادرستی هر یک از گزاره

۲
ی حملی شخصیه است.، یک قضیه«دیوید هیوم یک فیلسوف اسکاتلندی بود»الف( 

، یک تصدیق است.«هجری خورشیدی ۸۹۳۱رئیس جمهور کشور ایران در سال »( ب
 ، یک تصور است.«ی رئیس جمهور نیستحسن روحان»پ( 

۵۷/۰

ی حملی موضوع و محمول را مشخص کنید.مشخص کنید. در قضیهی شرطی مقدم و تالی را یکی از قضایای زیر شرطی و دیگری حملی است. در قضیه

 .اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی )کچل( لک ب(   .رکز استان آذربایجان شرقی تبریز نیستمالف(  ۳
 

۱

اند یا کلی؟جزئی مفاهیم زیرهر یک از 
۷/۰:ی زمینی روی کرهبلندترین قله :ستر  و  ا   ۴

یک از تعاریف زیر از چه قسمی است؟ )تعریف لغوی، تعریف از طریق ذکر مصادیق، تعریف مفهومی( هر

۷

 .شوندچیزهایی نظیر آهن، طال، مس، آلومینیوم و غیره فلز نامیده می=  فلزالف( 
 انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران=  استصناب( 
تولید  دهد و پرتوهاییهای ناپایدار پرتوزا رخ میی اتمشود که در هستهبه مجموعه فرایندهای مختلفی گفته می=  ایواپاشی هستهپ( 
 .شودها پرتوهای رادیواکتیو گفته میکه به آنکنند  می

۵۷/۰

 های زیر چیست؟ )دوری است، جامع نیست، مانع نیست، واضح نیست(. برای هر تعریف فقط یک ایراد بنویسید.تعریف ایراد

۶

.شخصی که دارای تحصیالت دانشگاهی است=  باسوادالف( 
 .شیک  ی وقتوسیله=  اینستاگرامب( 
 .مؤنث نیست= کسی که  مذکر پ( 
 .نوعی فلز سّمی و سنگین=  جیوهت( 

۱

ادارهی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز 
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 ای معروف است.به چه قاعده کدامی هر استدالل را نوشته و نیز بنویسید که هری از یک قیاس استثنایی اتصالی است. نتیجهاهای زیر، نمونههر یک از استدالل

۵ 

 نام استدالل: ....................................
 .کنندمیمحصوالت کشاورزی را نابود ها هجوم بیاورند، ملخاگر 

 محصوالت کشاورزی نابود نشده است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ 

 نام استدالل: ....................................
 نینتر قواهای تخلفات رانندگی سنگین باشد، مردم کماگر جریمه
 .گذارندرانندگی را زیر پا می راهنمایی و

 .های تخلفات رانندگی سنگین استجریمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ 

۱ 

 الرفع(.الجمع، مانعةمانعةنوع هر یک از قضایای شرطی منفصل زیر را بنویسید )حقیقی، 

۸ 
 .الزاویهاالضالع است یا قائمهر مثلثی یا متساویالف( 
 .کند یا نورچراغ روشن یا گرما تولید میب( 
 .شومشوم یا قبول نمیمن در امتحان منطق یا قبول میپ( 

۵۷/۰ 

ش به دست ی قبل از خود)هر قضیه را از قضیه ها، قضایای بعدی را بنویسیدهای روی فلشو با توجه به دستورالعمل داده شدهی در نمودار زیر، با توجه به قضیه
  بنویسید. مربوطهداخل بیضی را نیز در  هر قضیهو یا نامعلوم بودن صدق و کذب بودن . صادق و کاذب آورید(

۹ 

                    
     .

              

    

          

    

 

۷/۲ 

 های زیر شکل چندم است. سپس مشخص کنید هر قیاس معتبر است یا نه. در صورت نامعتبر بودن، دلیل آن را نیز بنویسید.هریک از قیاسابتدا مشخص کنید 

۱۰ 

 شکل:
 بعضی الف ب نیست.

 بعضی ب ج است.
 ــــــــــــــــــــــــ

 بعضی الف ج نیست. ∴
 ☐نامعتبر   ☐معتبر 
 دلیل:

 
 

 شکل:
 .الف ب است بعضی
 .ج ب است یبعض

 ــــــــــــــــــــــــ
 .استالف ج  یبعض ∴

 ☐ نامعتبر  ☐معتبر 
 :لیدل

 شکل:
 .ستیب الف ن بعضی

 .ستین ج ب چیه
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ستیالف ج ن بعضی ∴
 ☐ نامعتبر  ☐معتبر 

 :لیدل

 شکل:
 .است لفب اهر 

 هر ب ج است.
 ــــــــــــــــــــــــ

 .استالف ج  هر  ∴
 ☐ نامعتبر  ☐معتبر 

 :لیدل

۳ 

 های زیر پاسخ دهید.به سؤال

۱۱ 

 نمره ۵۲/۰ ی میان مصادیق دو مفهوم کلی جانور و جاندار چیست؟رابطهالف( 
 نمره ۵۲/۰آب و یخ چیست؟  دو مفهوم کلیمصادیق ی میان ب( رابطه

 نمره ۵۲/۰. را ذکر کنید( سه تفاوت مهم میان متفکر نقاد و متفکر غیر نقاد پ
 
 نمره ۸ )تعریف هر دو( ( تفاوت اساسی استدالل قیاسی و استدالل استقرایی چیست؟ت
 
 
هایی را برای رسیدن به هدف خود به کار های تلویزیونی، هدف اصلی طرفین از استدالل آوردن چیست؟ چه نوع استدالل( در مناظرهث
 نمره ۸شد؟ ها ذیل چه عنوانی بررسی می؟ در گذشته، این گونه استداللگیرندمی
 
 

۲۷/۳ 
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در سمت مغالطه(  81)های الزم ی مغالطهای از یک مغالطه باشد. اسامی همهها نمونهتواند در برخی موقعیتدر سؤال زیر، هر یک از موارد سمت راست می
برخی موارد مصداق چند مغالطه باشند ولی  کن استمتر است، در داخل پرانتز بنویسید. مها را در جلوی هرکدام که مناسبی آنچپ نوشته شده است. شماره

 در نظر بگیرید. ،تر استها که بسیار واضحشما هر مورد را فقط مصداق یکی از مغالطه

۱۲

شود. محمد موفق شده است. پس، مطمئنًا وی تالش کرده اگر کسی تالش کند حتمًا موفق می
(  است. )     

دهند. فلسفه چیست؟ فعالیتی است که فیلسوفان انجام می)       (
 شاعری به اسم سلطانی کرمانشاهی برای شاعر دیگری به اسم بیدل کرمانشاهی که چاق و

گنده بود، چنین سروده است: شکم
)       ( بعد از دو سه روز بیدل آمد  دیدم شکمی ز دور پیداست 

 :ه در بغداد چتوی این هوای گرم، مسافری تابستان از بغداد به تبریز آمده بود. از وی پرسیدند
)       (. کردی؟ گفت: عرقمی

چنان ماهر هستند   ماو رانندگان کارگران  ی منزل چنین آمده:ی حمل اثاثیهدر آگهی یک مؤسسه
صاحب  ،کشیباببعد از اساما رسانند. صددرصد سالم به مقصد میباب و اثاثیه را سکه تمامی ا

رخی از و به باحتیاطی کرده گفت: کارگران بیکرد و میکه اعتراض می  ایدر جواب مشتری مؤسسه
ش نیست. پی یمهم چیز قدر خودتان را ناراحت نکنید. این»پاسخ داد:  اند،وسایل صدمه وارد کرده

 )       (« آید.می
از  اندرفتهپاسخ داد: خیر،  وی هستند؟ تآیا پدر و مادر شما در حیا :شخصی از دیگری پرسید

)       (خرید کنند. رفاه ای زنجیرهفروشگاه 
 ًا ترازو عمد فروشندهسر خیابان هندوانه خریدم. بعدش فهمیدم که  وانتاتومبیل چند روز پیش از

ن ها میوه نخرید چولطفًا از وانتی نشان دهد؛ اشرا دستکاری کرده تا وزن را بیشتر از مقدار واقعی
)       (کنند. ترازوهایشان را دستکاری می

های مرزی بین هندوستان و پاکستان سبب کشته شدن سه سرباز هندی و به هالکت درگیری
)       (رسیدن دو سرباز پاکستانی شد. 

ی آلومینیومی اسید نیست.. پس، پنجرهاسید نیستی آلومینیومی باز است و باز پنجره (       )
 آیدین هستم. یدین است. پس، من دوست آایلیا هستم و ایلیا هم دوست من دوست)       (
ما آسیب یک گاو تصادف کرد ابا  در بین راهاتومبیل ما گشتیم، ی گذشته که از مسافرت برمیهفته

)       (ندید.  جدی
آید. آیا کسی از شما هست که با جنگ مخالف گ خوششان نمیفقط ترسوها از جنگوید: فرمانده می

)       (باشد؟ 
ز ای ایستاده و اای در دست جلوی داروخانهشخصی با لباسی مندرس و حالتی مظلومانه و نسخه

ن برای دخترش که در بیمارستابتواند داروهای موجود در نسخه را خواهد پولی به او بدهید تا شما می
)       (بستری است، بخرد. 

پاسخ داد: پارسال وستش ی آن چیست؟ دکند. چارهمی شخصی به دوستش گفت: چشمم درد
)       (کرد. آن را کشیدم و راحت شدم. دندان من درد می

 .هر انسان خوشبختی ثروتمند است پس هر انسان ثروتمندی خوشبخت است)       (
ق و . اهل ذوگذاری کنیمنام «فرشته» و آسمانی   زیبا ،هنرمندانه این خیابان را به اسم  خواهیم می

)       (موافق دستشان را بلند کنند.  دوستان  ادب
 شویای. پس، قبول نمیشوی. اما تو خوب درس نخواندهنی حتمًا قبول میس بخوااگر خوب در .

)       ( 
نیست.  زرافه. پس، هیچ ببری هیچ ببری گاو نیست. هیچ گاوی زرافه نیست)       (

ی توســــل بــــه ( مغالطــــه۸)
 احساسات

ی مســـــموم  ( مغالطـــــه۵)
 کردن چاه

 ی رفع مقدم( مغالطه۹)
ـــــه۴) ـــــتراک ( مغالط ی اش

 لفظ
ـــــه۲) ـــــی  ( مغالط ی نگارش

 کلمات
ـــه۶) ـــرار ( مغالط ـــدم تک ی ع

 حد وسط
 گذاریی تله( مغالطه۵)
ــــــف ( مغالطــــــه۱) ی تعری

 دوری
ـــه۳) ـــایی ی بزرگ( مغالط نم

 نماییو کوچک
 ی وضع تالی( مغالطه۸۰)
 ی تمثیل ناروا( مغالطه۸۸)
ـــــه۸۵) ـــــام در ( مغالط ی ابه

 مرجع ضمیر
ی بــار ارزشـــی  ( مغالطــه۸۹)

 کلمات
ی تعمــــــیم ( مغالطـــــه۸۴)

 زدهشتاب
ــــه۸۲) ــــتثنای ( مغالط ی اس

 پوشیقابل چشم
ی اســــتدالل ( مغالطــــه۸۶)

نامعتبر )عـدم رعایـت شـرایط 
 قیاس(

ی ایهــــــام ( مغالطــــــه۸۵)
 انعکاس

ـــه۸۱) ـــه ( مغالط ی توســـل ب
 معنای ظاهری

۷/۴

۲۰ نمرهجمع  پورموفق و شاد باشید. احمد علی
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آموز:نام و نام خانوادگی دانش
...........................................

 پایه: دهم انسانی
کالس: ....................

ی امتحانی: منطقماده

به نام خدا 
ادارهی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

دبیرستان پروفسور حسابی 

شمارهی صندلی: ..................
تاریخ امتحان: دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷

ساعت شروع امتحان: 9۱:3۱ صبح 
مدت امتحان: ۷۷ دقیقه 

نام دبیر: احمد علیپور 

گویی به سؤاالت، به نکات زیر توجه فرمایید:لطفًا قبل از پاسخ
 گیر ممنوع است.استفاده از الک غلط
 بنویسید؛ از هیچ رنگ دیگری استفاده نکنید. با خودکار آبیفقط خط و خوانا و ها را خوشپاسخ
 های امالیی و انشایی به مفهوم و معنای پاسخ لطمه وارد کنند، نمره کسر خواهد شد.اگر غلط
 ی مسأله باشد )نه بیشتر و نه کمتر(.ها دقیق و مطابق با خواستهاز نوشتن مطالب اضافی خودداری نمایید؛ پاسخ

نمرهها در سه صفحه تنظیم شده است.()دقت کنید که سؤال هاسؤالردیف
در هر یک از موارد زیر، جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید.

۱

 گویند.می حملیی شود، قضیهای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم میبه قضیهالف( 
ی ی دوم یکی از اجزای همان قضیهی منفصل حقیقی بوده و مقدمهانفصالی، اگر یکی از مقدمات قیاس، قضیهب( در قیاس استثنایی 

 ها معتبر هستند.آن یهمهتوانیم تعداد چهار قیاس استثنایی تشکیل بدهیم که منفصل باشد، می
ق باشند اما امکان نداشته باشد که هر دو همزمان کاذب باشند، منفصل ی منفصل بتوانند هر دو همزمان صادپ( اگر دو جزء یک قضیه

 نام دارد. الرفعمانعة
ی منفصل بتوانند هر دو همزمان کاذب باشند اما امکان نداشته باشد که هر دو همزمان صادق باشند، منفصل ت( اگر دو جزء یک قضیه

 نام دارد. الجمعمانعة

۱

ها مشخص کنید.در جلوی آن« نادرست»و یا « درست»ی های زیر را با نوشتن کلمهدرستی و یا نادرستی هر یک از گزاره

۲
 درست ی حملی شخصیه است.، یک قضیه«دیوید هیوم یک فیلسوف اسکاتلندی بود»الف( 

نادرست ، یک تصدیق است.«هجری خورشیدی ۸۹۳۱رئیس جمهور کشور ایران در سال »ب( 
 نادرست ، یک تصور است.«روحانی رئیس جمهور نیستحسن »پ( 

۵۷/۰

ی حملی موضوع و محمول را مشخص کنید.ی شرطی مقدم و تالی را مشخص کنید. در قضیهیکی از قضایای زیر شرطی و دیگری حملی است. در قضیه

۳
.نمودیکل )کچل( اگر طبیب بودی سر خود دوا  ب(   .مرکز استان آذربایجان شرقی تبریز نیستالف( 
 محمول: مرکز استان آذربایجان شرقی   تبریزموضوع:   حملی است.ی قضیهالف( 

 تالی: سر خود دوا نمودی  کچل طبیب بودی  مقدم:  ی شرطی است.ب( قضیه
۱

اند یا کلی؟جزئی مفاهیم زیرهر یک از 
۷/۰کلی :ی زمینی روی کرهبلندترین قله جزئی :ِاِوِرست ۴

هر یک از تعاریف زیر از چه قسمی است؟ )تعریف لغوی، تعریف از طریق ذکر مصادیق، تعریف مفهومی(

۷

 قیذکر مصاد قیاز طر فیتعر .شوندنامیده میچیزهایی نظیر آهن، طال، مس، آلومینیوم و غیره فلز =  فلزالف( 
 یلغو فیتعر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران=  استصناب( 
تولید  دهد و پرتوهاییهای ناپایدار پرتوزا رخ میی اتمشود که در هستهبه مجموعه فرایندهای مختلفی گفته می=  ایواپاشی هستهپ( 
 یمفهوم فیتعر .شودها پرتوهای رادیواکتیو گفته میکنند که به آنمی

۵۷/۰

 های زیر چیست؟ )دوری است، جامع نیست، مانع نیست، واضح نیست(. برای هر تعریف فقط یک ایراد بنویسید.تعریف ایراد

۶

جامع نیست. .شخصی که دارای تحصیالت دانشگاهی است=  باسوادالف( 
 واضح نیست. .ُکشیی وقتوسیله=  اینستاگرامب( 
 دوری است. .مؤنث نیست= کسی که  مذکر پ( 
 ت.مانع نیس .نوعی فلز سّمی و سنگین=  جیوهت( 

۱

ای معروف است.به چه قاعده کدامی هر استدالل را نوشته و نیز بنویسید که هرای از یک قیاس استثنایی اتصالی است. نتیجههای زیر، نمونهیک از استدالل هر
 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



۵ 

 ی رفع تالیقاعدهنام استدالل: 
 .کنندها هجوم بیاورند، محصوالت کشاورزی را نابود میملخاگر 

 محصوالت کشاورزی نابود نشده است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند.ها هجوم نیاوردهملخ ∴

 ی وضع مقدمقاعدهنام استدالل: 
 نینتر قواهای تخلفات رانندگی سنگین باشد، مردم کماگر جریمه
 .گذارندرانندگی را زیر پا می راهنمایی و

 .است های تخلفات رانندگی سنگینجریمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گذارند.تر قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا میمردم کم ∴

۱ 

 الرفع(.الجمع، مانعةنوع هر یک از قضایای شرطی منفصل زیر را بنویسید )حقیقی، مانعة

۸ 
 الجمعمانعةمنفصل  .الزاویهاالضالع است یا قائمهر مثلثی یا متساویالف( 

 الرفعمانعةمنفصل  .کند یا نورچراغ روشن یا گرما تولید میب( 
 حقیقیمنفصل  .شومشوم یا قبول نمیقبول میمن در امتحان منطق یا پ( 

۵۷/۰ 

ش به دست ی قبل از خود)هر قضیه را از قضیه ها، قضایای بعدی را بنویسیدهای روی فلشو با توجه به دستورالعمل داده شدهی در نمودار زیر، با توجه به قضیه
  بنویسید. مربوطهداخل بیضی را نیز در  هر قضیهو یا نامعلوم بودن صدق و کذب بودن . صادق و کاذب آورید(

۹ 

                    
     .
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 فهمیم.ی دوم دیاگرام میرا از مرحلهتوان استنباط کرد؛ آن ی ماقبل آن نمیتوجه: صادق بودن آخرین گزاره را از گزاره

۷/۲ 

 های زیر شکل چندم است. سپس مشخص کنید هر قیاس معتبر است یا نه. در صورت نامعتبر بودن، دلیل آن را نیز بنویسید.ابتدا مشخص کنید هریک از قیاس

۱۰ 

 اول شکل:
 بعضی الف ب نیست.

 است. ــ جبعضی ب 
 ــــــــــــــــــــــــ

 نیست. + جبعضی الف  ∴
 ☒نامعتبر   ☐معتبر 
محموِل نتیجه )یعنی ج(  دلیل:

در نتیجه دارای عالمت مثبت اما 
ی دوم دارای عالمت در مقدمه

 منفی است.

 دوم کل:ش
 است. ــ بالف  بعضی

 .است ــ بج بعضی 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .استبعضی الف ج  ∴
 ☒نامعتبر   ☐معتبر 
حد وسط در هر دو مقدمه  دلیل:

 دارای عالمت منفی است.

 چهارم شکل:
 .نیستب الف  بعضی
 .نیست ج بهیچ 

 ــــــــــــــــــــــــ
 الف ج نیست. بعضی ∴

 ☒نامعتبر   ☐معتبر 
هر دو مقدمه سالبه  دلیل:

 .نفی(م)دارای فعل  هستند

 سوم شکل:
 است. ــ الفب هر 

 هر ب ج است.
 ــــــــــــــــــــــــ

 .استج  الف+ هر ∴
 ☒نامعتبر   ☐معتبر 
نتیجه )یعنی  موضوعِ  دلیل:

( در نتیجه دارای عالمت الف
دارای  اولی مثبت اما در مقدمه
 عالمت منفی است.

۳ 

 های زیر پاسخ دهید.به سؤال

۱۱ 

 عموم و خصوص مطلق نمره ۵۲/۰ی میان مصادیق دو مفهوم کلی جانور و جاندار چیست؟ رابطهالف( 
 تباین نمره ۵۲/۰مصادیق دو مفهوم کلی آب و یخ چیست؟ ی میان ب( رابطه

 دنیتفکر ــ توجه آگاهانه به آن ــ پرس ندیگرفتن فرا  یجد نمره ۵۲/۰را ذکر کنید. ( سه تفاوت مهم میان متفکر نقاد و متفکر غیر نقاد پ
 جاسؤاالت درست و به

 استداللی است که در آن :الل قیاسیاستد نمره ۸ )تعریف هر دو( ( تفاوت اساسی استدالل قیاسی و استدالل استقرایی چیست؟ت
 ند.کنمی ضرورتًا نتیجه را در پی دارند. استدالل استقرایی: استداللی است که در آن مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی مقدمات،

هایی را برای رسیدن به هدف خود به کار چیست؟ چه نوع استداللهای تلویزیونی، هدف اصلی طرفین از استدالل آوردن ( در مناظرهث
 هاییاستدالل از  هدف، شکست دادن طرف مقابل است. نمره ۸شد؟ ها ذیل چه عنوانی بررسی میگیرند؟ در گذشته، این گونه استداللمی

شکست  ها و یا اعتراف به، طرف مقابل حرفی برای گفتن نداشته باشد و مجبور به پذیرش نتایج آنهامقابل آنکنند که در استفاده می
 کردند.بررسی می« جدل»ها را در فن گونه استداللدر گذشته این شود.

۲۷/۳ 
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در سمت مغالطه(  81)های الزم ی مغالطهای از یک مغالطه باشد. اسامی همهها نمونهتواند در برخی موقعیتدر سؤال زیر، هر یک از موارد سمت راست می
لی چند مغالطه باشند وکن است برخی موارد مصداق متر است، در داخل پرانتز بنویسید. مها را در جلوی هرکدام که مناسبی آنچپ نوشته شده است. شماره

 در نظر بگیرید. ،تر استها که بسیار واضحشما هر مورد را فقط مصداق یکی از مغالطه

۱۲ 

 شود. محمد موفق شده است. پس، مطمئنًا وی تالش کرده اگر کسی تالش کند حتمًا موفق می
 (۸۰است. )

 (۱)دهند. فلسفه چیست؟ فعالیتی است که فیلسوفان انجام می 
  شاعری به اسم سلطانی کرمانشاهی برای شاعر دیگری به اسم بیدل کرمانشاهی که چاق و

 گنده بود، چنین سروده است: شکم
 (۳)بعد از دو سه روز بیدل آمد   دیدم شکمی ز دور پیداست  

  :چه  بغداددر توی این هوای گرم، مسافری تابستان از بغداد به تبریز آمده بود. از وی پرسیدند
 (۸۱). کردی؟ گفت: عرقمی

 ی منزل چنین آمده: کارگران و رانندگان ما چنان ماهر هستند  ی حمل اثاثیهدر آگهی یک مؤسسه
احب کشی، صباببعد از اسرسانند. اما باب و اثاثیه را صددرصد سالم به مقصد میسکه تمامی ا

ز احتیاطی کرده و به برخی ات: کارگران بیگفکرد و میای که اعتراض میمؤسسه در جواب مشتری
ش نیست. پی یمهم چیز قدر خودتان را ناراحت نکنید. این»اند، پاسخ داد: وسایل صدمه وارد کرده

 (۸۲)« آید.می
 از  اندشخصی از دیگری پرسید: آیا پدر و مادر شما در حیات هستند؟ وی پاسخ داد: خیر، رفته

 (۲)رید کنند. ای رفاه خفروشگاه زنجیره
  ًا ترازو عمد فروشندهسر خیابان هندوانه خریدم. بعدش فهمیدم که  اتومبیل وانتچند روز پیش از

ن ها میوه نخرید چولطفًا از وانتی اش نشان دهد؛را دستکاری کرده تا وزن را بیشتر از مقدار واقعی
 (۸۱)کنند. ترازوهایشان را دستکاری می

 های مرزی بین هندوستان و پاکستان سبب کشته شدن سه سرباز هندی و به هالکت درگیری
 (۸۹)رسیدن دو سرباز پاکستانی شد. 

 (۱)ی آلومینیومی اسید نیست. ی آلومینیومی باز است و باز اسید نیست. پس، پنجرهپنجره 
  (۶)دوست آیدین هستم. من دوست ایلیا هستم و ایلیا هم دوست آیدین است. پس، من 
 ما آسیب یک گاو تصادف کرد اگشتیم، اتومبیل ما در بین راه با ی گذشته که از مسافرت برمیهفته

 (۸۵)ندید.  جدی
 آید. آیا کسی از شما هست که با جنگ مخالف گوید: فقط ترسوها از جنگ خوششان نمیفرمانده می

 (۵)باشد؟ 
 ز ای ایستاده و اای در دست جلوی داروخانهشخصی با لباسی مندرس و حالتی مظلومانه و نسخه

خواهد پولی به او بدهید تا بتواند داروهای موجود در نسخه را برای دخترش که در بیمارستان شما می
 (۸)بستری است، بخرد. 

 وستش پاسخ داد: پارسال ی آن چیست؟ دکند. چارهشخصی به دوستش گفت: چشمم درد می
 (۸۸)کرد. آن را کشیدم و راحت شدم. دندان من درد می

  .(۸۵)هر انسان خوشبختی ثروتمند است پس هر انسان ثروتمندی خوشبخت است 
 گذاری کنیم. اهل ذوق و نام« فرشته»خواهیم این خیابان را به اسِم هنرمندانه، زیبا و آسمانِی می

 (۵)فق دستشان را بلند کنند. دوستاِن مواادب
 شویای. پس، قبول نمیشوی. اما تو خوب درس نخواندهاگر خوب درس بخوانی حتمًا قبول می .

(۹) 
 (۸۶)نیست.  زرافه. پس، هیچ ببری هیچ ببری گاو نیست. هیچ گاوی زرافه نیست 

ی توســــل بــــه ( مغالطــــه۸)
 احساسات

ی مســـــموم  ( مغالطـــــه۵)
 چاهکردن 

 ی رفع مقدم( مغالطه۹)
ـــــه۱) ـــــتراک ( مغالط ی اش

 لفظ
ـــــه۲) ـــــی  ( مغالط ی نگارش

 کلمات
ـــه۶) ـــرار ( مغالط ـــدم تک ی ع

 حد وسط
 گذاریی تله( مغالطه۵)
ــــــف ( مغالطــــــه۱) ی تعری

 دوری
ـــه۳) ـــایی ی بزرگ( مغالط نم

 نماییو کوچک
 ی وضع تالی( مغالطه۸۰)
 ی تمثیل ناروا( مغالطه۸۸)
ـــــه۸۵) ـــــ( مغالط ام در ی ابه

 مرجع ضمیر
ی بــار ارزشـــی  ( مغالطــه۸۹)

 کلمات
ی تعمــــــیم ( مغالطـــــه۸۱)

 زدهشتاب
ــــه۸۲) ــــتثنای ( مغالط ی اس

 پوشیقابل چشم
ی اســــتدالل ( مغالطــــه۸۶)

نامعتبر )عـدم رعایـت شـرایط 
 قیاس(

ی ایهــــــام ( مغالطــــــه۸۵)
 انعکاس

ـــه۸۱) ـــه ( مغالط ـــل ب ی توس
 معنای ظاهری

۷/۴ 

 ۲۰ جمع نمره     پورعلیموفق و شاد باشید. احمد 
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