
نام و نام خانوادگی:

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

1

1

اگر دو قضیة «هیچ الف ب نیست» و «هر ج ب است» به ترتیب مقدمات اول و دوم یک قیاس معتبر باشد، با فرض صدق مقدمات، بین موضوع و

محمول نتیجة این قیاس کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟

1

2

به جزء… میان دو قضیه، حد وسط می گویند؛ پس از حذف کردن آن، موضوع نتیجه از … و محمول آن از… به دست می آید.

1

3

در قضیة «آسمان یک نقطه ندارد» عالمت موضوع و محمول به ترتیب کدام است؟

1

4

چنانچه قضیۀ «هر استادی فهمیده است» مقدمۀ اول و قضیۀ «بعضی سالمندان استاد نیستند» مقدمۀ دوم یک قیاس اقترانی باشند، این قیاس

شکل چندم و نتیجۀ آن کدام است؟

1

5

قیاس «هر انسانی حیوان است / هیچ حیوانی مجرد نیست» شکل … است و نتیجة آن … می باشد.

2

6

در مورد قیاس اقترانی به سواالت زیر پاسخ دهید.

الف) دلیل نامعتبر بودن قیاس های زیر چیست؟

1) اسب حیوان است. حیوان پنج حرف دارد.   اسب پنج حرف دارد.

2) هیچ خرسی پرنده نیست. هر پرنده ای خونسرد است.  بعضی خرس ها خونسرد نیستند.

ب) «هر الف ب است» نتیجه یک قیاس است، شکل قیاس را بسازید.

ج) نقیض کدام یک از قضایای زیر می تواند به همراه «قضیه هیچ ج ب نیست»، یک قیاس اقترانی شکل دوم بسازد که نتیجه بخش باشد؟

1) هر الف ب است.        2) بعضی الف ب نیست.         3) بعضی الف ب است.      4) هر ب الف است.

∴

∴

1

7

چه تعداد از قیاس های زیر معتبر هستند؟

الف) هیچ جیوه ای جامد نیست. بعضی جامدها فلز نیستند؛ پس هیچ جیوه ای فلز نیست.

ب) هر مسلمانی خداپرست است. بعضی خداپرست ها بد اخالق هستند؛ پس: بعضی مسلمانان بداخالق هستند.

ج) هیچ پرنده ای ناطق نیست. هر هنرمندی ناطق است؛ پس: هیچ پرنده ای هنرمند نیست.

د) بعضی از گیاهان برگ ندارند. بعضی برگ ها در زمستان سبز هستند؛ پس بعضی گیاهان در زمستان سبز نیستند.

1

8

عالمت دامنۀ مصادیق موارد زیر را مشخص کنید.

- محمول متضاد قضیۀ «هیچ انسانی ناطق نیست.»

- موضوع عکس مستوی قضیۀ «هر مسلمانی ایرانی است»



1

9

قیاس «هر کتابی فلسفی است. بعضی فیزیک ها کتاب هستند. پس بعضی فلسفی ها فیزیک هستند.» شکل چندم است و دامنة مصادیق محمول

در نتیجة قیاس چگونه است؟

1

10

چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد؟

الف) نمی توان از دو مقدمه ای که هیچ جزء مشترکی میان آن ها وجود ندارد، نتیجه به دست آورد.

ب) همة اجزای مقدمات، در نتیجه پخش شده است.

پ) در یک استدالل در صورتی که حد وسط یکسان شده باشد و قانون نتیجة قیاس نیز رعایت شده باشد؛ استدالل لزومًا معتبر است.

ت) در قضایای سالبه همة مصادیق محمول و در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول مورد نظر گوینده اند.

ث) امکان دارد در یک استدالل حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی داشته باشد.

ج) در استدالل حداقل یکی از مقدمات باید موجبه باشد و استداللی که دارای دو مقدمه موجبه است، معتبر نیست.

2.25

11

به سؤاالت زیر پیرامون انواع قیاس پاسخ دهید.

1) برای هر چهار شکل قیاس یک مثال بزنید.

2) اولین شرط نتیجه گیری از قیاس اقترانی چیست؟ 

3) مغالطۀ عدم تکرار حد وسط را با ذکر مثال توضیح دهید.

1

12

اگر مقدمة اول قیاسی «بعضی الف ب نیست» و نتیجة آن «بعضی الف ج نیست» باشد، مقدمة دوم باید چگونه طراحی شود تا قیاس معتبر باشد؟

1

13

ماھیت اشکال قیاس اقترانی را چھ چیزی مشخص می کند؟

1

14

اگر مقدمة دوم استداللی «ھر ج ب است» و نتیجة آن «بعضی الف ج نیست» باشد، مقدمھ اول باید چگونھ باشد تا استدالل ما نامعتبر باشد و علت عدم اعتبار آن چیست؟



3

15

بخش های خالی را با عبارات مناسب تکمیل نما�د.

1) به کمک تعریف، از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول و به کمک ................. از تصدیق های معلوم به کشف تصدیق های مجهول

دست می یابیم.

2) در صورتی که دو مفهوم دارای مصادیق مشترک باشند، از هر کدام از آن ها مصادیقی وجود دارد که در دیگری وجود نداشته باشد، به حالت

..................... از میان نسبت های چهارگانه (نسب اربع) اشاره می کند.

3) در صورتی که از مقدماتی جزئی به نتیجه ای کلی تر برسیم که احتمال کذب آن وجود داشته باشد، استدالل را .............. می نامند.

4) تعریف یک چیز با استفاده از خودش (تعریف شی به خود را  .................. تعریف می نامند که تعریفی .................. به شمار می آید.

5) داشتن سور فقط ویژگی قضیه های ....................... است.

6) در رابطه عکس مستوی، قضیه ....................... عکس الزم الصدق ندارد.

7) در صورتی که قواعد الزم برای صدق عکس مستوی را رعایت نکنیم، دچار ............................ می شویم.

8) دو قضیه متضاد هم زمان ....................... اما شاید هم زمان ........................... باشند.

9) در قیاس ........................ اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده است اما در قیاس ...................... عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از

مقدمات استدالل ذکر شده است.

0.5

16

از میان قیاس های زیر کدام یک معتبر محسوب می شود؟

1) هر الف ب است                            2) هر الف ب است

  بعضی ب ج نیست                                بعضی ج ب است

  بعضی الف  ج نیست                             بعضی الف ج است

3) هر الف ب است                            4) هر ب الف است

   بعضی ج ب نیست                              بعضی ب ج نیست

   هیچ الف ب نیست                             بعضی الف ج نیست



1

17

عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید.

الف) هر درنده ای حیوان است.

ب) بعضی زن ها مادر نیستند

1

18

اعتبار یا عدم اعتبار هر یک از قیاس های زیر را تع�ن کنید و دلیل آن را بنویسید.

الف) همه انسان ها بچه  زا هستند. برخی پستانداران بچه  زا هستند، همه انسان ها پستاندار هستند.

ب) بعضی حیوانات مهره دار نیستند. بعضی حیوانات ناطق نیستند، بعضی مهره داران ناطق نیستند.

1

19

شکل هریک از قیاس های زیر را تع�ن کنید.

الف) هر انسانی حیوان است. هر انسانی جسم است. بعضی حیوان ها جسم هستند.

ب) هر انسانی حیوان است. هر کاتبی انسان است. بعضی حیوانات کاتب هستند.

ج) هر مثلث متساوی  االضالع متساوی  الزوایا است. هیچ مثلث قائمه  ای متساوی  الزوایا نیست. هیچ مثلث متساوی  االضالع قائمه نیست.

د) هر انسانی حیوان ناطق است. هر حیوان ناطقی متفکر است. هر انسان متفکر است.

1

20

تع�ن کنید قیاس زیر کدام یک از شرایط اعتبار را دارا نمی باشد؟

هر نویسنده ای انسان است؛

بعضی انسان ها سیاه پوست هستند.

∴بعضی نویسنده ها سیاه پوست هستند.


