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 به نام خدا

                                     فرزانگاندبیرستان                                                                         

   1ناحیه مدیریت آموزش و پرورش                                     سازمان آموزش و پرورش استان قزوین                                   

 منطق نام درس:                                      نام و نام خانوادگی:                                                                 

 16/12/98متحان:تاریخ ا                                                    دقیقه  03مدت امتحان:                  6:آزمون شماره 

 

 نمره 5/1 پر نمایید. مناسب جاهای خالی را با کلمات-1

 .......... مصادیق محمول مورد نظر گوینده است.سالبهمصادیق محمول و در قضایای از  ........موجبه در قضایای -الف

 در قیاس اقترانی، اجزای...........در میان.............پخش شده اند.-ب

  است. چهارمدر مقدمه اول.........و در مقدمه دوم............باشد، قیاس شکل اگر حد وسط -ج

 

 1 .کنید نرا اصالحآتعیین نمایید عبارات زیر درست است یا نادرست ودر صورت نادرست بودن -2

 هر دو مقدمه سالبه باشند. باید در قیاس معتبر -الف

 مقدمه دوم بدست می آید.پس از حذف کردن حد وسط، موضوع نتیجه همواره از -ب

 هنگام بررسی اعتبار یک قیاس، به موضوع یا محمولی که در مقدمه منفی اند، کاری نداریم.-ج

 است.« عدم تکرار حدوسط»دارای مغالطه« هوا تار است،تار وسیله موسیقی است، پس هوا وسیله موسیقی است.»قیاس-د

 

 نمره55/2 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.-0

 شکل قیاس های زیر را تعیین کنید.-الف

 الف ب است. ج ب نیست.پس: الف ج نیست. -1

 الف ب است. ج الف است. پس: ب ج است. -2

 

 مغالطه استدالل زیر را مشخص کنید.-ب

 دوست صمیمی من، آذر است. آذر نهمین ماه سال است.پس:دوست صمیمی من، نهمین ماه سال است.-

 

 ول قضایای زیر را با عالمت مثبت و منفی مشخص کنید.دامنه مصادیق موضوع و محم-ج

 

 بعضی فلزات گرانبها هستند.  -2      هر شیری گوشتخوار است.                         -1

 

 ستند.نیبعضی گلها سرخ  -4هیچ مسلمانی کاتولیک نیست.                         -3 

                                                            

 نمره 55/3هر یک از موارد ستون سمت راست با کدامیک از موارد ستون سمت چپ مرتبط است؟)یک مورد اضافی است( -4

                                                                                                                                              نتیجه سالبه*                                                         کلیدر قضایای  عالمت موضوع-الف

 مثبت *                                                              سالبه بودن یکی از مقدمات-ب

 منفی نبودن حدوسط در دو مقدمه *                                                              جزء مشترک میان دو قضیه-ج

 حدوسط *                                                                                                   

 

 در هر یک از قیاسهای زیر تعیین کنید:-5

  1ا در صورت نامعتبر بودن دلیل آن چیست؟اوال شکل چندم است؟ ثانیا معتبر است یا نامعتبر؟ ثالث

 

 دارای وزن است. هر سنگیجسم است. هر جسمی دارای وزن است. پس:  هر سنگی -الف
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 . هر ایرانی آسیایی است..پس: هر تهرانی ایرانی است.است ییایآس یهر تهران -ب

 

 نمره 5/1 کدام نتیجه معتبر است.نتیجه احتمالی قیاسهای زیر را بنویسید.-6

 

 هر الف ب است. هر ج ب است. -الف

 

 بعضی ب الف است. هیچ ج ب نیست. -ب

 

 نمره 5/3دلیل نامعتبر بودن قیاسهای زیر را بنویسید.  -5

 

 مینا دوست من است. مینا پرنده است. دوست من پرنده است. -الف

 

 ر نیست.هیچ اسبی گوشتخوار نیست. هیچ گوشتخواری علفخوار نیست. پس: هیچ اسبی علفخوا -ب

 

 نمره1را مشخص نمایید.صحیح گزینه -8

 می توان گفت:« هر الف ب است. هر ب ج است.» درباره نتیجه، اعتبار و عدم اعتبار قیاس-1-8

  وسط در دو مقدمه موجبه نیست. ، حدنامعتبر است -هر الف ج است-1

 نامعتبر است، موضوع در نتیجه منفی است. -بعضی الف ج است -2

 هر دو معتبرند طبق قاعده تداخل. -است و بعضی الف ج است هر الف ج -3

                                       معتبر است، حدوسط در دو مقدمه منفی نیست. -بعضی الف ج نیست -4

 

ام شکل از کد« هر الف ب است. هر ب ج است.پس هر الف ج است.»اگر مقدمات و نتیجه گیری قیاس ما به این گونه باشد که: -2-8

 اشکال قیاس اقترانی ترسیم شده و سبب اعتبار آن چیست؟

 موضوع در نتیجه و مقدمه اول منفی است. -شکل اول -1

 حدوسط یک بار موجبه است. -شکل دوم -2

 موضوع در نتیجه و مقدمه اول مثبت است. -شکل چهارم -3

 مثبت است.حدوسط یک بار مثبت و موضوع در نتیجه و مقدمه اول  -شکل اول -4

 

 کدام یک از قیاسهای زیر نامعتبر است؟-3-8

 هیچ الف ب نیست. هر ج ب است.پس: هیچ الف ج نیست. -1

 هر الف ب است. بعضی ب ج نیست.پس: بعضی الف ج نیست. -2

 هر ج ب است. هر ب الف است. پس: بعضی ج الف است. -3

 بعضی ب الف است. هر ب ج است. پس: بعضی الف ج است. -4

 

 در باره قیاس اقترانی می توان گفت:-4-8

 موضوع نتیجه از مقدمه دوم و محمول نتیجه از مقدمه اول به دست می آید.-1

 در قیاس اقترانی، حدوسط باید مثبت باشد. -2

 در این قیاس می توان از قضایای نامرتبط نیز به نتیجه رسید.-3

 با موضوع یا محمول در مقدمه دیگر است. در قیاس اقترانی موضوع یا محمول در یک مقدمه مقارن-4

 «آموسی»موفق باشید                                                                                                                        
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 به نام خدا

(88)سال  8پاسخنامه آزمون منطق درس   

(5/0موضوع، محمول)-( ج5/0نتیجه، مقدمات)-( ب5/0برخی، همه )-الف-1  

(25/0درست )-( د25/0)، نتیجهدرستنا-( ج25/0نادرست، مقدمه اول )-( ب25/0نادرست، نباید )-الف-2  

(25/0شکل چهارم ) 2-( الف25/0شکل دوم ) -1الف -3  

( )حدوسط در دو مقدمه به یک معنی نیست(25/0تکرار حدوسط)مغالطه عدم  -ب  

(5/0سرخ +) –گلها  -(د5/0مسلمان + کاتولیک + ) -3-(  ج5/0)  -گرانبها  –فلزات  -2-(  ج5/0)  -شیر + گوشتخوار -1-ج  

(25/0حدوسط )-( ج25/0نتیجه سالبه )-( ب25/0مثبت ) -الف -4  

(25/0معتبر است )   -، سنگ + دارای وزن   -جسم + دارای وزن  ،  -( سنگ + جسم 25/0شکل اول ) -الف-5  

عالمت حدوسط در هر دو مقدمه نامعتبر است   -، تهرانی + ایرانی  -، ایرانی + آسیایی  -( تهرانی + آسیایی 25/0شکل دوم )-ب

(25/0منفی است )  

 هیچ یک معتبر نیست چون عالمت حدوسط در هر دو مقدمه منفی (25/0( بعضی الف ج است )25/0هر الف ج است. )-الف-6

( 25/0) است.  

نتیجه جزیی معتبر است زیرا همه شرایط اعتبار قیاس را داراست  (25/0( بعضی الف ج نیست )25/0هیچ الف ج نیست. )-ب

(25/0)  

(25/0عدم تکرار حدوسط ، حدوسط در دو مقدمه به یک معنی به کار نرفته است )-الف-7  

( 25/0هر دو مقدمه سالبه هستند) -ب  

8-  

(25/0) 4( سوال چهارم گزینه 25/0) 2( سوال سوم گزینه 25/0) 4( سوال دوم گزینه 25/0) 3سوال اول گزینه   
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