


  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران

  آباداداره آموزش و پرورش شهرستان عباس
  دبيرستان

  منطق: امتحان درس
  دهم: پايه

  انساني: رشته

  97/ 3:    /تاريخ امتحان
   صبح8: ساعت شروع امتحان
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  3 :تعداد صفحه
  20 :تعداد سوال

  )1(يصفحه

  امتحان پاياني نوبت دوم
  96-97: سال تحصيلي

  آسيه حاتمي: طراح
  بارم  شرح سوالرديف

  باشد؟تعيين كنيد كدام عبارت صحيح و كداميك غلط مي  1
  . يك تصور است» ي ماي خانههاي باغچهگل«عبارت) الف
  .داللت مطابقه است» كنداو حاتم بخشي مي«در عبارت» حاتم«لفظ) ب
  . گويندمي» تعريف« تصورات معلوم رابراي رسيدن بهاي از تصورات مجهولكردن مجموعهتركيب) ج
. سي باشدرهاي مختلف مورد بري طيفها بايد تصادفي و بيانگر همهبراي داشتن استنتاج استقراي قوي، نمونه) د
  . كندي مصاديق موضوع را مشخص مي قضيه، دامنهرسو) هـ
 چهارم كافي است، نتيجه را ثابت نگه داريم و جاي مقدمات قياس شـكل اول را  شكل بهبراي تبديل شكل اول ) و

  . عوض كنيم
  . ي قضاياي شرطي متصل اين است كه نوعي وابستگي ميان اجزاي آن برقرار استوجه تسميه) ز
  . در ارزيابي اعتبار استدالل، تنها توجه به صادق بودن نتيجه سخن كافي است) ح

2  

  :خالي را با عبارات مناسب كامل كنيدجاهاي  2
  . است.......................... وظيفه منطق جلوگيري از) الف
  . دارند.................... يبندي مفاهيم، اقسام مختلف يك طبقه نسبت به ديگري رابطهدر طبقه) ب
  . نامندمي................... ......را) تعريف شي به خود(تعريف يك چيز با استفاده از خودش) ج
  . شودگفته مي.................... ي ايجابي و سلبيبه رابطه) د
  . باشند، متداخل نام دارند.................... و در نسبت.................. اي كه در سوردو قضيه) هـ
  . است................... ي دومو در مقدمه............. .....ي اولدر شكل چهارم قياس اقتراني، حد وسط در مقدمه) و
اهميت نشان دادن بعضي از ابعاد و يـك پيـام و يـا تـالش بـراي هرگاه بدون ذكر دليل سعي در كم رنگ و بي) ز

  . ايمشده....... .............و............... ايبرجسته كردن بعضي از ابعاد يك پيام داشته باشيم به ترتيب دچار مغالطه

5/2  

  هاي سمت چپ مطابقت دارد؟هر يك از موارد سمت راست، با كدام يك از گزينه  3
  توسل به احساسات) 1به كار بردن معاني مطابقي، تضمني و التزامي كلمات به جاي يكديگر             ) الف
  گذاريمغالطه تله) 2                            ميل د اريد با ما غذا بخوريد؟ نه ميل ندارم                   ) ب
  بار ارزشي كلمات) 3                                                             . عفو الزم نيست اعدامش كنيد) ج
   در عباراتابهام) 4»                                                        هندوانه زير بغل گذاشتن«اصطالح) د
  مغالطه نگارشي) 5.                                   آقاي قاضي متوكل من به بيماري سرطان مبتال است) هـ

  توسل به معناي ظاهري) 6                                                                                                       

25/1  

  :درست را انتخاب نمائيدهايگزينه  4
  . هستند» جزيي و كلي«مفاهيم زير به ترتيب) الف

   كوه ياقوت–مولود كعبه) 2 نماز ظهر                                -آن استاد) 1
  . رسيمتر ميي كلياز مقدمات جزيي به نتيجه) ب
  ل استقرايياستدال) 2استدالل قياسي                                    ) 1

25/1  





  بارم  شرح سوالرديف
  . اعتبار قياس زير را بررسي كنيد و در صورت نامعتبر بودن دليل آن را ذكر كنيد  12

  بعضي الف ب نيست )الف
  . ب ج استرهـ

  بعضي الف ج نيست: پس

  هر الف ب است) ب
  هيچ ج ب نيست

  پس هيچ الف ج نيست

  بعضي الف ب است) ج
  بعضي ب ج است

  پس بعضي الف ج است
  

  

5/1  

  . ي زير مشخص كنيدمقدم و تالي را در قضيه  13
  .توانا بود، هر كه دانا بود

5/0  

  :هاي زير مشخص كنيداقسام قضاياي شرطي منفصل را در مثال  14
  جاده يا يكطرفه است يا دو طرفه) رشته تحصيلي مريم يا انساني است يا تجربي            ب) الف

  . است يا نزد مردممحبوبانسان خوش اخالق يا نزد خدا) ج

75/0  

  .ي آن را بنويسيدنتيجههاي زير را تعيين و در صورت معتبر بودننوع استدالل  15
  .............................اين قضيه موجبه است، پس. هر قضيه يا موجبه است يا سالبه) الف

  ................................پس. او ديپلم انساني دارد. داندهركسي ديپلم انساني دارد، آرايه ادبي مي) ب

1  

  . ليل آن را بنويسيدهاي زير را مشخص و دنوع مغالطه  16
  . هاي خوشبخت ثروتمند هستند پس هر ثروتمندي انسان خوشبختي استبعضي انسان) الف

  
  . پس ماست مايع است. شير مايع است. ماست از شير است) ب
  

1  

  .ها را مشخص كنيدهاي استثنايي هستند اعتبار يا عدم اعتبار آنهر يك از استدالل زير كدام قسم از قياس  17
. پس او سوم انساني است. اگر او دهم انساني باشد، كتاب منطق را خوانده است، كتاب منطق را خوانده است) لفا

  . آيندپس مسافران مي. جاده بسته نيست. آيندمياگر جاده بسته باشد، مسافران ن) ب
  

1  

  .اصطالح زير را تعريف كنيد  18
  :مغالطه مسموم كردن چاه

  

5/0  

  
19  

  :زير پاسخ كامل دهيدبه سواالت
  . توان گرفت را بنويسيداي كه ميبه موضوع زير توجه كنيد و به كمك استنتاج بهترين تبيين دو نتيجه

  » كندنوجواني بر سطح خيابان دراز كشيده و ناله مي«
  

  
5/0  

  تفاوت مهم ميان متفكر نقاد و غير نقاد در چيست؟  20
  
  

1  

  20  جمع نمرات  
   حاتمي- اشيدپيروز و سربلند ب
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  بارم  شرح سوالرديف
  ص            ) ص              هـ) غ            د)         جغ  ) ص              ب) الف  1

  25/0               هر مورد                           غ) ص                 ح) غ              ز)  و
2  

  ضيهكيفيت ق) تعريف دوري              د) اين               جتب) خطاي انديشه                ب) الف  2
  25/0 بزرگ نمايي           هر مورد-كوچك نمايي)  محمول          ز-موضوع) يكسان            و–متفاوت) هـ

5/2  

  مغالطه نگارشي) 5) ج)                4(ابهام در عبارات) ب)             توسل به معناي ظاهري (6) الف  3
  25/0هر مورد)                   1(وسل به احساساتت) هـ)                     2(تله گذاري) د

25/1  

   يافتن استدالل تمثيلي مخالف با آن1)  استدالل استقرايي           ج2)  نماز ظهر         ب– آن استاد1) الف  4
  25/0 رواني در اثر عوامل                      هر مورد2)  فن جدل                  هـ1)د

25/1  

  5/0  25/0                هر مورد3 با شكل شماره-2عموم و خصوص من وجه              ) الف  5
  تعريف تحليلي) تعريف لغوي           د) تعريف به مثال                ج) ب)          به عام و خاص(تحليلي) الف  6

  25/0                                        هر مورد
1  

  . تعريف مبهم و واضح نيست) تعريف به عام و مانع نيست                           ب) الف  7
  25/0                                              هر مورد

5/0  

  5/0  . رساند كه قابليت صدق و كذب را داردقضيه است خبري مي) ب)            جمله انشايي(قضيه نيست) الف  8
  . بعضي مؤمنان مردم آزار نيستند: بعضي مؤمنان مردم آزار هستند              تداخل: ناقصت  9

  5/0هر مورد.                     هيچ مردم آزاري مؤمن نيست: يستوعكس م
5/1  

  5/0  25/0: صادق                  هرمورد: كاذب                      متداخل: متضاد  10
  75/0  25/0شكل دوم              هر مورد) شكل سوم                       ج) ول                  بشكل ا) الف  11
  5/0هر مورد).            ج در نتيجه مثبت اما در مقدمات منفي است(قياس نامعتبر     ) الف  12

  5/0              )                     هر سه شرط اعتبار قياس را دارا است(قياس معتبر) ب
  5/0)                                حد وسط در هر دو مقدمه منفي است(قياس نامعتبر    ) ج

5/1  

  25/0    هر موردهركه دانا بود،     توانا بود    13
  مقدم           تالي                   

5/0  

  75/0  25/0مانعه الرفع           هر مورد)  حقيقي             جمنفصل)  منفصل مانعه الجمع                   ب)الف  14
  )25/0(قياس استثنايي منفصل حقيقي)          25/0.(سالبه نيست) الف  15

  )25/0) (وضع مقدم(استثناي متصل)         25/0(دانداو آرايه مي) ب
1  

  )است كليه تبديل شدهبه موجبهموجبه جزئيه (ايهام انعكاس) الف  16
        25/0                            25/0  

  )اند تكرار نشدهدو مقدم عيناً مثل همحد وسط در. ( حد وسطعدم تكرارمغالطه) ب
                25/0                                           25/0  

1  
  

  
  



  

  نامعتبر -استثنايي اتصالي رفع مقدم)              ب            نامعتبر –استثنايي اتصالي وضع تالي) الف  17
                25/0                      25/0                                               25/0               25/0  

1  

دهـد نظريه نسبت ميهاي ناشايست و نامناسبي را به يكگر بدون ذكر دليل، تنها ويژگيدر اين روش فرد مغالطه  18
  .تا كسي جرئت نكند آن نظريه را بپذيرد

5/0  

  . كندپيچد و ناله مييا حالش به هم خورده و از درد به خود مي/ كنديا تصادف كرده و از درد ناله مي) الف  19
  25/0هر مورد....                            و با

5/0  

  )25/0(/پرسيدن سواالت درست و به جا)     25/0(/  آنتوجه آگاهانه به  )   25/0 (/جدي گرفتن فرايند تفكر  20
  )25/0) (هم هنگام شنيدن و هم هنگام تصميم گيري(يك مطلب بررسي و وجوه مختلف

1  


