
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( درس4 و نام آزمون:

(5
نام برگزار کننده

1

1

تعریف «آتش» به «عنصری شبیه به نفس انسان» و تعریف «قدیم»، «به چیزی که حادث نباشد» و تعریف «شیعه» به «مسلمانی که قائل به دوازده

امام باشد» به ترتیب، کدام شرایط تعریف را ندارند؟

1

2

«تعریف نرده: به تارمی» شرط … را ندارد و تعریف دانشگاه به مرکزی که مدرک علمی اعطا می کند، تعریفی … و در تعریف باید از واژه های … استفاده

کنیم.

1

3

تعریف «سخن چین به واشی» و «عطر به ماده ای خوشبو» به ترتیب کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟

1

4

میوه فروشی 10 جعبه از بین 150 جعبه سیب یک باغدار را بررسی می کند و بیان می کند که سیب های باغ مرغوب نیستند؛ کدام شرط استفاده از

استقرا به درستی رعایت نشده است و دچار چه نوع مغالطه ای شده ایم؟

1

5

مبنای کدام نوع استقرا بر اساس تخمین بنا شده است و در کدام نوع استدالل مقدمات، ضرورتًا نتیجه را در پی دارند؟

1

6

در نقد استقرای تمثیلی غلط، از شیوه های … و … استفاده می کنیم. نتایج استدالل تمثیلی … است. اگر بگو�م «این فرد مانند برادرش الابالی است،

برادر این فرد مردم آزار است، این فرد مردم آزار است» از … استفاده کرده ایم.

1

7

در صورتی که از مقدمه جزئی به نتیجه جزئی و از مقدمات جزئی به نتیجة کلی برسیم به ترتیب از چه نوع استداللی استفاده کرده ایم؟

1

8

اشکاالت تعریف های زیر را بنویسید.

الف) خورشید: سکه طاليي آسمان

ب) مثلث:شکلی باسه ضلع مساوی

ج) حرکت یعنی عدم سکون وعدم سکون یعنی حرکت

د) قلب:عضو مفید بدن

1

9

درست یا نادرست بودن هر عبارت را با ص وغ مشخص کنید.

الف) نسبت بین مصادیق دو مفهوم گوسفند و انسان احمق تساوی است. (  )

ب) در عبارت «خواب خودم را تعریف کردم» منظور از «خواب» اشاره به حیطه ی ذهنی دارد. ( )

ج) دراستقرا از مقدمات جزیی به نتیجه ی کلی میرسیم.(   )

د) از شرایط استقرای قوی اینست که نمونه ها باید مشابه وغيرتصادفي باشند. ( )



1

10

هریک ازاستدالل های زیر ازچه قسمی است؟(قياس-استقرای تمثیلی-استقرای تعمیمی-استنتاج بهترین تب�ن)

الف) نوجوانی درخیابان درازکشیده وناله می کند، حتما تصادف کرده است.

ب) هرماهی آب شش دارد. پس قزل آالهم آب شش دارد.

ج) ستاره شناسان سیاره ای را در فاصلهی چند صد سال نوری از زمین کشف کرده اند که مشخصاتش مانند مشخصات زمین است و برهمین اساس

استدالل کرده اند که احتماال در آن سیاره زندگی وجود دارد.

د) پرسش از چند دانش آموز به این نتیجه رسیدم که همه دانش آموزان در درس منطق قوی هستند.

1

11

در تعریف زیر، کدام یک از شرایط تعریف صحیح رعایت نشده است؟

«هشت: عددی که حاصل ضرب آن در خودش برابر است با 64»

1

12

به ترتیب در عبارات زیر کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟

«حرکات مکانی: به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر می گویند.»

«تعریف آتش به عنصری شبیه به نفس»

«تعریف انسان به حیوانی راست قامت»

1

13

به ترتیب در تعریف هر یک از موارد زیر کدام شرایط تعریف رعایت نشده است؟

_ رنگین کمان: قوس قزح

_ مسجد: بنایی که دین داران برای عبادت وارد آن می شوند.

1

14

برای رفع مشکل کمبود اعتماد به نفس به یک روان شناس مراجعه کردم. او در زمان مشاوره دو موضوع را مطرح کرد. اول اینکه «بسیاری از مراجعان

آن روان شناس، مشکل کمبود اعتماد به نفس داشته اند، بنابراین کمبود اعتماد به نفس یکی از رایج ترین مشکالت جامعه است.» و دیگر اینکه «یکی از

مراجعان او که کمبود اعتماد به نفس داشت در کودکی به شدت مورد سرکوب خانواده قرار گرفته است، پس احتماًال کمبود اعتماد به نفس من هم

به خاطر سرکوب خانواده در دوران کودکی بوده است.» این دو استدالل به ترتیب … و … هستند.

1

15

کدام یک از اقسام استدالل در رباعی زیر به کار رفته است؟

هر راز که اندر دل دانا باشد/ باید که نهفته تر ز عنقا باشد

کاندر صدف از نهفتگی گردد ُدر/ آن قطره که راز دل دریا باشد

1

16

استدالل هایی که در زیر آمده است به ترتیب چگونه استدالل هایی است؟

«هر حیوانی در هنگام جویدن، فک پا�ن خود را تکان می دهد چرا که انسان، اسب و گوسفند چنین هستند./ تعداد رکعت های نماز ظهر در سفر

نصف می شود، بنابراین نماز عشاء نیز در سفر دو رکعت می شود./ اگر باران ببارد زمین خیس می شود، اکنون باران باریده است پس زمین خیس

است.»



1

17

در کدام یک از تعاریف زیر شرط یکسانی از شرایط تعریف درست رعایت نشده است؟

الف) کور: فردی که قوة بینایی ندارد.

ب) خورشید: سکة طالیی آسمان

ج) انسان: حیوان راست قامت

د) امتداد: ُبعد معظور در اجسام

1

18

اشکال چند مورد از تعاریف زیر، صرفًا «مانع نبودن» است؟

الف) مثلث قائم الزاویه، مثلثی است که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

ب) عصبانیت یک هیجان درونی است  و بر اساس دیدن وقایع و یا مرور خاطرات پیش می آید و معموًال باعث رفتار بیرونی هم می شود.

ج) مقصود از روح، امری مجرد است که با قوای ادراکی درونی قابل دریافتن است و مختص عالم امر است، نه عالم خلق؛ چرا که خداوند فرموده

است: قل الروح من أمر ربی.

د) مقصود از کتاب، مجموعه کاغذهایی است که در میان دو جلد، کنار هم قرار گرفته است؛ مانند کتاب منطق متوسطة دوم.

2

19

هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از کاربردهای استدالل می شود؟

الف) در علومی مانند فلسفه، ریاضیات و معارف دینی از برهان استفاده می کنیم.

ب) در فن بیان به سخنرانان آموزش داده می شود چگونه تاثیر کالمی بهتر داشته باشند.

ج) به گونه ای مقدمات را مطرح می کنیم که طرف مقابل نتواند نتیجه مورد نظر ما را زودتر حدس بزند.

د) گاهی در پی استدالل هایی هستیم که طرف مقابلمان دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد. 

1

20

هر یک از تعاریف زیر کدام یک از شرایط تعریف را ندارد؟

ـ انسان: حیوانی که روی دو پا راه می رود.

ـ پیر: معمر

ـ مثلث: شکلی سه ضلعی دارای زاویة قائمه

ـ  روز: نبود شب، شب: نبود روز


