
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( نام آزمون:

درس6،7)
نام برگزار کننده

1
سوال 1

مشتری باید از بعضی هندوانه ها قرمز است، (بعضی الف ب است) به هیچ هندوانه ای قرمز نیست (هیچ الف ب نیست) برسد.

این یعنی اثبات تناقض حرف فروشنده.

تداخل بعضی الف ب است = هر الف ب است

تضاد  هر الف ب است = هیچ الف ب نیست

پس  پاسخ متضاد متداخل می شود.

2
سوال 2

الف) شرطی  زیرا حکم در آن مشروط است.

ب)

 1) شرطی  مطلب: تالی  توانگری خواهی: مقدم

2)  حملی  روح و روانم: موضوع  سخت گرفتار تو است: محمول

2
سوال 3

الف) سالبه کلیه

ب) شخصیه

ج) موجبه کلیه

د) سالبه جزئیه

1
سوال 4

رابطة تناقض میان قضیه های «موجبة کلی و سالبة جزئی» و «سالبة کلی و موجبة جزئی» برقرار است. در رابطة تناقض، صدق یک قضیه، کذب قضیة دیگر

را در پی دارد و کذب یک قضیه، صدق دیگری را، پس متناقض قضیة «بعضی حیوانات، تخم گذارند» می شود، «هیچ حیوانی تخم گذار نیست» که کاذب

است و متداخل این قضیه می شود «بعضی حیوانات تخم گذار نیستند» زیرا متداخل قضیة سالبة کلی، سالبة جزئیه است.

1
سوال 5

- اگر قضیه ای صادق باشد متضاد آن حتمًا کاذب است.

- اگر قضیه ای صادق باشد متناقض آن حتمًا کاذب است و برعکس.



1
سوال 6

موارد «پ» و «ث» قضیة منطقی نیستند؛ چرا کھ خبری از عالم خارج نمی دھند. جمالت امری و سؤالی، قضیة منطقی محسوب نمی شوند.

1
سوال 7

در قضیة «این نیز بگذرد» موضوع جزئی است پس قضیه شخصیه است. در دو جمله بعدی موضوع کلی و قضیه محصوره است.

1
سوال 8

در قضیۀ اول «زاغکی» مفهوم کلی است و قضیة محصوره است. در قضیۀ دوم «آزادی» مفهوم جزئی است زیرا اسم خاص است (اسم میدان آزادی) پس

قضیۀ شخصیه است.

3
سوال 9

الف) متداخل : « برخی انسان ها نویسنده هستند. » «همه انسان ها نویسنده هستند»

     متضاد «هیچ انسانی نویسنده نیست.» 

ب) موجبه جزئیه 

ج) متضاد «هر انسانی ناطق است» «هیچ انسانی ناطق نیست» 

    و عکس آن  «هیچ ناطقی انسان نیست» 

د) سالبه جزئیه

ه_) جمله جزئیه است متضاد ندارد. 

و) موجبه جزئیه

←

←

←

←

1
سوال 10

قضیة شرطی، به قضیه ای می گویند که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم می شود.

پس ابیات اول، سوم و ششم، ابیاتی هستند که بیانگر قضیه شرطی هستند.

1
سوال 11

الف) شخصیه

ب) شخصیه

پ) محصوره

ت) قضیة نیست.

ث) شخصیه

ج) شخصیه



1
سوال 12

 بعضی مارھا سمی نیستند. در مورد تناقض گفتھ اند: «اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است»؛ یعنی ھم درست بودن و ھم غلط بودن ھر دو قضیھ محال است «ھر ماری سمی است» 

و حتماً یکی درست و یکی غلط است.

← −−

تناقض

1
سوال 13

عکس مستوی قضایای موجبة کلیه و موجبة جزئیه «موجبه جزئیه» می باشد.

هر ایرانی وطن دوست است بعضی وطن دوست ها ایرانی هستند.

بعضی وطن دوست ها ایرانی هستند. بعضی ایرانی ها وطن دوست هستند 

منطق دانان با بررسی قضیة «سالبة جزئیه» نشان داده اند که قانونی کلی برای عکس مستوی این قضیه وجود ندارد؛ بنابراین «سالبة جزئیه»، عکس الزم

الصدق ندارد.

← −−−−−

عکس مستوی

← −−−−−

عکس مستوی

1
سوال 14

عکس مستوی موجبة کّلی، موجبة جزئی می باشد که سور آن تغ�ر می کند. سالبة جزئی عکس مستوی الزم الصدق ندارد و در دو مورد دیگر نیز، سور تغ�ر

نمی کند.

1
سوال 15

رابطة «تداخل»، بین قضیة موجبة کلی و موجبة جزئی و میان سالبة کلی و سالبة جزئی برقرار است. در دو قضیه با تغ�ر کمیت قضیه و ثابت نگه داشتن

کیفیت آن، می توان به متداخل آن قضیه دست یافت.

0.5
سوال 16

الف) قضیه شرطی  ( از بین بردن غم وجودش را مشروط به توجه به نفس خویشتن کرد.)

ب) قضیه حملی  (زیرا خبر از این می دهد که سر هر کسی را که نگاهش کردی _ کنایه از این که آنجا وجود داشت _ بریدند)



1
سوال 17

در قضیة اول:   

هیچ    بی ادبی    موفق                   نیست.

سور   موضوع   محمول      رابطه / کیفیت قضیه

قضیة دوم:

هر    انسان شروری      زیانکار               است.

سور       موضوع          محمول    رابطه / کیفیت قضیه

قضیة سوم:

بعضی   کتاب ها    علمی تخیلی          هستند.

سور    موضوع    محمول         رابطه / کیفیت قضیه

0.5
سوال 18

گزینه 1  

همه ⇐ برخی کلمات بیانگر تصورات ذهن هستند ⇐ سورپذیر ⇐ محصوره

تشریح سایر گزینه ها: 

2) مجموعه اعداد فرد، غیرقابل شمارش است ⇐ موضوع جزئی است و سورپذیر نیست ⇐ شخصیه 

3) جامعه بشری دربرگیرنده سایر جوامع بشری است ⇐ موضوع جزئی است ⇐ شخصیه 

4) مجموعه از پنج حرف تشکیل می شود ⇐ در این جا لفظ (مجموعه) مدنظر است پس موضوع جزئی است ⇐ شخصیه

1
سوال 19

الف) کاذب _ صادق ←  تضاد  

ب) کاذب _ صادق  ← (تداخل)

                

1
سوال 20

«قضیه شخصیه»، قضیه ای است که موضوع قضیه، مفهومی جزئی است و «مادرم» یک مفهوم جزئی است و قضیة «هیچ معامله ای پرسود نیست»،

«سالبه کلی» است. «جمله خبری گاهی صادق است»، خود جمله، جمله خبری صادق است، چون خبری را در عالم واقع می دهد و همان قضیة «حملی»

محسوب می شود. «گزینه درست را معین کنید» یک جمله انشایی است، زیرا در جمالت انشایی تمایالت و خواسته ها را مطرح می کنند. «ابن سینا

فیلسوف مشائی است» قضیه شخصیه است، زیرا موضوع آن (ابن سینا) جزئی است.


