
نام و نام خانوادگی:

نمونه سواالت تشریحی منطق دهم انسانی ( نام آزمون:

درس9و10)
نام برگزار کننده

1

1

عبارت زیر تحت تأثیر کدام مغالطه ممکن است مطرح شده باشد؟

«معّلم داخل کالس از من تعریف کرد،پس معلم خوبی است.»

1

2

به ترتیب، وجه شباهت و وجه افتراق دو بخش قضایای منفصل حقیقی با منفصل مانعة الجمع چیست؟

1

3

در عبارت زیر چه مغالطه ای به کار رفته است و متأثر از چیست؟

«در آیة قرآن بیان شده است وقتی از کافران خواسته می شود تا ایمان بیاورند آن ها می گویند: آیا ما هم مانند نادانان ایمان آوریم؟»

1

4

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

الف) در مناظرة تلویزیونی انتخابات سال 96 هر یک از کاندیدها سعی در ارائة مستنداتی برای اثبات کم کاری طرف مقابل خود داشتند.

ب) در مناظرة سقراط با متهم کنندگان، او مرحله به مرحله با بیان پرسش هایی سعی در گرفتن اعتراف از ملتوس نسبت به پذیرش سخنان خود

داشت.

ج) فروشگاه های زنجیره ای با تکرار مداوم مزیت کاالهای خود می خواهند مشتری های خود را بیشتر از قبل افزایش می دهند.

1

5

صحيح يا غلط بودن عبارات زير در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟

الف) در علومي مانند فلسفه، رياضيات و فن بيان از برهان استفاده مي شود.

ب) در جريان مناظرة تلويزيوني و سخنراني ها در پي اقناع طرف مقابل هستيم.

ج) در خطابه به گونه اي مقدمات را مطرح مي كنيم كه طرف مقابل نتواند نتيجة مورد نظر ما را زودتر حدس بزند؛ و ناگهان با طرح نتيجة مورد

نظرمان وي را غافل گير مي كنيم.

د) تأثير كالمي قوي تر و زباني اثرگذارتر در اقناع ديگران کاربرد دارد.

1

6

در متن زیر چه مغالطه هایی به کار رفته است؟

«یک فروشگاه زنجیره ای برای تبلیغ فروشگاه خود یک برنامة تلویزیونی ترتیب می دهد. در این برنامه از افراد ناشناسی مصاحبه می کند و آن ها با

شور و هیجان زیاد از این فروشگاه فقط تعریف می کنند. یکی از آن ها می گوید قیمت های این فروشگاه آن قدر مناسب است که فقط ولخرج ها

می توانند از آن خرید نکنند.»



2

7

گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) در کدام گزینه تمام مفاهیم کلی است؟

1) کشور، سرزمین، ایران                                 2) جوان ترین مرد، بیماری، توپ

3) اهللا، خدا، رودکارون                                       4) دریای پارس، میهن، مولود کعبه

ب)  تعریف بهمن به «اندیشه نیک» چه نوع تعریفی است؟

1) دوری                2) ذکر مصادیق               3) لغوی                       4) مفهومی

ج) رابطه بین مصادیق دو مفهوم آسیایی و ایرانی از نسبت های چهارگانه چیست؟

1) تباین                   2) عموم و خصوص من وجه            3)تساوی                          4) عموم و خصوص مطلق

د) تعریف مثلث به «شکل متساوی االضالع» دارای چه اشکال و ایرادی می باشد؟

1)  جامع نیست.          2) مانع نیست.                  3) دوری است.              4) جامع و مانع نیست.
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8

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) به کار بردن داللت مطابقی، به جای داللت تضمنی و التزامی به خطایی منتهی می شود که آن را .................. می نامند.

ب) در گزاره «کتابم را گم کردم» نوع داللت لفظ بر معنا ،داللت ................. است.

ج) استدالل تمثیلی می تواند منجر به مغالطه ای شود که به آن ..................... می گویند.

د) در صورتی که از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده است، نتیجه گیری شود، فرد دچار مغالطه ..................... می شود.

2

9

نوع مغالطه های زیر را مشخص کنید.

الف) خانم پزشکی دیروز به عیادت بیماران آمد.

ب) مجید از ما چند عکس گرفت.

ج) او گفت این کتاب من است.

د) هر انسانی سعادتمند است پس نتیجه می گیریم هر سعادتمندی انسان است.

2
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قضیه «هر غیر الف ب است.» با قضایای زیر چه رابطه ای دارد و اگر این قضیه نادرست باشد، صدق و کذب قضایای زیر چگونه است؟

الف) هیچ غیر الف ب نیست.

ب) بعضی ب غیر الف است.

ج) بعضی غیر الف ب نیست.

د) بعضی غیر الف ب است.



2

11

نوع مغالطه های زیر را که در اثر عوامل روانی پدید آمده اند، مشخص کنید.

الف) آقای معلم، سعید را به خاطر انجام ندادن تکلیف ببخشید. او یتیم است و سایه پدر سرش نیست.

ب) او یک آدم ساده روستایی است و در مورد دنیای مدرن نمی تواند اظهارنظر کند.

ج) مادرجان، قربان قد رشیدت شوم، تو که این قدر جوانمردی می توانی بار مرا تا منزل برسانی.

د) اینقدر به داشتن مدرک دکترای خود مغرور نباش. این روزها همه مدرک دکترا دارند و این ورق پاره ها ارزش چندانی ندارد.

2
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اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید و در صورت عدم اعتبار یادآور شوید که کدام شرط را دارا نیست؟

الف) هر ب غیر ج است.                                    ب) بعضی الف  ب است.

      هیچ غیر ج الف نیست.                                      هر الف  ج است.

 

ج) هیچ غیر ب غیر ج نیست.                              د) بعضی الف ب نیست.

     بعضی د غیر ج است.                                        هیچ ج ب نیست.

2
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در مورد قضیه شرطی منفصل و قیاس استثنایی به سواالت زیر پاسخ دهید.

الف) «علی یا در دریاست یا غرق نمی شود» کدام نوع قضیه شرطی منفصل است و در صورت صادق بودن تالی تکلیف مقدم به لحاظ صدق و کذب

چیست؟

ب) با استفاده از عبارت«الف یا ب نه هر دو و نه هیچ کدام» در قالب یک مثال یک قیاس استثنایی بسازید و نوع آن را مشخص کنید.

1

14

در عبارات زیر چه مغالطه هایی نهفته است؟

- پلنگ صورتی بهترین کارتون تلویزیون نیست. بی خود حرف نزن! وگرنه می روم به برادرم می گویم بیاید حسابت را برسد.

- اجازه آقا معلم! ما همش در مدرسه هستیم، وقت نمی کنیم درس بخوانیم!

1

15

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

الف) در مناظرة تلویزیونی انتخابات سال 96 هر یک از کاندیدها سعی در ارائة مستنداتی برای اثبات کم کاری طرف مقابل خود داشتند.

ب) در مناظرة سقراط با متهم کنندگان، او مرحله به مرحله با بیان پرسش هایی سعی در گرفتن اعتراف از ملتوس نسبت به پذیرش سخنان خود

داشت.

ج) فروشگاه های زنجیره ای با تکرار متداوم مزیت کاالهای خود مشتری های خود را بیشتر از قبل افزایش می دهند.



3.5
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به سؤاالت زیر پیرامون قضایای شرطی پاسخ دهید.

الف) قضایای شرطی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. (با ذکر مثال)

ب) قضیه شرطی را با ذکر مثال تعریف کنید.

ج) شرطی منفصل به چند قسم تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

د) برای هریک از قضایای شرطی منفصل یک مثال بزنید.

1
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پیشنهاد یک کارمند در هنگام بستن عقد قرارداد جهت نظافت فروشگاه های زنجیره ای یک مؤسسه این بود که: «چون کارخانه تولید کننده شوینده

 در سال 90 نامزد دریافت نشان ایزو 2009 بوده؛ پس شوینده های این کارخانه دارای کیفیت باالیی است و در نظافت به بهترین وجه از این

شوینده ها می توان استفاده کرد.» در تصمیم گیری برای بررسی این پیشنهاد، یک متفکر نقاد چه سؤال درست و به جایی می تواند بپرسد؟

1
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هر یک از قضایای زیر، از اقسام کدام یک از قضایای شرطی اند؟

الف) گر به صورت آدمی انسان ُبدی _ احمد و بوجهل خود یکسان ُبدی

ب) برای سال نو یا به برلین خواهم رفت یا به فرانکفورت

1
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ضمن مشخص کردن نوع قیاس استثنایی، دلیل نامعتبر بودن آن را ذکر کنید.

الف) اگر امروز روز اول فروردین است، جشن نوروز است.

امروز روز اول فروردین نیست.               جشن نوروز نیست.

ب) اگر شب، شب چهاردهم ماه باشد، ماه کامل است.

امشب ماه کامل است.                         شب چهاردهم ماه است.
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نوع استدالل های زیر را تع�ن کنید و در صورت معتبر بودن آن ها، نتیجه را ذکر کنید.

الف) هر قضیه ای یا موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است، پس: .......................

ب) راه های ارتباطی به کیش یا از دریا است و یا از طریق هوایی. این بسته از طریق هوایی به جزیره کیش ارسال نشده است، پس:

 ........................


