نام و نام خانوادگی:

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :دهم انسانی

نام درس :منطق
نام دبیر :آقای میرزازاده

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران

شماره داوطلب:

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

تعداد صفحه سؤال:

تاریخ امتحان2131/21/21 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 81 :دقیقه

ردیف

نمره

الف

« سؤاالت »

2

جاهای خالی را کلمههای مناسب پر کنید.
 )1دو حیطهی اصلی منطق  ...............................و  ...............................است.
 )2برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از  ......................................استفاده میکنیم.
 )3هنگامی که مفاهیمی را طبقهبندی میکنید ................................. ،آنها با مفاهیم مشابه و  .............................آنها با مفاهیم غیر مشابه را
مشخص میکنیم.
 )4برای استنتاج استقرایی قوی نمونهها باید  ..................................و  .................................باشند.

ب

1

عبارتهای درست و نادرست را مشخص فرمایید.
 )1مفهوم جزئی مفهومی است که مصداق آن کامالً مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد ندارد.
 )2هدف از تعریفکردن ،شناساندن مفاهیم و تصورهای معلوم برای شنونده است.
 )3در تعریف بهمثال ،به ذکر نمونهها یا تصاویری از مصادیق واژهی مورد نظر یا موارد شبیه به آن میپردازیم.
 )4ذهن انسان بهصورت اکتسابی بر اساس قواعدی میاندیشد.

ج

2

گزینهی مناسب را انتخاب فرمایید.
 )1کدام علم ،اصول و قواعد درست اندیشیدن را میآموزد؟
الف) صرف

ب) فلسفه

ج) منطق

د) نحو

 )2در بیت «این سرزمین مأوای امید جهان است  /آواره باد آنکس کزین مأوا گریزد» سرزمین از چه نوع داللتی است؟
الف) داللت مطابقه

ج) داللت التزامی

ب) داللت تضمنی

د) هیچکدام

 )3ویراستاران بهطور خاص میتوانند از بروز کدام مغلطه جلوگیری کنند؟
الف) اشتراک لفظ

ج) ابهام

ب) نگارشی کلمات

د) توسل به معنای ظاهری

 )4کدام گزینه جزء کاربردهای استدالل نیست؟
الف) تعریف اشیا
د

ب) اقناع دیگران

ج) غلبه بر دیگران

د) درک حقیقت
2

 -1نوع مغلطه را در گزارههای زیر مشخص فرمایید.
الف) ما مراکز نگهداری از مجرمان را ایجاد میکنیم و شما بازداشتگاه میسازید.

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

ب) یکی شاهدی در سمرقند داشت  /که گفتی بجای سمر قند داشت.

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

ج) برانکو :توقع داشتید شفر بگوید ما شهرآورد را میبازیم!

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

د) از سه مغازه در بازار رضا قیمت رم گوشی را پرسیدم .فهمیدم که رم گران شدهاست.......................................... .
 -2نوع داللت لفظ بر معنا را در عبارات زیر تعیین فرمایید.

1

فردی از اهالی ونیز با دوست لیبیایی خود صحبت میکرد و میگفت :ما یک شهر داریم که کُلّاش روی آب است ،دوستاش گفت :این که
چیزی نیست ،ما کل کشورمون رو هواست!
1

 -3مفاهیم جزئی و کلی زیر را مشخص فرمایید.
الف) شاهنامهی فردوسی ...............................

ب) این آتشفشان ................................

ج) لیوان ..............................

د) جام جهانی (در فوتبال) ................................

هـ

1

 -1نسبت میان مفاهیم زیر را مشخص فرمایید.
الف) مقتول /شهید ...................................
ج) محسوس /معقول ....................................

ب) عالم /متقی ................................
د)مفعول /منصوب (در عربی) .....................................

 -2نوع تعاریف زیر را مشخص کنید.

0/5

الف)هیجان حالتی است که به سیستم ایمنی بدن دست میدهد....................................................................................................... .
ب) انسان :حیوانی که قدرت تعقل دارد...................................................................................................................................................... .
2

 -3تعاریف زیر کدام شرط تعریف را ندارند؟
الف) بلبل :پرندهی خوشآواز .................................................
ب) علم :حقیقتی است همچو نور............................................... .
ج) سالمتی فقدان بیماری؛ و بیماری فقدان سالمتی است............................................... .
د) اقتصاد :علمی که از پدیدههای اقتصادی بحث میکند.................................................. .
 -4قیاس استثنایی را با ذکر مثال توضیح دهید.

1/5

 -5نوع هر یک از استداللهایی را که در موارد زیر بهکار رفته ،مشخص فرمایید؟ (تمثیلی ،استقرایی ،قیاسی)

1/5

الف) معاون اداره مانند چرخ یدکی اتومبیل است که در مواقع ضروری بهکار میرود............................. .
ب) هر اسبی که تاکنون مشاهده شدهاست دستگاه تنفس داشته ،پس تمام اسبها دستگاه تنفس دارند.............................. .
ج) چون همهی انسانها فانی هستند ،لذا سقراط هم فانی است....................................... .
 -6مغالطهی تعریف به دور را با ذکر مثال توضیح دهید.

1/5

 -7استدالل استقرایی را با ذکر مثال تعریف کنید.

1/5

 -8هر یک از گزینههای سمت راست با کدام یک از گزینههای سمت چپ ارتباط دارد؟

1/5

الف) اسامی خاص

 -1واضح نیست

ب) استنتاج بهترین تبیین

 -2استقرا

ج) تعریف قلب به موتور بدن

 -3جزئی
موفق باشید.

جمع نمره 02

نام درس :منطق

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

نام دبیر :آقای میرزازاده
تاریخ امتحان2131/21/21 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 81 :دقیقه

ردیف

نمره

راهنمای تصحیح

2

الف  )1تعریف  /استدالل
 )2الفاظ
 )3وجوه اشتراک  /وجوه افتراق
 )4متفاوت  /تصادفی
ب

 )1درست

 )2نادرست

 )3درست

 )4نادرست

1

ج

 )1ج

 )2الف

 )3ب

 )4الف

2

د

 -1الف) بار ارزشی

ب) نگارشی کلمات

ج) ابهام در عبارات

د) تعمیم شتابزده

2

 -2مطابقی  /التزامی
هـ

 -3الف) جزئی

ب) جزئی

ج) کلی

د) کلی

 -1الف) مطلق

ب) من وجه

ج) تباین

د) مطلق

 -2الف) خاصه مرکبه (سلسله اوصاف و ویژگیها)
 -3الف) مانع نیست

ب) واضح نیست

ب) عام و خاص
ج) دوری نیست

1
0/5

د) دوری نیست

 -4در این قیاس ،عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدالل ذکر شدهاند.اگر درس بخوانم ،موفق میشوم .درس میخوانم .موفق

2
1/5

میشوم.
ج) قیاسی

1/5

ب) استقرایی

 -5الف) تمثیلی

 -6تعریف یک چیز با استفاده از خودش .مثال :حرکت یعنی خروج از سکون

1/5

 -7با مشاهده چند مورد جزئی به حکم کلی برسیم.

1/5

مثال :1از مطالعه مقدمات جزئی به نتیجهی کلی برسیم.
مثال  :2از مطالعه در احواالت تکتک دانش آموزان نتیجه بگیریم که همهیشان درس میخوانند.
 -8الف) 3

ب) 2

ج) 1

1/5

