
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( درس8) نام آزمون:
نام برگزار کننده

1
سوال 1

اول باید نتیجة قیاس را به دست آوریم. همان طور که می دانیم اول حد وسط (ب) را حذف می کنیم و آنچه در مقدمة اول باقی می ماند (الف) می شود

موضوع نتیجه و آنچه در مقدمة دوم باقی می ماند (ج) می شود محمول نتیجه. مطابق با شرایط انتاج قیاس که در کتاب درسی خوانده ایم هرگاه یکی از

مقدمات نسبت سالبه داشته باشد نتیجه هم سالبه است. پس دو حالت برای نتیجة قیاس قابل تصور است.

نتیجه یا می شود «بعضی الف ج نیست» یا «هیچ الف ج نیست»

حال باید این نتیجه ها را با توجه به شرایط سه گانة اعتبار قیاس بررسی کنیم، ببینیم کدام یک درست است. با بررسی شروط درمی یابیم که هر دو نتیجه

صحیح هستند و هر سه شرط در قیاس با فرض هر کدام از آن ها رعایت می شود.

حال می دانیم هم قضیة «بعضی الف ج نیست» و هم «هیچ الف ج نیست» قضایای صادقی هستند. بین «الف» و «ج» کدام نسبت برقرار است؟

می دانیم که سالبة کلی تنها در حالت تباین می تواند بیان شود و در سایر نسبت های چهارگانه نمی توان گفت «هیچ الف ج نیست». پس نسبت بین

مصادیق دو مفهوم «الف» و «ج» تباین است.

1
سوال 2

به جز مشترک میان دو قضیه «حد وسط» می گویند پس از حذف کردن حد وسط، موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول نتیجه از مقدمه دوم به دست

می آید.

1
سوال 3

در اینجا مقصود خود واژة آسمان است، پس قضیه شخصیه می باشد، پس می شود مثبت مثبت.

1
سوال 4

اگر حد وسط در مقدمۀ اول موضوع و در مقدمۀ دوم محمول باشد، قیاس «شکل چهارم» خواهد بود.

نتیجۀ قیاس ذکر شده قضیۀ «بعضی فهمیده ها سالمند نیستند.» خواهد بود.

1
سوال 5

اگر حد وسط در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع باشد، شکل اول است و سور تابع احسن مقدمتین و نسبت تابع اخس ( یعنی از بین موجبه

و سالبه برای نتیجه سالبه را به کار می بریم.) مقدمتین می باشد.



2
سوال 6

الف)

1) عدم تکرار حد وسط  حد وسط (حیوان) در هر دو به یک معنا نیست.

نیست. هر    است.  بعضی    نیستند. 2) هیچ  

محمول در نتیجه عالمت مثبت دارد اما در مقدمه دوم عالمت منفی دارد.

ب) هر الف ج است.  هر ج ب است  هر الف  ب است.

ج) گزینه 2 (بعضی الف ب نیست.)

هر الف ب  است نقیض گزینه 2 می باشد پس شکل قیاس این گونه است:

هر   است.

نیست. هیچ  

 هیچ   نیست.   

خرسی
+

پرنده
+

ای پرنده
+

خونسرد
−

ھا∴ خرس
−

خونسرد
+

∴

الف
+

ب
−

ج
+

ب
+

الف∴
+

ج
+

1
سوال 7

در مورد الف، شرط نخست یعنی سالبه نبودن هر دو مقدمه رعایت نشده است.

در مورد ب، حد وسط در هر مقدمه عالمت منفی دارد.

در مورد د، شرط سوم اعتبار قیاس رعایت نشده است.

1
سوال 8

مورد اول قضیۀ «هر انسانی ناطق است» می شود که به دلیل موجبه بودن، عالمت محمول آن منفی است.

مورد دوم قضیۀ «بعضی ایرانی ها مسلمان هستند»، می شود که به دلیل جزئیه بودن، عالمت موضوع آن منفی می شود.

1
سوال 9

قیاس مذکور شکل چهارم است و دامنة مصادیق محمول در قضایای موجبه، منفی است.

1
سوال 10

تشریح موارد نادرست:

ب) حد وسط که جز مشترک مقدمة اول و دوم است در نتیجه حذف می شود.

پ) عالوه بر یکسان بودن حد وسط و رعایت قانون نتیجة قیاس، شرایط معتبر بودن قیاس هم نیاز است.

ث) حد وسط در هر دو مقدمه نباید منفی باشد.

ج) هر دو مقدمه نباید سالبه باشند.



2.25
سوال 11

1) شکل اول: هر انسانی حیوان است. هر حیوانی نیازمند اکسیژن است ، شکل دوم: هر انسانی حیوانی است هیچ سنگی حیوان نیست ، شکل سوم: هر

حیوانی جاندار است بعضی حیوان ها آبزی هستند،  شکل چهارم: هر حیوانی جاندار است، بعضی مهره داران حیوان هستند.

2) حد وسط

3) در صورتی که از قیاسی که حد وسط آن تکرار نشده است  نتیجه گیری شود  فرد دچار مغالطه عدم تکرار حد وسط می شود مانند انگور شیرین

است،شیرین همسر خسرو است پس انگور همسر خسرو است.

1
سوال 12

قیاسی معتبر است که هر سه شرط را داراست.

بعضی الف ب نیست

هر ج ب است 

 بعضی الف ج نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «1» و «4» نادرست است؛ زیرا در این صورت قیاس شرط اول را ندارد و گزینه ی «2» نیز نادرست است، زیرا شرط سوم را ندارد.

∴

1
سوال 13

جایگاه حد وسط (در موضوع باشد یا در محمول قضایا) ماھیت و چگونگی شکل ھای قیاس اقترانی حملی را معیّن می کند.

1
سوال 14

شرط دوم معتبر بودن قیاس، عبارت است از: حد وسط در ھر دو مقدمھ عالمت منفی نداشتھ باشد. چون نتیجھ سالبة جزئی است، پس معلوم می شود اگر مقدمة  اول سالبة جزئی باشد و

مقدمة دوم موجبة کلی، با این حساب حد وسط در سالبة جزئی و موجبة جزئی منفی است و شرط دوم را ندارد.

 الف نیست. بعضی ب 

هر ج ب  است.

 بعضی الف ج نیست. (قیاس نامعتبر)

−

−



3
سوال 15

1) استدالل

2) عموم و خصوص من وجه

3) استقرایی

4) دوری  _ نادرست

5)  حملی محصوره

6) سالبه جزئی

7) مغالطه ایهام انعکاس

8) صادق  _ کاذب

9) اقترانی  _ استثنائی

0.5
سوال 16

گزینه 4⇐  همه شرایط اعتبار را داراست  

گزینه 1 ⇐ حد وسط عالمت مثبت ندارد ⇐  نامعتبر 

گزینه 2 ⇐ حد وسط عالمت مثبت ندارد ⇐ نامعتبر 

گزینه 3 ⇐ محمول در نتیجه عالمت مثبت در مقدمه عالمت منفی دارد ⇐ نامعتبر

1
سوال 17

الف) بعضی حیوانات درنده هستند.

ب) عکس الزم الصدق ندارد.

1
سوال 18

الف) نامعتبر است،  زیرا حد وسط بچه زا در هر دو مقدمه دارای عالمت منفی است.

ب) نامعتبر است،  زیرا اوًال هر دو مقدمه سالبه است. ثانیا حد وسط حیوانات در هر دو مقدمه دارای عالمت منفی است.

1
سوال 19

الف) شکل سوم

ب) شکل چهارم

ج) شکل دوم

د) شکل اول



1
سوال 20

شرط دوم معتبر بودن قیاس، این است که «حد وسط در هر دو مقدمه،  عالمت منفی نداشته باشد.»

هر نویسنده ای ﹢ انسان ﹣ است.

بعضی انسان ها  ﹣ سیاه پوست ﹣  هستند.

می بینیم که حد وسط در هر دو مقدمه عالمتش منفی است؛ پس قیاس مذکور در صورت سؤال، شرط دوم از شرایط اعتبار قیاس را ندارد.


