
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: منطق

تاریخ آزمون: 1400/06/15

زمان برگزاري:

گام آفتاب

کدام مفهوم «جزیی» است؟  1

خلیج فارس نماز  ظهر سیّاره مسجد

تعریف «یم به قماِقم» چه ایراد منطقی بر آن وارد است؟  2

مانع نیست جامع نیست واضح نیست دوري است

در........... به واقعیت داشتن یا نداشتن آن امر کاري نداریم و ............. به کمک استدالل معلوم می شود.  3

تصدیق - تصور مجهول  تصدیق - تصدیق مجهول  تصور - تصور مجهول  تصور - تصدیق مجهول 

وقتی ظاهر یک کلمه موجب شود تا دو معناي آن را با هم اشتباه بگیریم، دچار مغالطۀ  .................. شده ایم.  4

بار ارزشی کلمات  نگارش کلمات  اشتراك لفظ  توسل به معناي ظاهري 

کدام نسبت باید بین دو کلی برقرار باشد تا در برخی مصادیق مشترك باشند؟  5

عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص مطلق تباین تساوي

6  .................. ، کسانی هستند که مراقبند که جمالت به کار برده شده، مغالطۀ شیوه ي نگارش کلمات را موجب نشوند.

ادبا ویراستاران فالسفه منطق دانان

قضایاي زیر در کدام گزینه به صورت «موجبۀ کلیه، سالبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه» مرتب شده اند؟   7
الف) آدمی خوارند اغلب مردمان 

ب) می شوند جملۀ مردم پشیمان ز بت پرستیدن 
پ) هیچ هشیار مالمت نکند مستی ما را

الف - ب - پ  الف - پ - ب  ب - پ - الف  پ - ب - الف 

وجه اشتراك استقراي تعمیمی و استنتاج بهترین تبیین چیست؟  8

صادق بودن مقدمات  ضروري بودن نتیجه  عدم حصول نتیجۀ قطعی  بنا شدن براساس شباهت 

هر یک از عبارت هاي زیر بیانگر کدام یک از اقسام استدالل هستند؟   9
الف) از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند. 

ب) استداللی است از کلی به جزئی. 
پ) سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر، به دلیل مشابهت آن دو با یکدیگر.

استقراي تمثیلی - استقراي تعمیمی - قیاس  استقراي تعمیمی - قیاس - استقراي تمثیلی 

استقراي تسلیمی - استقراي تمثیلی - قیاس  قیاس - استقراي تعلیمی - استقراي تمثیلی 

نتایج استدالل .................. قطعی نیست و در مورد این استدالل می توان گفت .................. .  10

قیاسی - مقدمات آن ضرورتًا نتیجه را در پی دارند. استقراي تعمیمی - لزومًا منجر به مغالطه نمی شود.

قیاسی - لزومًا منجر به مغالطه می شود. استقراي تمثیلی - استنتاج کلی است از جزئی.
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تصورات مسجد، سیاره، نماز ظهر «کلی» هستند.   1

تعریف یم به قماِقم واضح نیست چرا که از واژه روشن تر استفاده نشده است.  2

در تصور به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط آن با سایر امور، کاري نداریم. به کمک استدالل از تصدیق هاي معلوم به کشف تصدیق هاي مجهول دست می یابیم.  3

مغالطه و اشتراك لفظ آن است که دو لفظ کامًال شبیه به هم اما معانی آنها متفاوت باشد مانند لفظ شیر.   4

هر کلی در نسبت عام و خاص من وجه، در برخی مصادیق اشتراك دارند و در برخی مصادیق دیگر اختالف.   5

ویراستاران به دقت کوشش می کنند که شیوة نگارش کلمات به گونه اي باشد که چند معنا از آن دریافت نشود.   6

الف) ابتدا جمله را مرتب می کنیم و با سور استاندارد می نویسیم: «بعضی از مردم آدمی خوارند» موجبۀ جزئیه است.   7
ب) «همۀ مردم ز بت پرستیدن پشیمان می شوند» موجبۀ کلیه است. 

پ) «هیچ هشیاري هستی ما را مالمت نکند» سالبۀ کلیه است. 

وجه اشتراك استقراي تعمیمی و استنتاج بهترین تبیین در این است که نتیجۀ هیچ کدام قطعی نیست.   8

استدالل هاي استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند.   9
تمثیل، سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر، به دلیل مشابهت آن دو با یکدیگر است. 

قیاس استداللی است از کلی به جزئی. 

نتایج استقراي تعمیمی قطعی نیست. در صورتی که شرایط استفاده از استقرا به درستی رعایت نشود، به مغالطه منجر می شود.  10
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