
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( درس 1 تا نام آزمون:

( 3
نام برگزار کننده

1

1

چند مورد از عبارات زیر می توانند بیانگر یک مفهوم کلی باشند؟

- مصادیق بی نهایت در عالم خارج دارد.

- اسم خاص یک شیء بیرونی در عالم واقع است.

- تنها یک مصداق در عالم خارج دارد و ممکن است روزی مصادیق دیگری بیابد.

- تنها یک مصداق در عالم خارج دارد و ممکن نیست روزی مصادیق دیگری بیابد.

1

2

بیت «ز ترتیب تصورهای معلوم / شود تصدیق نامفهوم، مفهوم» به کدام یک از اقسام علم منطق اشاره می کند؟

1

3

تشخیص دهید کدام یک از موارد زیر تصور وکدام یک تصدیق هستند؟

الف) منطق مثل ریاضی شیرین است               ب) 11 فروردین 20 سال قبل

1

4

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1-کدام یک از گزینه های زیر درمورد منطق درست نیست؟

الف) منطق، علمی کاربردی است.          ب) منطق دانان قواعد منطق را ابداع و اختراع کرده اند.

ج) منطق شبيه شاقول بنایی است.              د) منطق، ابزاری درخدمت سایر علوم ودانش هاست.

2-هرگاه تعریف شامل........................... غیروبیگانه نشود...........................خواهدبود.

الف) افراد مساوی                 ب) افراد-مانع                  ج) تصورات-مانع              د) تصورات-مساوی

3- استدالل تمثیلی استداللی است؛

الف) قوی با نتیجه ی یقینی            ب) ضعیف با نتیجه ی یقینی

ج) قوی با نتیجه ی احتمالی           د) ضعیف با نتیجه ی احتمالی

1

5

نوع داللت را در الفاظی که زیرشان خط کشیده شده است، مشخص کنید. (مطابقی تضمنی۔ التزامی)

الف) تیم ورزشی ما در بازی امروزر شیر است.

ب) شیر در تله گرفتار شد.

ج) شير بيچاره تبدیل به یقهی پالتوی خز گرانبها شد.



1

6

نوع تعاریف زیر را مشخص کنید . (لغوی-ازطریق ذکرمصداق-مفهومی)

الف ) حيوان : عبارت است از موجوداتی مثل اسب و شتر و گاو و مورچه و ماهی و..........

ب ) ریسمان : طناب ، رشته

ج ) فعل : کلمه ای است که برانجام دادن کار با وقوع حالتی در یکی از زمان ها داللت می کند.

1

7

بارسم شکل مشخص کنید بین مفاهیم زیرکدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

الف) گل وگلدان                    ب) انار وشیرین

ج) انسان وبشر                       د) سرو و درخت

1

8

تصور کلی و تصور جزيی رامشخص کنید.

الف) دیو             ب) آن کالس                 ج) حضرت علی (ع)             د) انسان

1

9

چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟

الف) مفهوم کلی قابلیت آن را دارد که بر مصداق های متعددی منطبق شود.

ب) میان دو مفهوم «انسان» و «ناطق» رابطة «تساوی» برقرار است.

پ) مفهوم «شکل» یک مفهوم جزئی است.

1

10

با در نظرگرفتن نسبت های چهارگانه مفاهیم زیر را طبقه بندی کنید.

(اصفهانی-انسان-ایرانی-مشهدی۔ عراق-خراسانی)

1

11

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام یک از انواع مغالطه می شود؟

الف) اساس بسیاری از لطیفه ها می باشد.

ب) جناس تام می تواند باعث ایجاد آن شود.

ج) صحت عالئم سجاوندی در آن مطرح است.

1

12

کدام یک از مغالطات، از شایع ترین انواع خطاهای ذهنی است و خطا در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث خطا در ... و ... شود.

1

13

در صورتی که لفظ تکرار شده در مقدمات یک استدالل معنایی یکسان نداشته باشد و با این وجود از قیاس نتیجه گرفته شود، با چه مغالطه ای روبه

رو هستیم؟



1

14

در بین موارد زیر، چند «تصور» وجود دارد؟

«رابطة بین کشورهای غربی _ واقعیت داشتن _ آسمان _ فردا _ خواستن توانستن است.»

1

15

به ترتیب دو حیطة اصلی منطق و دانش بشری … و … می باشند و در … از … های معلوم به شناخت … مجهول دست می یابیم.

1

16

در چه تعداد از عبارت های زیر «تصدیق» وجود دارد؟

_ مبحثی که دیروز مطرح شد.

_ علی در حال قدم زدن است.

_ مجرم قتل های سریالی

_ به نام خداوند جان و خرد

1

17

به ترتیب «کشور سرافراز، باشکوه و مقتدر ایران که در طول تاریخ همیشه در اوج بوده است» و «ما زنده به آنیم که آرام نگیریم» تصور است یا

تصدیق؟

1

18

به ترتیب آن هنگام که به «واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن مفهومی کاری نداریم» و آن هنگام که «کاری نداریم که مفهومی با واقعیت رابطه ای

دارد یا ندارد» در مورد کدام نوع از علم سخن می گو�م؟

1

19

به ترتیب «برای این که آلودگی هوا را کاهش دهیم، معاینة فنی اتومبیل الزم است.»، «منطق، ابزاری در خدمت سایر علوم و دانش  ها است.»،

«پایش نمی لنگد چون پا در کفش دیگری نکرده است.» به جز مورد … بقیة موارد در ارتباط با استدالل هستند. جمالتی که در رابطه با … هستند با

تعریف و مواردی که با … سروکار دارند با استدالل مرتبط اند.

1

20

اگر بگو�م «زمرد، سنگی است قیمتی به رنگ سبز» و یا بگو�م «فالت، دشتی است که ارتفاعش از دویست تا پنج هزار متر است» و «در درمان

دردهای عضالنی از مزایا و معایب ورزش صحبت به میان آوریم»، به ترتیب به کدام یک از حیطه های منطق پرداخته ایم؟


