نمره تصحیح اول( :با عدد

نام نام خانوادگی:
نام پدر :

با حروف)

نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح:
با حروف)
نمره تجدید نظر( :با عدد

نام درس :منطك
پایه :دهم
7
تاریخ امتحان:
ساعت شروع:
مدت پاسخگویی 99 :دلیمه

نام و نام خانوادگی و امضاء تجدید نظر:
تعداد صفحه4 :

ردیف

طراح:
بارم

شرح سواالت
تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است.

-7
-2
-3
-4
-5
-6

گاهی برای شناساندن یک مفهوم  ،نمونه ی خارجی آن را نشان می دهیم که به آن تعریف مصدالی می گوئیم(.
)
لضیه (( انسان عدالت خواه است  )).یک لضیه شخصیه است( .
)
دو لضیه متمابل به لحاظ کیف با هم همواره متفاوت هستند( .
در لضایای سالبه همه ی مصادیك محمول و در لضایای موجبه برخی از مصادیك محمول مورد نظر گوینده است (.
)
(( خطاهای ناشی از به کار بردن ممدمات غلط در استدالل )) را خطاهای صوری می نامند( .
)
نام دیگر تفکر نمادانه  ،تفکر سنجش گرانه است( .

)
7 /5
)

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
-7
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مباحث علم منطك یا درباره ی .....................است یا درباره ی  .......................است.
ولتی تلفن دوستتان را اشتباه حفظ می کنید ،به خطای در .............دچار شده اید که منجربه خطای در  ...........می شود.
تعریف به تشبیه نام دیگر تعریف  .............................است.
هدف ما در استدالل ..........................لانع کردن طرف ممابل است.
آنگاه که در استدالل خود به دنبال ............................هستیم استدالل مان برهانی است.
در صورتی که حد وسط تکرار نشده باشد  ،نتیجه ی آن لیاس را  ...........................می دانیم.
در لاعده ی وضع ممدم  .......................ممدم منجربه  ......................تالی می شود.
منظور از مغالطه ی در  ..................این است که در متن یا تصویر ارائه شده می خواهد بر احساسات ما تاثیر بگذارد.
مغالطه ی (( تله گذاری )) نمطه ی ممابل (( مغالطه ی  )) ..............................است.

-7

تعریف باید جامع باشد یعنی .......

-2

-3

الف) مصادیك متعددی نداشته باشد.

ب) مفاهیم بی ارتباط را در بر نگیرد.

ج) افراد معرف خارج ازآن لرارنگیرد.

د) محتوای مفهوم را به طور کامل در بر گیرد.

به ترتیب بگویید داللت (( سمف بر دیوار ))  (( ،ماشین بر راننده ))  (( ،خانه بر اتاق )) چه نوع داللت هایی هستند.
الف) التزام – التزام – تضمن

ب) تضمن – التزام – تضمن

ج) مطابمه – تضمن – التزام

د) مطابمه – التزام – التزام

درعبارت

((

از هفت نفر اول لهرمانان دو ومیدانی در مسایمات المپیک  ،چهار نفر کفش پوما داشتند  )).چه مغالطه ای

می تواند وجودداشته باشد.
الف) بزرگ نمایی

ب) توسل به احساسات

ج) تعمیم شتابزده

د) تله گذاری

3

9/5

9/5

9/5

-4

کدام نوع از مغالطه در متن زیر می تواند به وجود آید؟
((

9/5

آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدئولوژی سیاسی رفته رفته عمیك تر می

الف) تله گذاری

ب) بار ارزشی کلمات

شود)).

ج) توسل به معنای ظاهری

د) نگارشی کلماتی

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
-7

تعیین کنید که هریک از موارد زیر  ،مصداق کدام یک از نسبت های چهارگانه می باشد.
الف) اسب وآهو ...............................

-2

ب) مادر و زن ..................................

تعیین کنید کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است کلی است یا جزئی؟
((آذر در آذر به دنیا

-3

9/5
9/5

آمد)).

نوع استدالل های زیر را تعیین کنید  ( .تمثیلی – استمرایی – لیاسی )
الف ) از آنجا که حلزون حیوان است و همه ی حیوانات تنفس می کنند .بنابراین حلزون تنفس می کند .......................

9/5

ب) هر شبی که به میزان کافی نخوابیده ام  ،در طول روزخسته بوده ام  ،بنابراین به خواب کافی نیاز دارم ..................
-4

در لضیه ی ممابل (( موضوع و محمول ورابطه )) را تعین کنید ((.سیل غمت خانه ی دل

-5

عکس مستوی لضیه ی (( بعضی پرنده ها گوشت خوار هستند )).را بنویسید.

0/5

-6

نمیض تضاد لضیه ی (( هیچ ب ج نیست  )).را با مراحل آن بنویسید.
تداخل
ِ

9/75

-7

ممدم و تالی را در لضایای زیر تعیین کنید.
الف) گر لب فرو بندم کنون جانم به جوش آید درون
ب) (( تا بنده ی توشده است تابنده شده

ست)).

ببرد)).

9/75

7

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
9/5

-7

دو روش نمد استدالل تمثیلی را نام ببرید.

-2

نوع تعریف های زیر را مشخص کنید(.لغوی – تعریف به مثال – تعریف به مفاهیم عام وخاص-تعریف به سلسله اوصاف)

7

الف ) سیاره  :همان زمین  ،زهره  ،عطارد و مریخ است....................................................
ب) لضیه  :لفظ مرکب تام خبری است ................................
ج) خفاش  :پرنده ی پستاندار ...................................
د) دماوند :لله ای آتشفشانی در شما ل شرلی تهران که بلندترین لله ی رشته کوه های البرز است............................
-3

-4

7/5

جدول زیر را کامل کنید.
اصل لضیه

تضاد

بعضی فلزات زنگ می زنند.

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

تداخل
.............................

تنالض
..........................

درهریک ازلیاس های زیر تعیین کنید اوال :شکل چندم است؟ ثانیا  :معتبراست یا نامعتبر؟ ثالثا :در صورت نامعتبر بودن

7/5

دلیل آن چیست؟
الف) (( بعضی کتاب ها مفید نیستند )).هرکتابی خواندنی است .
ب) هر (( م )) (( پ )) است.هیچ (( پ)) ((ج)) نیست.
-5

دلیل نامعتبر بودن لیاس های زیر را بیان کنید.
الف) هیچ کارگر زبده ای نانوا نیست .هیچ نانوایی ماهیگیرنیست .پس  ،هیچ کارگرزبده ای ماهیگیر نیست.

7/5

ب) رستم شیر است  .شیر دربیشه زندگی می کند پس رستم دربیشه زندگی می کند.
ج) شاخه ها برگ دارند .دفترچه یادداشت برگ دارد پس شاخه ها دفترچه ی یادداشت هستند.

-6

السام لضایای شرطی منفصل را مشخص کنید.
الف) پول نمد یا به شکل سکه است یا چک پول...................................
ب) هر عملی یا مفید است یا غیرمفید........................................
ج) این پول کافی نیست با آن فمط می توانی یا کتاب بخری یا دفتر.........................................
د) تلویزیون یا با کلید اصلی یا با کلید کنترل از راه دور روشن می شود...............................

7

-7

مشخص کنید که هریک ازاستدالل های زیر کدام لسم ازلیاس استثنایی هستند سپس اعتباریا عدم اعتبار آنها را مشخص

7

کنید.
الف) اگر کسی پلیس مخفی باشد ،آنگاه اسلحه دارد.اواسلحه دارد.پس  ،او پلیس مخفی است.
ب) اگر جاده بسته باشد ،مسافران نمی آیند.پس جاده بسته نیست.
-8

7

موارد سمت راست را با موارد سمت چپ انطباق دهید.
 -به آنان گفته شد (( ایمان بیاورید،می گویند آیا ماهم مانند نادان ها ایمان بیاوریم؟))

تله گذاری

 (( -هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن)) اصطالح عامیانه برای این مغالطه است.

توسل به احساسات

 -حس خودخواهی باعث می شود که گاهی اشتباهات خود را نبینیم.

بزرگ نمایی

 -چرا این وسیله ی گران را خریده ای ؟ پاسخ می گویی حك ندارم حتی یک سکه

کوچک نمایی

هم برای خودم خرج کنم.

مسموم کردن چاه

پیروز باشید

