
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( نام آزمون:

درس9و10)
نام برگزار کننده

1
سوال 1

این عبارت به خاطر خودخواهی این دانش آموز مطرح شده است. باید دقت کرد این مطلب تله گذاری نیست، چون در تله گذاری ویژگی خوبی به دیگری

نسبت داده می شود تا آن فرد به نظریه ای باطل گرایش پیدا کند.

تمّلق دیگران باعث برانگیخته شدن حس خودخواهی افراد می شود و باعث می شود با به کارگرفتن این حس، انسان فرد را همراه و موافق خود سازد یا از

او امتیازاتی بگیرد. مطابق با متن کتاب درسی چنین حالتی مغالطة توسل به احساسات به شمار می آید.

1
سوال 2

گزینۀ «1»

دو بخش قضایای منفصل حقیقی و قضایای منفصل مانعه الجمع «غیر قابل جمع در صدق» هستند. وجه  شباهت

دو بخش قضایای منفصل حقیقی «غیر قابل جمع در کذب هستند»؛ اما قضایای منفصل مانعه الجمع «قابل جمع در کذب هستند». (یعنی امکان دارد هر

دو جزء قضیه هم زمان کاذب باشد.)  وجه افتراق

⇐

⇐

1
سوال 3

در این آیه کافران، مؤمنان را نادان خوانده و با به کار بردن این صفت منفی در تالش اند تا ایمان آوردن آن ها را بی ارزش جلوه دهند. پس مغالطة مسموم

کردن چاه است که از مغالطات بر اثر عوامل روانی است.

1
سوال 4

الف) در جریان یک مناظرة تلویزیونی هر یک از کاندیدها سعی در شکست طرف مقابل دارند ← غلبه بر دیگران

ب) اعتراف گرفتن از طرف مقابل در جهت پذیرش سخن خود به صورت مرحله به مرحله به منظور شکست طرف مقابل انجام می گیرد ← غلبه بر دیگران

ج) در مثال مذکور به دنبال اقناع مشتری ها به منظور خرید کاالهای فروشگاه هستیم.

1
سوال 5

تشریح موارد نادرست:

الف) در فن بیان در پی اقناع دیگران هستیم. نه در پی کسب حقیقت، پس از برهان استفاده نمی کنیم.

ب) در جریان مناظرة تلویزیونی، طرفین در پی اقناع یکدیگر نیستند.

ج) توضیح مذکور مربوط به «جدل» است



1
سوال 6

مصاحبه با افراد ناشناسی که با شور و هیجان زیاد و بدون دلیل منطقی از این فروشگاه تعریف می کنند، «مغالطة توسل به احساسات» و ولخرج دانستن

افرادی که از فروشگاه خرید نمی کنند «مغالطه مسموم کردن چاه» است.

2
سوال 7

الف) گزینه 2 (جوان ترین مرد، بیماری، توپ)

ب) گزینه 3 (لغوی)

ج) گزینه 4 (عموم و خصوص مطلق)

د) گزینه 4 (جامع و مانع نیست.)  (نه جامع است و نه مانع زیرا همه مثلث ها شکل متساوی االضالع نیستند مثل مثلث متساوی الساقین و همۀ

شکل های متساوی االضالع مثلث نیستند مثل مربع.) 

2
سوال 8

الف) مغالطه توسل به معنای ظاهری

ب) مطابقی  (داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است.)

ج) مغالطه تمثیل ناروا

د) عدم تکرار حد وسط

2
سوال 9

الف) مغالطه نگارشی کلمات   (به دو صورت خوانده می شود. خانم، پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد. / خانم پزشکی، دیروز به عیادت بیماران آمد.)

ب) مغالطه اشتراک لفظ   (مجید چند عکس با دوربین از ما گرفته است. / مجید چند عکسی که ما گرفته بودیم، از ما تحویل گرفت.)

ج) مغالطه ابهام در مرجع ضمیر   (این کتاب، متعلق به اوست یا من؟)

د) مغالطه ایهام انعکاس  (رعایت نکردن شرایط عکس مستوی) نتیجۀ درست این گونه است: بعضی سعادتمندان انسان اند. 

2
سوال 10

الف) تضاد  - مشخص نیست صادق است یا کاذب.

ب) عکس مستوی  - مشخص نیست صادق است یا کاذب.

ج) تناقض  - صادق است.

د) تداخل - مشخص نیست صادق است یا کاذب.



2
سوال 11

الف) توسل به احساسات

ب) مسموم کردن چاه  

ج) تله گذاری

د) کوچک نمایی 

2
سوال 12

الف) قیاس معتبر است . هر سه شرط را دارا است.  یعنی هر دو مقدمه سالبه نیست. حد وسط در مقدمه دوم عالمت مثبت دارد. موضوع و محمول

نتیجه که دارای عالمت مثبت است در مقدمات هم عالمت مثبت دارد. هیچ    نیست.

ب) قیاس معتبر است. نتیجه قیاس:  بعضی   است.

ج) قیاس نامعتبر است.  شرط سوم را دارا نیست.  نتیجه قیاس: بعضی غیر   نیست. محمول در نتیجه عالمت مثبت دارد ولی در مقدمه دوم عالمت

منفی دارد.

د) قیاس نامعتبر است.  شرط اول را دارا نیست.  هر دو مقدمه سالبه است.
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2
سوال 13

الف) شرطی منفصل مانعه الرفع (غیرقابل جمع در کذب)  و در صورتی که «غرق نمی شود» صادق باشد، «علی در دریاست»، می تواند صادق یا کاذب

باشد.  

ب) این عبارت بیانگر آن است که قیاس استثنایی از نوع انفصالی حقیقی است  و می توانیم آن را در قالب مثال زیر نشان دهیم:

 اکنون یا شب است یا روز لیکن اکنون شب است پس روز نیست. (یا:  اکنون یا شب است یا روز لیکن اکنون شب نیست پس روز است.)

1
سوال 14

در عبارت اول شخص با تهدید کردن سعی در تحریک احساسات دارد. (مغالطة توسل به احساسات) در عبارت دوم گوینده با بزرگ جلوه دادن ساعاتی که

در مدرسه است می خواهد درس نخواندن خود را توجیه کند. (مغالطة بزرگ نمایی و کوچک نمایی)

1
سوال 15

الف) در جریان یک مناظرة تلویزیونی هر یک از کاندیدها سعی در شکست طرف مقابل دارند ← غلبه بر دیگران

ب) اعتراف گرفتن از طرف مقابل در جهت پذیرش سخن خود به صورت مرحله به مرحله به منظور شکست طرف مقابل انجام می گیرد ← غلبه بر دیگران

ج) در مثال مذکور به دنبال اقناع مشتری ها به منظور خرید کاالهای فروشگاه هستیم.



3.5
سوال 16

الف)2 دسته شرطی متصل و شرطی منفصل  _ شرطی متصل: اگر تالش کنی موفق می شوی ، شرطی منفصل، انسان ها یا دختر هستند یا پسر.

ب) به قضیه ای که در آن به اتصال  یا انفصال  میان دو نسبت حکم می شود قضیه شرطی می گویند ، اگر تالش می کنی، موفق می شوی.

ج) 3 قسم  _ منفصل حقیقی  ، منفصل مانعه الجمع ، منفصل مانعه الرفع

د) حقیقی: عدد یا زوج است یا فرد  _ مانعه الجمع: یا می توانی به نامزد (الف) رأی دهی یا نامزد (ب)  _ مانعه الرفع داوطلبان از طریق وارد کردن شمارۀ

پرونده یا کد ملی می توانند کارنامۀ خود را ببینند.

1
سوال 17

از تفاوت های مهم نقاد و غیر نقاد، جدی گرفتن فرایند تفکر است و توجه آگاهانه به آن و پرسیدن سؤاالت درست و به جا است. متفکر نقاد هنگام شنیدن

یک مطلب یا تصمیم گیری دربارة آن، آن را از وجوه مختلف بررسی می کند. سؤال درست و به جای متفکر نقاد در بستن این قرارداد این است که «این

کارخانه تولید مواد شوینده،  نشان ایزو 2009 را از چه جهتی دریافت کرده؟، آیا برای کیفیت کاالی خود یا برای مدرنیزه بودن کارخانه بوده و یا غیره.؟»

1
سوال 18

الف) قضیه شرطی متصل

ب) قضیه شرطی منفصل غیرقابل جمع در صدق

1
سوال 19

الف) قیاس استثنایی اتصالی است.

چون از نفی مقدم به اثبات تالی رسیده است یا دچار مغالطه رفع مقدم شده.

ب) قیاس استثنایی اتصالی است.

چون از اثبات تالی به اثبات مقدم رسیده است یا دچار مغالطه وضع تالی شده

1
سوال 20

الف) پس سالبه نیست  ←  قیاس استثنایی منفصل حقیقی است (که از اثبات مقدم به نفی تالی رسیده است پس معتبر است)  

ب) پس این بسته از طریق دریایی به کیش ارسال شده است.

قیاس استثنایی منفصل حقیقی است (که از اثبات مقدم به نفی تالی رسیده است و معتبر است)


