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مدرسه

نام و نامخانوادگی

منطق

 و نهاد جمله را ......................................................................................................................... میگویند و در قضیۀ "هر موجود خاکی فناپذیر است"،1
 و مسند آن ............................................................................. است.در قضیه حملی به مسند جمله ............ و به فعل اسنادی جمله ................................................................................................................................

سور ............ میباشد و نهاد جمله .....................................................

محمول، موضوع، رابطه، هر، موجود خاکی، است (2 موضوع، رابطه، محمول، است، موجود، خاکی فناپذیر (1

محمول، رابطه، موضوع، هر، موجود خاکی، فناپذیر (4 موضوع، موضوع، محمول، است، موجود، خاکی فناپذیر (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر در باب تعریف "علم منطق" صحیح است؟2

منطق دانشی است که ذهن بهطور غیرطبیعی آن را رعایت میکند. (1

منطق دانشی است که با کشف ضوابط تفکر، سبب تسریع در تفکر میشود. (2

منطق دانشی است که با طرح ضوابط و قوانین تفکر، سبب تسریع و بهبود در تفکر میشود. (3

منطق دانشی است که صرفًا راه درست اندیشیدن را میآموزد، اما مانع بروز خطا در هنگام تفکر نمیشود. (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1396 قلمچی علوم 

به   ترتیب مشخص کنید هریک از عبارات زیر مربوط به کدام مفهوم میشود؟3

"به واقعیت داشتن یا نداشتن امر، کاری نداریم"، "حکم و قضاوت نمیکنیم"، "اوصافی را به چیزی نسبت میدهیم"، "مصداق آن کامًال مشخص

است"

تصور - تصور - تصدیق - مفهوم جزئی (2 تصور - تصدیق - تصدیق - مفهوم جزئی (1

تصدیق - تصور - تصور - مفهوم کلی (4 تصدیق - تصدیق - تصدیق - مفهوم جزئی (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر، از شرایط اعتبار قیاس اقترانی است؟4

حداقل یکی از دو مقدمه سالبه باشند. (1

حدوسط حداقل در یکی از دو مقدمه منفی نباشد. (2

مطابقت عالمت میان موضوع و محمول در مقدمات و درنتیجه برقرار نباشد. (3

موضوع و محمول درنتیجه، عالمت منفی داشته باشند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 
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کدامیک از گزینههای زیر در رابطه با دامنۀ مصادیق موضوع و محمول درست نیست؟5

سور قضایای کلی مشخص میکند که همۀ مصادیق موضوع، موردنظر گوینده است و سور قضایای جزئی نشان میدهد که برخی از مصادیق (1

موضوع موردنظر گوینده است.

برخی از مصادیق موضوع ازطریق سور جزئی و همۀ مصادیق موضوع ازطریق سور کلی مشخص میشود و در قضایای سالبه همۀ مصادیق (2

محمول موردنظر گوینده است.

در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول، موردنظر گوینده است چه سور کلی باشد چه سور جزئی باشد. (3

در قضایای موجبه هنگامیکه سور، جزئی است، برخی از مصادیق موضوع و برخی از مصادیق محمول موردنظر گوینده است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 

چه تعداد از عبارات زیر استدالل هستند؟6

الف) سالیانه مبالغ قابلتوجهی صرف چاپ اسکناس و وسایل مربوط به آن میشود که بهرهگیری از کارتها سبب کاهش هزینههای چاپ اسکناس

میگردد.

ب) کارت بانکی، کارتی است که در دستگاههای خودپرداز مورد استفاده قرار میگیرد و توسط بانک صادر میشود.

ج) کارتهای بانکی حجم مسافرتهای درون شهری را، بهمنظور دریافت و پرداختهای معمولی بانکی، را کاهش میدهند.

د) استفاده از کارتهای بانکی بهجای پول، باعث افزایش امنیت در مقابل سرقت، مفقودشدن و از بین رفتن پول نقد میگردد.

ATMهـ) دستگاه  دستگاهی الکترونیکی است که با واردکردن کارت و گذرواژه عمل میکند.

چهار (2 سه (1

یک (4 دو (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

در تصور سر و کار ما با ............ و در تصدیق سر و کار ما با ........... است.7

معنا - لفظ (2 وجود - حکم (1

معنا - حکم (4 وجود - لفظ (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

به ترتیب در جمالت زیر کدامیک از اقسام داللت لفظ بر معنا به کار رفته است؟8

الف) محبت شما به این محفل گرما بخشید.

ب) فردا به استرالیا بازمیگردم.

ج) ماشینم را به تعمیرگاه بردم.

التزامی - تضمنی - مطابقی (2 التزامی - التزامی - مطابقی (1

مطابقی - التزامی - تضمنی (4 مطابقی - تضمنی - تضمنی (3

انسانی دهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

، است.9 تأکید منطق بر آموزش شیوۀ درست اندیشیدن در رابطه با ...........

توانایی فراگیری دستورالعملهای نظری برای ایجاد بنای فکری مستحکم (1  هستند

توانایی تشخیص خطاهای ذهنی که بیشمار (2  و ارزیابی اندیشههای فلسفی

توانایی تشخیص (3  عوامل لغزش و خطاهای ذهنی که در زندگی روزمره وجود دارد

توانایی تشخیص (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 
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اگر در تعریف مثلث بگو�م "شکلی که دارای سه ضلع است" کدام عبارت در مورد این تعریف درست است؟10

در این تعریف از تصدیقی استفاده کردهایم که خود آن تصدیق ترکیبی از چند تصور است. (1

در این تعریف از تصورات معلوم استفاده کردهایم که تشکیلدهندۀ یک تصدیق نیستند. (2

در این تعریف از دو تصدیق استفاده کردهایم که هر تصدیق ترکیبی از چند تصور است. (3

در این تعریف از مفاهیمی استفاده کردهایم که یک تصدیق و دو نسبت در آن وجود دارد. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قیاس استثنایی اتصالی دارای چهار حالت قابل فرض است که دو حالت آن، نتیجۀ ............ و ........... دارد. در صورت عدم رعایت شرایط اعتبار آن به11

مغالطۀ ........... دچار میشویم.

قطعی - معتبر - وضع مقدم، رفع تالی (2 غیرقطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی (1

غیرقطعی - معتبر - رفع مقدم، وضع تالی (4 قطعی - نامعتبر - رفع مقدم، وضع تالی (3

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ما انسانها به کمک ............ از تصورات معلوم به شناخت تصورات مجهول خود دست پیدا میکنیم و وظیفۀ علم منطق ........... است که به همین12

جهت به دو بخش اصلی ............ و ........... تقسیم شده است.

استدالل - جلوگیری از خطای اندیشه - تعریف، استدالل (1

تعریف - جلوگیری از خطای اندیشه - تعریف، استدالل (2  تصدیق

استدالل - آموزش شیوۀ درست اندیشیدن - تصور، (3  تصدیق

تعریف - آموزش شیوۀ درست اندیشیدن - تصور، (4

انسانی دهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

کدام گزینه دربارۀ حدوسط نادرست است؟13

عدم تکرار آن در صورت قیاس، منجر به گرفتاری در دام مغالطه میشود. (1

همان است که باعث مقارنت و ارتباط میان دو استدالل میشود. (2

تکرار آن، تنها شرطی برای نتیجهگیری صحیح از دو قضیۀ حملی نیست. (3

محل وقوع آن، باعث به وجود آمدن اشکال مختلف قیاس اقترانی میشود. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

کدام عبارت در رابطه با حیطۀ کاربرد منطق نادرست است؟14

هر انسانی در سراسر زندگی خود به منطق نیازمند است. (1

انسان برای درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن نیازمند منطق است. (2

دانستن منطق تنها برای فلسفه از اهمیت ویژهای برخوردار است. (3

با فراگیری رسانهها و حجم انبوه اطالعات صحیح و غلط، بیشتر نیازمند منطق هستیم. (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 قلمچی علوم 
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سیر طبقهبندی مفاهیم در کدام گزینه بهدرستی رعایت شده است؟15

جانداران ← جانوران ← نرمتنان ← حلزونها (2 گیاهان ← درخت ← نباتات ← گلها (1

موجود مادی ← موجود ← موجود بیجان ← کتاب (4 انسان ← عراقی ← آسیایی ← بغدادی (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

دربارۀ قیاس "هیچ ب الف نیست، بعضی ب ج است. پس: بعضی الف ج نیست."، کدام گزینه درست است؟16

معتبر - شرایط معتبر بودن قیاس را دارا است. (1

نامعتبر - محمول نتیجۀ مثبت و محمول مقدمۀ دوم منفی است. (2

نامعتبر - حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد. (3

نامعتبر - موضوع نتیجه منفی و محمول مقدمۀ اول مثبت است. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه همۀ مفاهیم بهکاررفته "کلی" است؟17

زاغکی - حضرت محمد (ص) - رئیسجمهور ایران (2 غ آتشخوار - کوه دماوند زیباترین زن جهان - مر (1

اسب رستم - نویسندۀ گلستان - معلم اول (4 پیامبر مهربانی - امام علی (ع) - مولود کعبه (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه، تعداد مفاهیم جزئی بیشتر است؟18

هوشنگ، مشتری (نام سیاره)، کشور، ستارۀ قطبی. (2 باشگاه پرسپولیس، گل نسترن، دین، آن خودرو. (1

اسب تکشاخ، درخت بید، اروپا، مدینه (به معنای شهر). (4 توپ فوتبال، این دیوار، دختر علی، امامصادق(ع). (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

تع�ن کنید قیاس زیر کدامیک از شرایط اعتبار را دارا نیست؟19

هر نویسندهای انسان است؛

بعضی انسانها سیاهپوست هستند.

← بعضی نویسندهها سیاهپوست هستند.

هر دو مقدمه سالبه نباشند (1

حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد. (2

عالمت مثبت درنتیجه و مقدمات با یکدیگر مطابق باشد. (3

عالمت مثبت محمول درنتیجه با مقدمات تطابق داشته باشد. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

انسان ............ بر اساس قواعدی میاندیشد و منطقدانان این قواعد را ...........20

بهتدریج - ابداع کردهاند (2 بهصورت عقلی - ساختهاند (1

بهصورت طبیعی - بهوجود آوردهاند (4 بهصورت طبیعی - کشف کردهاند (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 
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در کدامیک از گزینههای زیر، سور جزئی نیست؟21

افراد، بدون واکسیناسیون حق رفتن به حج را ندارند. (2 بعضی کارگزاران بورس، تهرانی نیستند. (1

بعضی از اموال افراد، شامل مالیات نمیشود. (4 برخی از مزایای بیمه، شامل افراد بیمار میشود. (3

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

اگر نتیجۀ قیاس معتبری "هیچ الف ج نیست" باشد، کدام گزینه مقدمات اول و دوم را بهدرستی نشان میدهد؟22

"هیچ ب الف نیست" "هر ب ج است" (2 "هیچ الف ب نیست" "هیچ ج ب نیست" (1

"هر الف ب است" "بعضی ب ج نیست" (4 "هیچ ب الف نیست" "هر ج ب است" (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

تمامی اسامی خاص و مفاهیمی که با "این" و "آن" مشخص می شوند ............ هستند؛ مانند ............ و ...........23

جزئی - حضرت محمد (ص) - دریای خزر (2 کلی - زحل - کتاب (1

جزئی - درخت چنار - مشهد (4 کلی - پسر نوح - مولود کعبه (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 

در کدام گزینه احتمال بروز مغالطۀ اشتراک لفظ وجود ندارد؟24

رفیقم را سیر دیدم. (2 همواره باید ساعت روی دیوار را تنظیم کرد. (1

ساعتی که میبینید، درست کار نمیکند. (4 خواب شیرین، برای فرهاد تعبیر نشد. (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه شرایط معتبر بودن قیاس اقترانی بهدرستی رعایت شده است؟25

هر کتابی نویسنده دارد. هر مقالهای نویسنده دارد؛ پس هر کتابی مقالهای دارد. (1

بعضی مثلثها قائمالزاویه هستند. بعضی شکلها مثلث هستند؛ پس بعضی قائمالزاویهها شکل هستند. (2

بعضی انسانها نیکوکارند. هیچ نیکوکاری ظالم نیست. پس بعضی انسانها ظالم نیستند. (3

هیچ ایرانی اروپایی نیست. بعضی ایرانیها مسیحی هستند. پس بعضی اروپاییها مسیحی نیستند. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

مهمترین حیطۀ کاربرد علم منطق کجا است؟26

استفادۀ بهتر از اطالعات و معلومات ریاضی (1

بهبود روش تعلیم و تعلم و پیشگیری از خطاهای تجربی (2

جلوگیری از خطای اندیشه و پرهیز از فریب دادن در استدالل (3

استداللآوری و تعریف کردن صحیح، در تمام عرصههای اندیشه (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1398 قلمچی علوم 
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منطق را به شاقول بّنایی تشبیه کردهاند که بهکارگیری آن باعث ............ اما آجرها و مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از ........... تهیه کرد.27

پدید آمدن بنای فکری مستحکمی میشود - خود علم منطق (1

پدید آمدن بنای فکری مستحکمی میشود - علوم دیگر (2

جلوگیری از هر نوع خطای اندیشه - خود علم منطق (3

جلوگیری از هر نوع خطای اندیشه - علم فلسفه (4

انسانی دهم آزمون شماره 2 1397 قلمچی علوم 

چند مورد از ابیات زیر، بیانکنندۀ یک قضیۀ شرطی هستند؟28

گر یک وفا کنی صنما صد وفا کنم                   ور تو جفا کنی من کی جفا کنم

یک جام شراب صد دل و دین ارزد                   یک جرعۀ می مملکت چین ارزد

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد                   گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را              محو کن هست و عدم را بردران این الف را

مست آیی و عذر آری آزار چنین خوشتر                      نوری و نهان از من موری و رمان از من

اگر روم ز پیش فتنهها برانگیزد                       ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

سه (2 چهار (1

یک (4 دو (3

انسانی دهم آزمون شماره 10 1398 قلمچی علوم 

شرایط معتبر بودن قیاس در کدام گزینه نیامده است؟29

حد وسط در هر دو مقدمۀ قیاس اقترانی عالمت منفی داشته باشد به عبارتی هر دو مقدمه جزئی باشند. (1

هر دو مقدمه در قیاس اقترانی سالبه نباشند حداقل یکی از مقدمات موجبه و یکی سالبه باشد. (2

حد وسط در هر دو مقدمۀ قیاس اقترانی نباید عالمت منفی داشته باشد حداقل حد وسط در یکی از مقدمات دارای عالمت مثبت باشد. (3

هرکدام از موضوع یا محمول که درنتیجه عالمت مثبت داشتند، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 

در عبارات "سرو نقطه ندارد." و "امام رضا (ع) ضامن آهو است." مفاهیم خط کشیده شده به ترتیب چه نوع مفاهیمی هستند و دربارۀ مفهوم دوم30

میتوان گفت: ..........................................................................................................................................................................................................

کلی - جزئی - مفهومی که مصداق آن کامًال مشخص است و بیش از یک مورد نیست. (1

جزئی - کلی - مفهومی که مصداق آن کامًال مشخص است و بیش از یک مورد نیست. (2

جزئی - کلی - مفهومی که ممکن است هیچ مصداق خارجی نداشته باشد. (3  نداشته باشد.

کلی - جزئی - مفهومی که ممکن است هیچ مصداق خارجی (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

کدامیک از مفاهیم تعریفشدۀ زیر، تعریف به خاصه مرکبه است؟31

تعریف خورشید به جسم مادی آتشین واقع در مرکز منظومۀ شمسی (1

تعریف آب به ماده سیال، شفاف و بیرنگ (2

تعریف دو خط موازی به دو خطی که با یکدیگر امتداد مییابند. (3

تعریف معلم به شخصی که مخاطب خود را مورد خطاب قرار میدهد. (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1397 قلمچی علوم 
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ن" به "نوعی عنصر گازی شکل" کدام یک از شرایط تعریف صحیح، رعایت نشده است؟32 در تعریف، "کودک" به "عشق زندگی" و تعریف "اکسیژ

مانع بودن - واضح بودن (2 جامع بودن - دوری نبودن (1

دوری نبودن - جامع بودن (4 واضح بودن - مانع بودن (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 

محمول در قضیۀ "مینکردی او دعا بر اصفیا" و موضوع در قضیۀ "هست اندر غم تو دلشده دانشمندی"، کداماند؟33

دعا، دلشده (2 دعاکننده بر اصفیا، دانشمندی (1

دعاکننده بر اصفیا، دلشده (4 می، غم (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

غ" به ترتیب از "وجوه اشتراک و اختالف آن با سایر فلزات" یا ذکر "مترادف آن" استفاده کنیم و یا "نمونه هایی از آن را نشان34 اگر ما در تعریف "مفر

دهیم"، از کدام اقسام تعریف استفاده کرده ایم؟

تعریف ازطریق ذکر مصادیق - تعریف مفهومی - تعریف لغوی (1

تعریف لغوی - تعریف مفهومی - تعریف ازطریق ذکر مصادیق (2

تعریف مفهومی - تعریف لغوی - تعریف ازطریق ذکر مصادیق (3

تعریف مفهومی - تعریف ازطریق ذکر مصادیق - تعریف لغوی (4

انسانی دهم آزمون شماره 4 1398 قلمچی علوم 

عکس قضیه سالبۀ کلی در کدام گزینه آمده است؟35

سالبه کلی (2 موجبه کلی (1

موجبه جزئی (4 سالبه جزئی (3

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

نسبت بین دو مفهوم "مفهومی که هیچ مصداقی ندارد" و "مفهوم کلی" مانند نسبت مفاهیم کدام گزینه است؟36

مفهومی که یک مصداق دارد و مفهوم جزئی (2 مفهوم جزئی و مفهوم کلی (1

مفهوم کلی و مفهومی که مصادیق نامتناهی دارد. (4 مفهومی که مصادیق متعدد دارد و مفهوم جزئی (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

در متن زیر چه مغالطهای دیده میشود؟37

"پسرعمویم به ویروس کرونا مبتال شده و من اکنون همۀ عالئم او را دارم، پس من هم کرونا دارم."

تمثیل ناروا (2 تعمیم شتابزده (1

تعریف دوری (4 توسل به معنای ظاهری (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

به   ترتیب "کشور سرافراز، باشکوه و مقتدر ایران که در طول تاریخ همیشه در اوج بوده است" و "ما زنده    به آنیم که آرام نگیریم" تصور است یا38

تصدیق؟

تصور - تصور (2 تصور - تصدیق (1

تصدیق - تصور (4 تصدیق - تصدیق (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 
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در کدامیک از گزینههای زیر، نوع تعریف با سایر گزینهها متفاوت است؟39

طبیب: پزشک (2 اهریمن: شیطان (1

اسب: حیوان شیههکشنده (4 سبوس: پوست گندم یا جو (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه نوع متفاوتی از داللت لفظ بر معنا وجود دارد؟40

امروز با دوچرخه برگشتم. (2 مدادم را تراشیدم. (1

دستت را به من بده. (4 کتابم پاره شد. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

به   ترتیب کلی یا جزئی بودن هریک از مفاهیم زیر در کدام گزینه بهدرستی مشخص شده است؟41

"خورشید - نماز جمعه - اهللا - کلیلهودمنه - اله"

کلی - جزئی - کلی - جزئی - جزئی (2 کلی - کلی - جزئی - جزئی - کلی (1

جزئی - جزئی - کلی - جزئی - کلی (4 جزئی - کلی - جزئی - جزئی - کلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

در تضاد ............، در تداخل ............ و در تناقض ............ را داریم، عكس مستوى قضیه "هر موجودی فانی است" ........... میباشد و نقیض آن42

........... است.

تغ�ر کیفیت، تغ�ر هم کیفیت و هم کمیت، تغ�ر کمیت، هیچ موجودی فانی نیست، بعضی فانیها موجود هستند. (1

تغ�ر کمیت، تغ�ر کیفیت، تغ�ر کیفیت و تغ�ر کمیت، بعضی فانیها موجود نیستند، بعضی موجودات فانی نیستند. (2

تغ�ر کیفیت و کمیت، تغ�ر کیفیت، تغ�ر کمیت، بعضی فانیها موجود هستند، هیچ موجودی فانی نیست. (3

تغ�ر کیفیت، تغ�ر کمیت، تغ�ر هم کیفیت و هم کمیت، بعضی فانیها موجود هستند، بعضی موجودات فانی نیستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

به افراد یا اشیایی در جهان که مفاهیم بر آنها صدق میکند ............ گفته میشود و به درک و فهم معنای کلمات ........... میگویند و هنگامی که43

وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم را با مفاهیم مشابه و مفاهیم غیرمشابه مشخص میکنیم به ........... پرداختهایم.

مصداق - مفهوم - طبقهبندی (2 مفهوم - مصداق - تعریف (1

مفهوم - مصداق - دستهبندی (4 مصداق - مصداق - دستهبندی (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 

با فرض صدق قضیۀ "بعضی ب ج نیست" و کذب قضیۀ "هیچ الف ب نیست" و صدق قضیۀ "بعضی ج الف است" در کدام گزینه همۀ قضایای44

ذکرشده ازنظر صدق و کذب نامعلوم هستند؟

هر الف ب است - بعضی الف ج است - هر ب ج است (1

هیچ الف ج نیست - بعضی ج ب نیست - بعضی الف ب نیست (2

هیچ ب الف نیست - بعضی ج الف نیست - هر ج ب است (3

هر ج الف است - هیچ ج ب نیست - هر الف ب است (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 
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باتوجهبه نسبتهای چهارگانه میان مصادیق موضوع و محمول، عکس الزمالصدق قضیۀ "هیچ الف ب نیست" و "بعضی الف ب است" به   ترتیب، در45

چند حالت ممکن است؟

دو حالت - سه حالت (2 یک حالت - سه حالت (1

دو حالت - دو حالت (4 یک حالت - دو حالت (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

کدامیک از موارد زیر، مرتبط با "کیفیت قضیه" نیست؟46

رابطۀ سلبی (2 رابطۀ ایجابی (1

نسبت (4 سور (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 

کدام دسته از عبارتهای زیر همگی تصدیق هستند؟47

انساِن پر از راز و رمز - باد میوزد. (1

غ پرندۀ خیالی است. او میآید - سیمر (2

کتاب گلستان اثر سعدی است. - منطق علم جلوگیری از خطا (3

غ بلورین جشنواره فیلم فجر - بلیط الکترونیکی شبیه کارت بانکی است. سیمر (4

انسانی دهم آزمون شماره 2 1397 قلمچی علوم 

کدام تعریف متفاوت از سایر تعاریف است؟48

مثلث: شکلی که سه ضلع دارد. (2 لوزی: نام یکی از اشکال هندسی. (1

شکل: به   معنای هیکل یک شیء است. (4 مربع: از ربع، به   معنای چهار، مشتق شده است. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

کدام گزینه در باب مفاهیم کلی صحیح است؟49

مفاهیم کلی، به مفاهیمی گفته میشود که میتواند افراد و مصادیق متعددی داشته باشد. (1

تمامی مفاهیم کلی، دارای مصادیق و افراد متعددی در خارج هستند. (2

مفهوم کلی مفهومی است که فقط یک مصداق و فرد در خارج دارد. (3

مفاهیم کلی قابلاستفاده در تعریف نیستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 5 1396 قلمچی علوم 
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کدام استدالل به ترتیب از استدالل بعدی ضعیفتر است؟50

هر منطقداِن کالسیک یا جدیدی را که تاکنون بررسی کردهایم دستی در فلسفه داشته است، پس هر منطقدانی دستی در فلسفه دارد. - راسل (1

بهعنوان فیلسوف، خانوادهای عالم داشته است، پس هر فیلسوفی خانوادهای عالم دارد.

سمرقندی بهعنوان منطقدان به آدابالبحث پرداخته است، پس هر منطقدانی به آدابالبحث میپردازد. - هر منطقداِن کالسیک یا جدیدی (2

را که تاکنون بررسی کردهایم دستی در فلسفه داشته است، پس هر منطقدانی دستی در فلسفه دارد.

- منطقدانان دورۀ فیلسوفان قرن هجدهم میالدی توجه ویژهای به منطق داشته و به حل مسائلش پرداختهاند، پس منطقدان نیز بودهاند. (3

جدید مبانیای فلسفی داشتهاند، پس فیلسوف نیز بودهاند.

هر انسانی که مشاهده کردهایم میتوانسته منطقدان باشد، پس هر فیلسوفی میتواند منطقدان باشد. - فیلسوفان قرن بیستم میالدی توجه (4

ویژهای به منطق داشته و به حل مسائلش پرداختهاند، پس هر فیلسوفی منطقدان است.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه، ترکیبی از هر سه نوع تعریف نیست؟51

در اصطالح به کسی دانشجو میگویند که در سطح دانشگاه در حال تحصیل باشد که این تعریف با معنای دانشجو تناسب دارد، یعنی کسیکه (1

به دنبال دانش باشد.

معلم ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. البته معلم به   معنای یاددهنده است و کسی را در جامعه معلم میگویند که مطالب درسی را به (2

دانشآموزان بیاموزد.

دانشآموز یعنی کسی  که علم میآموزد. البته در جامعه کسی را دانشآموز میگویند که در یکی از مقاطع پیش از دانشگاه، تحصیل کند. (3

دانشآموزان ممکن است در مدارس غیردولتی یا دولتی تحصیل کنند.

در فرهنگهای لغت مدیر را "ادارهکننده" معنا میکنند. اصطالحًا کسی مدیر نام دارد که وظیفۀ تصمیمگیری و رهبری یک مجموعه یا سازمان (4

را برعهده داشته باشد. ممکن است مدیر در یک شرکت خصوصی یا دولتی یا نیمهدولتی فعالیت کند.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

در دستهبندیها از مفاهیم ............ آغاز میکنیم و به مفهومی ........... میرسیم و در یک دستهبندی درست، الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به52

مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ ........... داشته باشند.

عام - خاص - تباین (2 خاص - عام - عموم و خصوص مطلق (1

خاص - عام - تباین (4 عام - خاص - عموم و خصوص مطلق (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

اگر "بعضی الف ب است" نقیض قضیهای باشد عکس مستوی اصل این قضیه کدام است؟53

بعضی ب الف است (2 هیچ الف ب نیست (1

عکس مستوی الزم الصدق ندارد (4 هیچ ب الف نیست (3

انسانی دهم آزمون شماره 9 1396 قلمچی علوم 
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از بین قضایای زیر، کدامیک به ترتیب تضاد و تداخل و عکس قضیۀ "هیچ ویروسی مفید نیست" را نشان میدهد؟54

هر مفیدی ویروس است، بعضی ویروسها مفید هستند، بعضی مفیدها ویروس هستند. (1

هر ویروسی مفید است، بعضی ویروسها مفید هستند، هیچ مفیدی ویروس نیست. (2

بعضی ویروسها مفید هستند، هر ویروسی مفید است، بعضی مفیدها ویروس نیستند. (3

هر ویروسی مفید است، بعضی ویروسها مفید نیستند، هیچ مفیدی ویروس نیست. (4

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

در عبارات: "از شنیدن صدای زنگ گوشی تلفن، به پشت خط بودن کسی پی بردن ........... نامیده میشود"، "به تاب زلف دالویزو گشت و سوگند که55

تاب ز دل دیرآشنای ما بردی"، داللت تاب اول داللت ............ است و تاب دوم داللت ........... است و "من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم

آورد در این دیر خرابآبادم" داللت خرابآباد داللت ........... است.

داللت - التزامی - التزامی - تضمنی (2 تصدیق - مطابقی - التزامی - تضمنی (1

داللت - التزامی - التزامی - التزامی (4 تصدیق - تضمنی - التزامی - التزامی (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

کدام گزینه قیاس استثنایی اتصالی معتبر است؟56

اگر ورزش کنیم سالم خواهیم ماند. لیکن ورزش نمیکنیم، پس سالم نخواهیم ماند. (1

اگر به دستور پزشک عمل کنی درمان خواهی شد. لیکن به دستور پزشک عمل نکردهای، پس درمان نخواهی شد. (2

اگر این دانشآموز علوم انسانی باشد کتاب منطق دارد. لیکن کتاب منطق دارد، پس دانشآموز علوم انسانی است. (3

اگر قوانین راهنماییورانندگی را رعایت کنی سالم به مقصد میرسی. لیکن قوانین را رعایت کردهای، پس سالم به مقصد رسیدهای. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه ازطریق استنتاج بهترین تب�ن نتیجه گرفته شده است؟57

درب منزل هنگام سرقت بدون هیچگونه آسیب باز شده است، پس مطمئنًا دزد غریبه نیست. (1

آمارها نشان میدهد که بیشتر طالقها ناشی از ازدواج عجوالنه و احساسی است. (2

متکدیان چهارراه قدس در قالب یک تیم و شبکه فعالیت میکنند، پس همۀ متکدیان شبکه و تیم دارند. (3

گرانی کاالی منزل مانع قاچاق آنها است، پس برای مبارزه با قاچاق بنزین باید بنزین را گران کرد. (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه صحیح است؟58

اگر میان دو جزء قضیۀ منفصلۀ مانعةالجمع برقرار باشد، میان نقیض آنها رابطۀ منفصلۀ غیرقابل جمع در صدق برقرار است و نه برعکس. (1

اگر میان دو جزء قضیۀ منفصلۀ مانعةالجمع برقرار باشد، میان نقیض آنها رابطۀ منفصلۀ غیرقابل جمع در کذب برقرار است و برعکس. (2

اگر میان دو جزء قضیۀ منفصلۀ مانعةالرفع برقرار باشد، میان نقیض آنها رابطۀ قابل جمع در صدق برقرار است و نه برعکس. (3

اگر میان دو جزء قضیۀ منفصلۀ مانعةالرفع برقرار باشد، میان نقیض آنها رابطۀ قابل جمع در صدق برقرار است و برعکس. (4

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 
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در کدام گزینه نوع قضیه بهدرستی تشخیص داده نشده است؟59

:

هر گردی گردو نیست.  سالبۀ کلیه (2 هیچ ارزانی بیعلت نیست.  سالبۀ کلیه (1

هر دیواری موش دارد.  موجبه کلیه (4 برخی کتابها مثل یک دوست هستند.  موجبۀ جزئیه (3

←←

←←

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

به چه علت ما در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم؟60

زیرا منطق به دستهبندی و توضیح قواعد ذهن میپردازد. (1

زیرا میخواهیم دالیلی را برای متقاعد کردن افراد بیاوریم. (2

زیرا نمیخواهیم در تعلیم و تعلم دچار خطا شویم. (3

زیرا میخواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیمگیری کنیم. (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

به ترتیب بین مفاهیم کلی زیر کدامیک از نسب اربع برقرار است؟ "سنگ و سفید" - "چرخ و ماشین" - "حیوان و متحرک بااراده" - "انسان و سنگ"61

- تساوی - تساوی عموموخصوص منوجه - عموموخصوص منوجه (1

تباین - تباین - عموموخصوص مطلق - تساوی (2

تباین - عموموخصوص منوجه - تساوی - تباین (3

عموموخصوص منوجه - تباین - تساوی - تباین (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

در مورد تعاریف، "طال: فلزی قیمتی که هادی الکتریسیته است"، "خزندگان: جانورانی که دست  و پای کوتاهی دارند"، "دایره: شکل منحنیالدور"،62

"خسیس: فرد لئیم و سفله" به   ترتیب کدام گزینه درست است؟

هیچیک از تعاریف، شرایط تعریف درست و منطقی را دارا نیستند. (1

تعریف خزندگان و دایره صحیح است و شرایط تعریف را دارد و بقیه دارای شرایط تعریف درست نیستند. (2

تعریف خسیس، تعریفی است که شرط واضح بودن را ندارد ولی بقیه دارای شرایط تعریف درست هستند. (3

همۀ تعاریف دارای شرایط تعریف درست و منطقی هستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از ............ استفاده میکنیم و علم منطق وابسته به ...........63

معنا - قواعد صرفی و نحوی است. (2 الفاظ - قواعد صرفی و نحوی است. (1

الفاظ - زبان خاصی نیست. (4 معنا - زبان خاصی نیست. (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 
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استداللهایی که در زیر آمده است به ترتیب چگونه استداللهایی است؟64

"هر حیوانی در هنگام جویدن، فک پا�ن خود را تکان میدهد چراکه انسان، اسب و گوسفند چنین هستند. - تعداد رکعتهای نماز ظهر در سفر

نصف میشود، بنابراین نماز عشاء نیز در سفر دو رکعت میشود. - اگر باران ببارد زمین خیس میشود، اکنون باران باریده است، پس زمین خیس

است."

استقرایی - استقرایی - قیاسی (2 قیاسی - قیاسی - استقرایی (1

استقرایی - قیاسی - استقرایی (4 قیاسی - استقرایی - قیاسی (3

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

نتیجه کدام قیاس معتبر، یک قضیۀ سالبۀ کلیه است؟65

هیچ الف ب نیست، هیچ ج ب نیست. (2 هر الف ب است، هر ج ب است. (1

هر الف ب است هیچ ج ب نیست. (4 بعضی ب الف است، بعضی ب ج است. (3

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

نوع مغالطه در کدام گزینه با سایر گزینهها تفاوت دارد؟66

علی امروز دوستش را دید و کتابش را به او داد. (2 با "ایران رادیاتور" پشتم گرمه. (1

من از درمان شما پشیمانم. (4 تا پدرش آمد لباسش را مرتب کرد. (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه نشاندهندۀ یک قضیۀ شخصیه است؟67

انسان، اشرف مخلوقات است. (2 همۀ مردم ایران 75 میلیون نفرند. (1

بشر، قدر امنیت را نمیداند. (4 قدرت مقبول، لزومًا مشروع نیست. (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

دربارۀ دامنۀ مصادیق قیاس "بعضی ب الف نیست، هر ب ج است. پس بعضی الف ج نیست." کدام گزینه درست است؟ و قیاس معتبر است یا68

نامعتبر؟

(+ / -)، (+ / -)، (+ / -) - معتبر (2 (+ / -)، (+ / -)، (+ / -) - نامعتبر (1

(- / +)، (+ / -)، (- / +) - معتبر (4 (- / +)، (+ / -)، (- / +) - نامعتبر (3

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه برای مقابله با مغالطۀ بهکاررفته در استدالل زیر مناسب نیست؟69

"صرف هزینههای فراوان برای سالمت و نشاط سالمندان، مانند تلف کردن مال برای یک خودروی فرسوده است. خودرویی که دیگر کارآمد نیست

باید دور انداخته شود."

صرف هزینه برای سالمندان، مانند صرف هزینه برای نگهداری یک کاالی قدیمی ارزشمند است. (1

خانواده و دوستان افراد سالمند به آنها وابستگی عاطفی دارند، بر خالف یک خودروی فرسوده و ناکارآمد. (2

سالمندان تجارب فراوانی دارند که با حفظ سالمت و نشاط آنها، میتوان این تجارب را به نسل بعد منتقل کرد. (3

نگهداری از سالمندان مانند نگهداری از شیشههای شکسته است، باید مراقب بود تا منجر به آسیب کسی نشود. (4

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 
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تعاریف شیعه به "مسلمانان قائل به 12 امام" و پرنده به "حیوانی که پرواز میکند" به   ترتیب کدام شرایط از یک تعریف صحیح را ندارند؟70

جامع نیست - جامع نیست (2 مانع نیست - مانع نیست (1

مانع نیست - جامع نیست (4 جامع نیست - مانع نیست (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 

به ترتیب در هریک از مغالطههای توسل به معنای ظاهری زیر، بر معنای ظاهری کدام کلمه تأکید شده است؟71

الف) "من همیشه حرف آخر را میزنم. به همسرم میگویم: َچشم"

ب) "اگر حس میکنی خیلی بارت هست، برایت یک گاری بگیرم!"

حرف آخر را زدن - بارت هست (2 حرف آخر را زدن - حس میکنی (1

همیشه حرف زدن - بارت هست (4 همیشه حرف زدن - گاری گرفتن (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

تعریف به مفاهیم عام و خاص و تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها از انواع تعریف ............ هستند که ........... .72

به مثال - در هر دو رابطۀ عموم و خصوص منوجه وجود دارد. (1  مطلق وجود دارد.

به مثال - در هر دو رابطۀ عموم و خصوص (2  منوجه و در دومی مطلق وجود دارد.

تحلیلی - در اولی رابطۀ عموم و خصوص (3  مطلق و در دومی منوجه وجود دارد.

تحلیلی - در اولی رابطۀ عموم و خصوص (4

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

ما در سراسر زندگی خود به ........... نیازمندیم چرا که میخواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم و آن علمی که شیوههای جلوگیری از73

خطای اندیشه را به ما آموزش میدهد چه نام دارد؟

فلسفه - فلسفه (2 منطق - فلسفه (1

فلسفه - منطق (4 منطق - منطق (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

در دستهبندی مفاهیم، از مفهومی ............ آغاز میکنیم و به مفهومی ........... میرسیم. در یک طبقهبندی درست، الزم است هر طبقه از مفاهیم74

نسبت به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ ........... داشته باشند.

خاص - عام - عموم و خصوص مطلق (2 عام - خاص - تباین (1

عام - خاص - عموم و خصوص مطلق (4 خاص - عام - تباین (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

به   ترتیب قضیۀ حملی به قضیهای گفته میشود که در آن به ............ حکم میشود و کیفیت آن به ............ بستگی دارد؛ مانند: ...........75

اتصال یا انفصال میان دو نسبت - فعل ربطی - الف ب است. (1  آنگاه ج داشت.

اتصال یا انفصال میان دو نسبت - نسبت - اگر الف و ب باشد، (2  - الف ب نیست.

ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی - رابطه (3  چیزی - موضوع و محمول - الف ب است.

ثبوت یا نفی چیزی برای (4

انسانی دهم آزمون شماره 9 1398 قلمچی علوم 
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شکل زیر، نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را بهدرستی نشان میدهد؟76

الف) درخت؛ ب) سبز؛ ج) میوه؛ د) سیب (1

الف) میوه؛ ب) سیب؛ ج) سبز؛ د) سیب سبز (2

الف) میوه؛ ب) شیرین؛ ج) سیب؛ د) سیب شیرین (3

الف) سیب؛ ب) شیرین؛ ج) میوه؛ د) سیب شیرین (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

جزئی بودن موضوع قضیه و سور قضیه به ترتیب به کدام موارد اشاره دارد؟77

مفهوم موضوع - مفهوم موضوع (2 مفهوم موضوع - مصادیق موضوع (1

مصادیق موضوع - مفهوم موضوع (4 مصادیق موضوع - مصادیق موضوع (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

باتوجهبه شرط سوم، اعتبار قیاس میتوان گفت: ............ و مثال درست آن، نتیجۀ حاصل از قیاس "بعضی الف ب است و هر ب ج است؛ ...........78

میباشد.

- بعضی الف ج است. موضوع یا محمولی که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، در مقدمات نیز باید دارای عالمت مثبت باشد (1

موضوع یا محمولی که در نتیجه دارای عالمت منفی است، نیاز به بررسی ندارد - بعضی الف ج است. (2

- بعضی الف ج است. موضوع یا محمولی که در نتیجه دارای عالمت منفی است، در مقدمات نیز باید دارای عالمت منفی باشد (3

موضوع یا محمولی که در نتیجه دارای عالمت مثبت است، نیاز به بررسی ندارد - بعضی الف ج است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

به   ترتیب مشخص کنید هریک از عبارات زیر جزء کدامیک از اقسام استدالل استقرایی محسوب میشود؟79

"کار پاکان را قیاس از خود مگیر                      گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر"، "تاکنون همۀ خانههایی که دیدهاید آپارتمانی بوده، پس هیچ

خانۀ ویالیی در این شهر وجود ندارد"، "چند روز است در راه مدرسه علی را میبینم، پس از این به بعد نیز او را خواهم دید"

استنتاج بهترین تب�ن - تمثیلی - تعمیمی (2 استنتاج بهترین تب�ن - تمثیلی - تمثیلی (1

تمثیلی - تعمیمی - تعمیمی (4 تمثیلی - تعمیمی - استنتاج بهترین تب�ن (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

در کدام نوع تقابل است که اجتماع و ارتفاع هر دو محال است، یعنی محال است که هر دو قضیه درست یا هر دو غلط باشند و مثال آن کدام80

است؟

تضاد - هر ایرانی مسلمان است؛ هیچ ایرانی مسلمان نیست. (1

تناقض - هر ایرانی مسلمان است؛ هیچ ایرانی مسلمان نیست. (2

تناقض - این دانشآموز منضبط است؛ این دانشآموز منضبط نیست. (3

تضاد - این دانشآموز منضبط است؛ این دانشآموز منضبط نیست. (4

انسانی دهم آزمون شماره 9 1396 قلمچی علوم 
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در کدام گزینه، رابطۀ قضیۀ دوم و سوم با قضیۀ اول، بهترتیب، تضاد و عکس مستوی است؟81

همۀ بچهها بازیگوشاند - هیچ بچهای بازیگوش نیست - بعضی بازیگوشها بچهاند. (1

هیچیک از دانشآموزان غایب نبودند - همۀ دانشآموزان غایب بودند - همۀ حاضران دانشآموز بودند. (2

هر انسانی زیبایی را دوست دارد - هیچ انسانی زیبایی را دوست ندارد - هر دوستدار زیبایی انسان است. (3

تمامی مسافران از اتوبوس پیاده شدند - همۀ مسافران در اتوبوس ماندند - بعضی از پیادهشدگان از اتوبوس، از مسافران بودند. (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

کدامیک از موارد زیر نقیض "سالبه کلیه" است؟82

موجبۀ جزئیه (2 موجبۀ کلیه (1

سالبۀ کلیه (4 سالبۀ جزئیه (3

انسانی دهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر، از مصادیق تعریف تحلیلی به شمار نمیرود؟83

حاکم: "فرمانروایانی چون کوروش، داریوش و اسکندر و... که بر سرزمینهایی مثل ایران و روم حکومت داشتند." (1

نبی: "انسانهایی که از طرف خداوند برای تبلیغ و ترویج دین و اطاعت از فرمان او برگزیده میشوند." (2

جامعه: "اجتماعی از مردم با مشترکات فرهنگی و تشابههای قومی و مذهبی که در سرزمینی واحد سکونت دارند." (3

دین: "مجموعۀ دستورات، فرامین و آدابورسوم الهی که برای هدایت انسانها از طرف خداوند ابالغ میگردد." (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

گروهی از محققان در یک وزارتخانه، با بررسی حقوق کارمندان آن وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که در ایران، کارمندها نمیتوانند با حقوق84

کارمندی، خانه بخرند. این محققان در این پژوهش دچار مغالطۀ ............ شدهاند؛ زیرا .............................................................................................

تمثیل ناروا - نمونههای آماری آنها تصادفی نبوده و فقط از کارمندان یک وزارتخانه بوده است. (1  وجه شباهت میان کارمندان لحاظ نشده است.

تمثیل ناروا - (2  - تعداد نمونهها به نسبت کل جامعه متناسب نیست و آنها باید تکتک افراد کارمند را بررسی کنند تا بتوانند یک تعمیم

تعمیم شتابزده (3

درست داشته باشند.

تعمیم شتابزده - نمونههای آماری آنها تصادفی نبوده و فقط از کارمندان یک وزارتخانه بوده است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

نوع استدالل زیر چیست و ازنظر قوت و ضعف چگونه است؟85

"بیشتر رتبههای برتر کنکور از شهر تهران هستند؛ بنابراین من از یک شهر کوچک نمیتوانم رتبۀ خوبی در کنکور کسب کنم."

استقرایی - قوی (2 استنتاج بهترین تب�ن - یقینی (1

استقرایی - غیر یقینی (4 استنتاج بهترین تب�ن - ضعیف (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

@konkorilife

www.konkur.in

forum.konkur.in



17لرنیتو 1399 /39

کدام گزینه بهعنوان مقدمه، قیاس زیر را معتبر میکند؟86

بعضی ب الف است.

بعضی الف ج نیست.

متضاد "هیچ ج ب نیست" (2 متداخل "هیچ ج ب نیست" (1

عکس مستوی "بعضی ب ج است" (4 نقیض "بعضی ج ب است" (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه، نسبت میان مصادیق مفاهیم را بهدرستی ذکر کرده است؟87

علوم عقلی، فلسفه - عموموخصوص مطلق (2 کتاب، دفتر - عموموخصوص مطلق (1

جنگل، جنگلهای شمال - عموموخصوص منوجه (4 شاه اسماعیل صفوی، سلطان سلیم عثمانی - تباین (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

باتوجهبه کاربردهای استدالل، به   ترتیب هدف سه فن "خطابه"، "جدل" و "برهان" چیست؟88

غلبه بر دیگران - درک حقیقت - اقناع دیگران (2 غلبه بر دیگران - اقناع دیگران - درک حقیقت (1

اقناع دیگران - درک حقیقت - غلبه بر دیگران (4 اقناع دیگران - غلبه بر دیگران - درک حقیقت (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

کدامیک از قیاسهای زیر قیاس انفصالی حقیقی هستند و معتبرند؟89

این فرش یا دستبافت است یا ماشینی، این فرش ماشینی نیست، پس این فرش میتواند دستبافت باشد. (1

دستمزد این کارگران یا روزانه است یا ماهیانه، دستمزد این کارگران ماهیانه است، پس دستمزد این کارگران روزانه نیست. (2

این عینک یا طبی است یا آفتابی، این عینک طبی نیست، پس این عینک آفتابی است. (3

این قیاس یا معتبر است یا نامعتبر، این قیاس معتبر است، پس این قیاس نامعتبر نیست. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

در کدام گزینه، به   ترتیب شرایط تعریف جامع بودن، واضح بودن و دوری نبودن رعایت شده است؟90

الف) رگ: مجرای خون در بدن ب) قبح: اموری که زشت تلقی میشوند. ج) سرخجه: بیماری خاص (1

الف) زالل: مایعی شفاف، ب) قبح: ضد ُحسن و ُحسن ضد قبح، ج) قافیه: مجموع آنچه تکرار یابد. (2

الف) فرهنگ: واژهنامه، ب) نامه: صحیفه، ج) نامهرسان: رسانندۀ نامه و رسانندۀ نامه همان نامهرسان. (3

الف) بابا: والد، ب) نامه: مکتوب و مکتوب همان نامه است.، ج) سنگر: جانپناه و جانپناه همان سنگر (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 
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در کدامیک از عبارتهای زیر مغالطۀ توسل به معنای ظاهری به کار رفته است؟91

الف) من همیشه در خانه حرف آخر را میزنم و به همسرم میگویم: "چشم!"

ب) به کسی گفتند با عدس جمله بساز. گفت" "َاَدِس ما ناراحتی؟!"

ج) میوهفروش: "میوه بخرید به   شرط سالم بودن کل جعبه." خریدار پس از باز کردن یک جعبه، دید که نصف میوهها فاسد است و خود جعبه سالم

است.

د) علی، سرش به جدول خورد، نشست و جدول را حل کرد.

ب و ج (2 الف و ب (1

ج و د (4 الف و ج (3

انسانی دهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

به   ترتیب عبارت اول کدام گزینه نادرست است و چرا منطق را به شاقول بّنایی تشبیه کردهاند؟92

دانستن منطق فقط برای ارزیابی اندیشههای فلسفی به کار میرود - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار میدهد. (1

علم منطق به دستهبندی و توضیح قواعد ذهن میپردازد و عوامل لغزش ذهن را به انسان نشان میدهد - زیرا بهکارگیری آن باعث پدید (2

آمدن بنای فکری مستحکم میشود.

برای آموزش منطق، صرف آموختن دستورالعملهای نظری کافی است - زیرا بهکارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکم میشود. (3

استداللآوری و تعریف کردن، بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل میدهند - زیرا در مقابل مشکالت به ما هشدار میدهند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر در رابطه با دامنه مصادیق موضوع و محمول درست است؟93

در قضایای موجبه همۀ مصادیق موضوع موردنظر گوینده است. - اساس تع�ن اعتبار قیاس است. (1

در قضایای سالبه همه مصادیق موضوع و محمول موردنظر گوینده است. - اساس تع�ن شکل قیاس است. (2

در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول موردنظر گوینده است. - اساس تع�ن شکل قیاساند. (3

در قضایای موجبه برخی مصادیق محمول موردنظر گوینده است. - اساس تع�ن اعتبار قیاساند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

اگر قضیۀ "یا الف یا غیر ب" یک قضیۀ منفصل ............ باشد، در تبدیل آن به یک قضیۀ شرطی متصل میتوان گفت ...........94

غیر قابل جمع در صدق - "اگر غیر الف، آنگاه غیر ب" (2 غیر قابل جمع در صدق - "اگر الف، آنگاه غیر ب" (1

غیر قابل جمع در کذب - "اگر ب، آنگاه الف" (4 غیر قابل جمع در کذب - "اگر غیر الف، آنگاه ب" (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

متداخل متناقض قضیۀ صادق زیر کدام است و قضیۀ متناقض آن به لحاظ صدق و کذب چگونه است؟95

"بعضی حیوانات، تخمگذارند."

تمام حیوانات، تخمگذار هستند - صادق (2 بعضی حیوانات، تخمگذار نیستند - کاذب (1

هیچ حیوانی، تخمگذار نیست - کاذب (4 بعضی حیوانات، تخمگذار نیستند - صادق (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 
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ترتیب موضوع و محمول در کدام گزینه متفاوت است؟96

آسمان بار امانت نتوانست کشید. (2 کاشف الکل محمد بن زکریای رازی است. (1

قضیۀ حاوی حکم مشروط قضیۀ حملی نیست. (4 نیازمند به علت برای هستی   یافتن معلول است. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر در مورد قیاس اقترانی صحیح نیست؟97

قیاس اقترانی حملی از دو قضیۀ حملی تشکیل میشود و موضوع یا محمول یکی، قرین موضوع و محمول دیگری میشود. (1

اجزای نتیجه در قیاس اقترانی در میان مقدمات پخش شدهاند؛ یعنی عین نتیجه و یا نقیض آن در مقدمات استدالل ذکر شده است. (2

از دو قضیهای که ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ نتیجهای به دست نمیآید و جزء مشترک میان دو قضیه، رابطه برقرار میسازد. (3

به جزء مشترک، "حد وسط" میگویند که در نتیجه در قیاس اقترانی حذف میشود و در قیاس اقترانی اجزاء نتیجه در میان مقدمات پخش (4

شدهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

اگر تداخل قضیهای "بعضی الف ب است" باشد، رابطۀ اصِل آن با کدام قضیه تناقض خواهد بود؟98

هیچ الف ب نیست. (2 هر الف ب است. (1

بعضی الف ب است. (4 بعضی الف ب نیست. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

اگر در تعریف مثلث بگو�م "شکلی که دارای سه ضلع است" کدام عبارت در مورد این تعریف درست است؟99

در این تعریف از تصدیقی استفاده کردهایم که خود آن تصدیق، ترکیبی از چند تصور است. (1

در این تعریف از تصورات معلوم استفاده کردهایم که تشکیلدهندۀ یک تصدیق نیستند. (2

در این تعریف از دو تصدیق استفاده کردهایم که هر تصدیق ترکیبی از چند تصور است. (3

در این تعریف از مفاهیمی استفاده کردهایم که یک تصدیق و دو نسبت در آن وجود دارد. (4

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

در چه تعداد از عبارتهای زیر "تصدیق" وجود دارد؟100

- مبحثی که دیروز مطرح شد.

- علی در حال قدم زدن است.

- مجرم قتلهای سریالی

- به نام خداوند جان و خرد

سه (2 یک (1

صفر (4 دو (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 
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در کدامیک از تعریفهای زیر، تعداد اشکاالت بیشتر است؟101

پرواز: عملی که پرندگان انجام میدهند. (1

قطب شمال: جایی است که قطبنما آن را نشان میدهد. (2

سقف: سطحی صاف است که روی ساختمان را میپوشاند. (3

زهره: کوکبی است که از زمین به خورشید نزدیکتر است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

حملی یا شرطی بودن هریک از عبارات زیر در کدام گزینه بهدرستی مطرح شده است؟102

  خوشههای خشم در سال 1939 منتشر شد و جایزۀ پولیتزر را از آن خود کرد.

  جوینده، لزومًا یابنده نیست، اگر خدا نخواهد.

بیش از دو میلیون نفر در مراسم خاکسپاری ویکتور هوگو حاضر شدند.

اگر چهگوارا در اکتبر 1967 در بولیوی نمیبود، دستگیر نمیشد.

اساس فلسفه، در دوران نوگرایی انسان است.

قضیۀ حملی - قضیۀ شرطی - قضیۀ حملی - قضیۀ حملی - قضیۀ حملی (1

قضیۀ حملی - قضیۀ شرطی - قضیۀ حملی - قضیۀ شرطی - قضیۀ حملی (2

قضیۀ شرطی - قضیۀ شرطی - قضیۀ حملی - قضیۀ حملی - قضیۀ شرطی (3

قضیۀ حملی - قضیۀ حملی - قضیۀ شرطی - قضیۀ شرطی - قضیۀ حملی (4

انسانی دهم آزمون شماره 10 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه نادرست است؟103

ذهن انسان همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموًال در استداللهای پیچیده یا تعریف دقیق اصطالحات خاص دچار اشتباه میشود. (1

ذهن انسان بهصورت طبیعی بر اساس قواعدی میاندیشد که منطقدانان این قواعد را طراحی و بهصورت علم منطق در اختیار ما قرار (2

دادهاند.

ازآنجاکه وظیفۀ منطق جلوگیری از خطای اندیشه است علم منطق به تعریف و استدالل تقسیم میشود. (3

بهکارگیری علم منطق باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکم میشود که مواد الزم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد و از این (4

 جهت منطق را به شاقول بنایی تشبیه کردهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه صحیح نیست؟104

به افراد یا اشیایی در جهان که آنها را ادراک میکنیم مصداق میگویند. (1

بخشی از منطق که به ما کمک میکند از استدالل اشتباه پرهیز نما�م استدالل نامیده میشود. (2

هنگامیکه اوصافی را به چیزی نسبت دهیم یا از آن سلب کنیم آن را تصدیق میگویند. (3

در تصورات حکم و قضاوت وجود ندارد و با ارتباط آن مفهوم با سایر امور کاری نداریم. (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 
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عکس مستوی کدامیک از قضیههای زیر درست بیان نشده است؟105

هیچ عقابی حشره نیست: هیچ حشرهای عقاب نیست. (1

هر ایرانی وطندوست است: بعضی وطندوستها ایرانی هستند. (2

بعضی سنگها آهکی هستند: بعضی آهکیها سنگ هستند. (3

بعضی حیوانات گربه نیستند: بعضی گربهها حیوان نیستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

در کدامیک از گزینههای زیر، هیچ ویژگی منحصربهفردی برای تعریف مفهومی کلمات نیامده است؟106

درخت: گیاه - انسان: تعجبکننده - سنگ مرمر: سفید - دست: عضو بدن (1

خدا: کمال مطلق - خیابان: محل عبور خودرو - آهن: فلز - انقالب: تغ�ر حکومت (2

ورزش: حرکات فیزیکی بدن - محبت: احساس - سگ: پارسکننده - کتاب: نوشتۀ روی کاغذ (3

اسم: کلمه - شهر: محل زندگی انسانها - پیراهن: لباس دکمهدار - بشقاب: ظرف غذاخوری (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

هریک از موارد "چرخ و ماشین"، "غزل و مثنوی" به ترتیب به کدام یک از نسب اربعه اشاره می کند و دو دایرۀ منطبق نشان دهندۀ کدام نسبت107

است؟

تباین - تباین - تساوی (1

- تساوی عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق (2

تباین - تباین - عموم و خصوص من وجه (3

- عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق (4

انسانی دهم آزمون شماره 4 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه رابطۀ شکل زیر را بهدرستی بیان میکند؟108

الف) پیراهن ب) بلند ج) سفید د) گلدار و) نخی (1

الف) کتاب ب) تخیلی ج) علمی د) خواندنی و) گرانقیمت (2

الف) مرمر ب) گرانقیمت ج) سفید د) تزئینی و) سنگ (3

الف) گیاه ب) سبزرنگ ج) درخت د) علف و) روئیدنی (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

موارد "نسبت دادن اوصافی به چیزی یا سلب کردن از آن"، "از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول رسیدن"، "حکم و قضاوت وجود داشتن109

در آن"، "استفاده از تصدیقهای معلوم برای کشف تصدیقهای مجهول" به ترتیب در تعریف و توضیح چه مفاهیمی هستند؟

تعریف - تصدیق - استدالل - تعریف (2 تصدیق - تعریف - تصدیق - استدالل (1

استدالل - تصدیق - استدالل - تعریف (4 تصدیق - استدالل - تصدیق - تعریف (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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اگر در تعریف درخت سیب بگو�م "درختی که میوه دارد" و در تعریف انسان بگوئیم "حیوان راهرونده" و در تعریف مثلث بگو�م "سهضلعی110

قائمالزاویه" کدامیک از شرایط تعریف، رعایت نشده است؟

جامع نیست - جامع نیست - مانع نیست. (2 مانع نیست - واضح نیست - مانع نیست. (1

مانع نیست - مانع نیست - جامع نیست. (4 جامع نیست - مانع نیست - واضح نیست. (3

انسانی دهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

استدالل بر اساس ............ به ........... نوع تقسیم میشود.111

نوع محتوای بهکاررفته در مقدمات - سه (2 رابطۀ بین مقدمات و نتیجه - سه (1

نوع محتوای بهکاررفته در مقدمات - دو (4 رابطۀ بین مقدمات و نتیجه - دو (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

در کدام گزینه موضوع، جزئی است؟112

هرکه در این بزم مقربتر است، جام بال بیشترش میدهند. (1

هیچ مقام آمریکایی مسئولیت حمله به حزباهللا را نپذیرفت. (2

توماس هابز ذهن بشر را یک ماشین پیچیدۀ مادی تلقی میکرد. (3

بعضی قضایا سور جزئی دارند، اما موضوع آنها کلی است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

کدام قضیه میتواند به قضیهای کلیه تبدیل شود؟113

فلزات بر اساس گرما منبسط میشوند. (2 میوههای تابستان شیرین هستند. (1

سربازان بهسوی خط مقدم حرکت کردند. (4 فیلمهای این کارگردان، باکیفیت هستند. (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه نوع مغالطۀ احتمالی، نادرست ذکر شده است؟114

علی با حسن به سربازی رفت. (توسل به معنای ظاهری) (1

تا علی از اتاق بیرون رفت خواهرش کتابش را برداشت. (ابهام در مرجع ضمیر) (2

خانم معلمی امروز به مدرسۀ ما آمد. (شیوۀ نگارشی) (3

ن باید ورزش کنی. (توسل به معنای ظاهری) دارم شطرنج بازی میکنم، چون مربی گفت برای کاهش وز (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

به ترتیب تعاریف "بهمن به اندیشۀ نیک" و "انسان به حیوانی که دارای قدرت تعقل است" جزء کدام یک از تعاریف محسوب می شوند؟115

لغوی - تعریف ازطریق ذکر مصادیق (2 مفهومی - لغوی (1

لغوی - مفهومی (4 مفهومی - مفهومی (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 
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در بین استداللهای زیر، کدامیک استدالل تمثیلی نیست؟116

در آزمایشگاههای کشورهای توسعهیافته هرگونه امکاناتی موجود است و آزمایشگاه کشورهای درحالتوسعه، نیز مانند کشورهای توسعهیافته (1

است.

او تصور میکند قادر به رانندگی با موتورسیکلت است چون در دوچرخهسواری مهارت دارد. (2

عرفان آکنده از داستانهای تمثیلی و رازگونه است که مراتب سیروسلوک را بیان میدارد و ادبیات نیز همچون عرفان است. (3

بر طبق تحقیقات صورت گرفته نوجوانان زندگی قهرمانانهای را برای خود تصور میکنند دختران و پسران دورۀ متوسطه نیز این چنین هستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

در کدام تعریف تمامی شرایط تعریف صحیح رعایت شده است؟117

ن و قافیه شعر: گونۀ ادبی دارای وز (2 سیاره: جرم آسمانی و سنگی (1

آب: مایۀ حیات (4 ثانیه: واحد محاسبۀ زمان معادل یک شصتم دقیقه (3

انسانی دهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

در عبارت "کفشم پاره شد." چه نوع داللتی به کار رفته است و "مغالطۀ شیوۀ نگارشی کلمات" چگونه به وجود میآید؟118

داللت تضمنی - عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات (1

داللت مطابقی - اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند. (2

داللت تضمنی - اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند. (3

داللت مطابقی - عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه پیرامون تفکر نقادانه نادرست است؟119

تفاوت مهم میان متفکر نّقاد و غیرنّقاد، جدی گرفتن فرآیند تفکر است. (1

سؤاالت اصلی که توسط متفکر نقاد مطرح میشود سؤاالت سقراطی نام دارد. (2

تفکر نقادانه همان فراگیری تفکر دربارۀ اصول و قواعد درس منطق است. (3

متفکر نقاد هنگام شنیدن یک مطلب آن را از وجوه مختلف بررسی میکند اما هنگام تصمیمگیری باید تکوجهی عمل کند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

به   ترتیب درکدام گزینه جزئی و یا کلی بودن هریک از مفاهیم "خلیجفارس - شعر - تضاد - عبرت - تهران" بهدرستی مشخص شده است؟120

جزئی - کلی - کلی - جزئی - کلی (2 جزئی - کلی - کلی - کلی - جزئی (1

کلی - کلی - جزئی - کلی - جزئی (4 جزئی - جزئی - کلی - کلی - کلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

در تعریف زیر، کدامیک از شرایط تعریف صحیح رعایت نشده است؟121

"هشت: عددی که حاصلضرب آن در خودش برابر است با 64"

جامع بودن تعریف (2 مانع بودن تعریف (1

واضح بودن تعریف (4 دوری نبودن تعریف (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 
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کدامیک از قیاسهای استثنایی اتصالی زیر، معتبر است؟122

اگر درس بخوانی، موفق میشوی، موفق شدهای پس حتمًا درس خواندهای. (1

اگر تالش کنی نتیجه میگیری، تالش نکردی پس نتیجه نمیگیری (2

اگر لباس گرم بپوشی، سرما نمیخوری، لباس گرم پوشیدی پس سرما نمیخوری (3

اگر از کولر استفاده کرده باشی اتاقت سرد شده، اتاقت سرد شده پس از کولر استفاده کردهای (4

انسانی دهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 

به قضایایی که در آن به پیوستگی و اتصال و مالزمۀ دو نسبت حکم شود ............ میگویند؛ مانند ...........123

شرطی منفصل - اگر درس بخوانی، موفق میشوی. (2 شرطی متصل - اگر درس بخوانی، موفق میشوی. (1

شرطی منفصل - عدد طبیعی یا زوج است یا فرد. (4 شرطی متصل - عدد طبیعی یا زوج است یا فرد. (3

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

در چه صورتی میتوان از قضیۀ صادق "بعضی الف ب نیست"، قضیۀ "بعضی ب الف نیست" را نتیجه گرفت؟124

اگر رابطۀ میان موضوع و محمول قضیۀ اصل، تساوی و یا عموموخصوص مطلق باشد. (1

اگر رابطۀ میان موضوع و محمول قضیۀ اصل، عموموخصوص منوجه یا مطلق باشد. (2

اگر رابطۀ میان موضوع و محمول قضیۀ اصل، عموموخصوص منوجه و یا تباین باشد. (3

اگر رابطۀ میان موضوع و محمول قضیۀ اصل، تساوی و یا تباین باشد. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه یک استنتاج بهترین تب�ن نسبتًا قوی بیان شده است؟125

همۀ اهالی خانواده به مسافرت رفتهاند؛ پس امروز کسی در خانه نیست. (1

یک طرف ترازو سنگین است؛ پس طرف دیگر سبکتر است. (2

از امروز صبح آبریزش بینی دارم؛ پس سرما خوردهام. (3

این وزنهبردار رکورد جهان را زده؛ پس احتماًال دوپینگ کرده است. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه صحیح است؟126

روزهای کاری تعمیرگاه اتومبیل غیر از روزهای تعطیل، روزهای زوج و فرد است. ← قضیۀ منفصل حقیقی (1

ساعات برگزاری مسابقات ساعتهای زوج یا غیر فرد فقط بعدازظهرها ← قضیۀ منفصل مانعةالجمع (2

محدودۀ کنترل ترافیک پالکهای زوج و فرد ← قضیۀ غیرقابل جمع در صدق (3

روزهای برگزاری آزمونهای ورودی روزهای زوج یا فرد ← قضیۀ منفصل حقیقی (4

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 
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کدام گزینه صحیح نیست؟127

قیاس اقترانی حملی از دو قضیۀ حملی تشکیل میشود و موضوع یا محمول یکی قرین موضوع و محمول دیگری میشود. (1

اجزای نتیجه در قیاس اقترانی در میان مقدمات پخش شدهاند؛ یعنی عین نتیجه و یا نقیض آن در مقدمات استدالل ذکر شده است. (2

از دو قضیهای که ارتباطی با یکدیگر ندارند نتیجهای به دست نمیآید و جزء مشترک، میان دو قضیه، رابطه برقرار میسازد. (3

به جزء مشترک "حد وسط" میگویند که در قیاس اقترانی درنتیجه حذف میشود و در قیاس اقترانی اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش (4

شدهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 

تعریف "گاز" به "اکسیژن و هیدروژن و دیاکسید کربن و مانند آن" و تعریف "رسانه" به "ابزاری که فرستنده به کمک آن، معنا و مفهوم موردنظر خود128

را به گیرنده منتقل میکند." به   ترتیب چه نوع تعاریفی هستند؟

تعریف لغوی - تعریف تحلیلی (2 تعریف به مثال - تعریف لغوی (1

تعریف تحلیلی - تعریف به مثال (4 تعریف به مثال - تعریف تحلیلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

در تعریف زیر به   ترتیب چه نوع تعاریفی باهم ترکیب شدهاند؟129

"نبی: لفظی عربی به معنای پیامآور و کسی است که از عالم غیب خبر میدهد و معجزه ارائه میکند؛ مانند حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد

(ص)."

لغوی - تحلیلی - به مثال (2 تحلیلی - لغوی - به مثال (1

لغوی - به مثال - تحلیلی (4 به مثال - لغوی - تحلیلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 

کدام عبارت، قضیۀ شخصیه است؟130

از کار دست کشید. (2 دستهایت را بشوی. (1

ُسرب برای انسان ُمِضر است. (4 انساِن عصر ما، تنها است. (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

در کدام گزینه نوع مغالطهای که ممکن است ایجاد شود با دیگر گزینهها متفاوت است؟131

مکن تا توانی دل خویش ریش                   وگر میکنی، میکنی بیخ خویش (1

گفتمش باید بری نامم زیاد                       گفت آری میبرم نامت ز یاد (2

یکی شاهدی در سمرقند داشت                  که گفتی بهجای سمرقند داشت (3

حاکم بغداد حکمی کرد و میباید شنید                     تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 
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خطای ذهنی یا در اصطالح ............ را ازطریق علم منطق تشخیص میدهیم، در ارزیابی درستی یا نادرستی استداللهای نشریات از ........... بهره132

میبریم............. و ............ بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل میدهند.

سفسطه - علوم مختلف - تصور - تصدیق (1

مغالطه - منطق - استداللآوری - تعریف (2

خطای در الفاظ - دستورالعملهای نظری - استدالل - تعریف (3

سفسطه - دستورالعملهای عملی - تصور - تصدیق (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

به ترتیب کدام گزینه رابطۀ میان "جاندار و خردورز"، "تعریف و استدالل" و "انسان و جسم" را بهدرستی مشخص میکند؟133

عموموخصوص منوجه - عموموخصوص مطلق - عموموخصوص منوجه (1

عموموخصوص منوجه - تباین - عموموخصوص مطلق (2

عموموخصوص مطلق - تباین - عموموخصوص مطلق (3

عموموخصوص مطلق - عموموخصوص مطلق - عموموخصوص منوجه (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

دو حیطۀ اصلی منطق ............ و ............ است که در ........... با آن سروکار داریم.134

استدالل - تعریف کردن - بخشی از سخنان روزانۀ خود (1

استدالل - تصدیق کردن - سراسر زندگی خود (2  گرفتن - سراسر زندگی خود

درست فکر کردن - درست تصمیم (3  گرفتن - بخشی از سخنان روزانۀ خود

درست کار کردن - درست تصمیم (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 قلمچی علوم 

اگر متداخل متناقض قضیهای "هیچ ج الف نیست" باشد؛ در این صورت کدام گزینه عبارت زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟135

"اصل قضیه ................................................................................................................................................................. "

دارای محمول (ج) و موضوع (الف) است. (2 در برخی از مثالها میتواند دارای عکس کاذب باشد. (1

نمیتواند با قضیۀ دیگری رابطۀ تضاد داشته باشد. (4 با متداخل متناقض خود، سور یکسان دارد. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

کدام عبارت دربارۀ "قیاس اقترانی" نادرست است؟136

الزم است موضوع یا محمول یک مقدمه، قرین موضوع یا محمول مقدمۀ دیگر باشد. (1

در هر چهار شکل آن، تکرار حد وسط برای ارتباط دو مقدمه، شرط اول نتیجهگیری است. (2

اگر در شکل اول جای دو مقدمه عوض شود، شکل چهارم به دست میآید. (3

همۀ اجزای پخششده در مقدمات قیاس، درنتیجه، قرین یکدیگر قرار میگیرند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 
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به ترتیب مفاهیم کدام گزینه در رابطه با هریک از عبارات دادهشده صدق میکند؟137

الف) کارتهای اعتباری اصطالحًا به سری کارتهایی اطالق میشود که شخص باتوجهبه میزان اعتباری که بانک صادرکنندۀ کارت به او داده از

حساب خود پول برداشت کند.

ب) تلفن همراه امکان ارتباط با دیگران از سراسر نقاط جهان را فراهم میکند و در موقعیتهای اضطراری به ما کمک میکند.

ج) تبلتها سیار هستند و بهراحتی میتوان آنها را جابهجا کرد و امکان مشاهدۀ فیلم، مطالعۀ کتاب، شنیدن موسیقی و اتصال به اینترنت را در هر

زمان و مکانی برای ما فراهم میآورند.

د) نرمافزار بخشی از رایانه است که دربرگیرندۀ دادهها یا دستورهای کامپیوتر است و تمام اطالعات فرآوریشده بهوسیلۀ سیستم کامپیوتری با برنامه

و دادهها را نرمافزار میگویند.

استدالل - استدالل - استدالل - تعریف (2 تعریف - استدالل - استدالل - تعریف (1

تعریف - استدالل - تعریف - استدالل (4 استدالل - تعریف - تعریف - استدالل (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه، قضیۀ محصوره نیامده است؟138

داوطلبان کنکور سراسری 98 موفق به کسب درصد 100 در فلسفهومنطق نشدند. (1

کتابهای کتابخانۀ موزۀ استاد شهیدی ارزشمند هستند. (2

ع گندم شمال کشور ورشکسته شدند. صاحبان مزار (3

بازیکنان ترکیب اصلی استقالل یازده نفر هستند. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

با در نظر گرفتن قیاسهای زیر به   ترتیب کدام گزینه پاسخ صحیح میباشد؟139  است.

الف) در پخت شیرینی یا از کیک استفاده میشود یا از کیکپز استفاده نشده  است.

* از کیکپز استفاده نشده

ب) .......................................................................................................................

این آیات قرآن محکم هستند.

؞ این آیات قران متشابه نیستند.

ج) برنامۀ بودجه یا بهصورت الیحه است یا قانون. برنامۀ بودجه بهصورت الیحه نیست.

................................................................................................................................. *

الف) نفی طرف اول و قیاس انفصالی حقیقی و تام ب) این آیات قرآن محکم هستند و متشابه نیستند و قیاس انفصالی غیرقابل جمع در صدق (1

ج) اثبات طرف دوم قیاس انفصالی قابل جمع در صدق

الف) اثبات طرف دوم و قیاس انفصالی مانعةالجمع ب) این آیات قرآن یا محکم هستند یا متشابه هستند قیاس انفصالی حقیقی ج) نفی طرف (2

اول و قیاس انفصالی حقیقی

الف) اثبات طرف دوم و قیاس انفصالی قابل جمع در صدق ب) این آیات محکم هستند و متشابه هستند قیاس انفصالی حقیقی ج) اثبات (3

طرف اول قیاس انفصالی حقیقی

الف) اثبات طرف اول و قیاس انفصالی غیرقابل جمع در صدق ب) این آیات قرآن محکم نیستند یا متشابه هستند و قیاس انفصالی غیرقابل (4

جمع در کذب ج) نفی طرف دوم و قیاس انفصالی تام

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 
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کدام گزینه نوع استدالل زیر و نتیجۀ آن را مشخص میکند؟140 "

"هر مفهومی یا جزیی است یا کلی، این مفهوم کلی است؛ پس ............

قیاس انفصالی غیرقابل جمع در صدق - جزیی نیست. (2 قیاس انفصالی غیرقابل جمع در صدق - جزیی است. (1

قیاس انفصالی حقیقی - جزیی نیست. (4 قیاس انفصالی حقیقی - جزیی است. (3

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

متداخل متناقض قضیۀ صادق زیر کدام است و قضیۀ متناقض به لحاظ صدق و کذب چگونه است؟141

"بعضی حیوانات، تخم گذارند."

تمام حیوانات، تخمگذار هستند. - صادق (2 بعضی حیوانات، تخمگذار نیستند. - کاذب (1

هیچ حیوانی، تخمگذار نیست. - کاذب (4 بعضی حیوانات، تخمگذار نیستند. - صادق (3

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

اگر قضیۀ "هیچ الف ب نیست" کاذب باشد، به ترتیب صدق و کذب قضایای "برخی الف ب نیست" و "هر الف ب است" در کدام گزینه بهدرستی142

بیان شده است؟

صادق - نامشخص (2 کاذب - صادق (1

نامشخص - صادق (4 نامشخص - نامشخص (3

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

به   ترتیب در کدام گزینه شکل درست مربوط به مفاهیم "شاعر و انسان" و "فاعل و مرفوع" و "اتاق و خانه" ترسیم شده است. این روابط همواره بین143

مفاهیم ....... برقرار میشود. 

(1

(2

(3

(4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 
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به ترتیب هرکدام از موارد زیر تعریف است یا استدالل؟144

الف) با جایگزین شدن رمز یکبار مصرف از سوی تمامی بانکها میتوان میزان قربانیان فیشینگ را بهطور جدی کاهش داد.

ب) فیشینگ به تالش برای به   دست آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و مانند آنها ازطریق جعل یک وبگاه آدرس

ایمیل و مانند آنها گفته میشود.

ج) اگر هنگام وارد کردن اطالعات حساس بانکی خود در یک وبسایت، ابتدا آدرس آن را با دقت کامل بررسی نکنید ممکن است مورد حمالت

فیشینگ قرار بگیرید.

د) فارمینگ با فیشینگ تفاوتهایی دارد فارمینگ یک نوع حمله هکرها است که موجب هدایت ترافیک یک وبسایت به سایت جعلی دیگر

میشود.

تعریف - استدالل - تعریف - استدالل (2 استدالل - تعریف - استدالل - تعریف (1

تعریف - استدالل - استدالل - تعریف (4 استدالل - تعریف - تعریف - استدالل (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

برای رفع مشکل کمبود اعتمادبهنفس به یک روانشناس مراجعه کردم. او در زمان مشاوره دو موضوع را مطرح کرد. اول اینکه "بسیاری از مراجعان145  از

آن روانشناس، مشکل کمبود اعتماد بهنفس داشتهاند، بنابراین کمبود اعتمادبهنفس یکی از رایجترین مشکالت جامعه است." و دیگر اینکه "یکی  من هم

مراجعان او که کمبود اعتماد به   نفس داشت در کودکی به   شدت مورد سرکوب خانواده قرار گرفته است، پس احتماالً کمبود اعتمادبهنفس  هستند.

بهخاطر سرکوب خانواده در دوران کودکی بوده است." این دو استدالل به   ترتیب ............ و ........................................................................................

استقرای تعمیمی - استنتاج بهترین تب�ن (2 استقرای تمثیلی - استقرای تمثیلی (1

استقرای تمثیلی - استقرای تعمیمی (4 استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه پیرامون قضایای شرطی صحیح است؟146

لزومًا در همۀ جمالت مقدم باید در ابتدای قضیه بیاید اما به لحاظ معنا. (1

قضایای شرطی منفصل از دو بخش شرط و جواب شرط تشکیل میشوند. (2

در همه قضایای شرطی به پیوستگی و اتصال دو نسبت حکم میشود. (3

به جمالتی که در آن به اتصال یا به انفصال میان دو نسبت حکم میشود قضیه میگویند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

کدامیک از گزینههای زیر، از ویژگیهای روش اقناعی (اقناع دیگران) است؟147

در روش اقناعی سعی داریم دیگران وادار به پذیرش عقاید و افکار شوند. (1

در این روش، مقدمات را طوری مطرح میکنیم که دیگران سخنان ما را بپذیرند و هدف، شکست دادن طرف مقابل است. (2

در اقناع دیگران، به دنبال قانع کردن افراد، برای پذیرش مطلبی یا انجام دادن عملی هستیم. (3

در این روش، در پی قانع کردن دیگران ازطریق غلبه کردن بر آنها در بحث و گفتگو هستیم. (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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در کدامیک از گزینههای زیر عالمتگذاری قیاسها صحیح نیست؟148

هر الف - ب - است. بعضی ب - ج - است. - بعضی ب + الف - است، هیچ ب + ج + نیست. (1

هر درختی + جاندار - است، بعضی موجودات - جاندار - هستند - هیچ مثلثی + مربع + نیست، هر مربعی + چهارضلعی - است. (2

بعضی سنگها - قیمتی - هستند، هیچ الماسی + سنگ + نیست - بعضی جانوران - ماهی - هستند، هر ماهی + دوزیست - است. (3

بعضی مارها - سمی - هستند، بعضی گیاهان - سمی - هستند - هیچ انسانی + ماشین + نیست، هر ماشینی + بیجان - است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

غ به "بزرگترین پرندۀ تخمگذاری که قادر به پرواز کردن نیست" چه نوع149 به   ترتیب تعریف انسان به "موجود زنده حساس دارای عقل" و تعریف شترمر

تعاریفی هستند؟

تعریف به مثال - تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها (1

تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها - تعریف به مثال (2

تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها - تعریف به مفاهیم عام و خاص (3

تعریف به مفاهیم عام و خاص - تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1397 قلمچی علوم 

کدام گزینه درباره استدالل تمثیلی صحیح نیست؟150

در این استدالل، نتیجه صرفًا از شباهتهای ظاهری به دست میآید و استدالل تمثیلی از روشهای توضیح و فهم مطالب است و ازطریق آن (1

میتوان به یقین رسید.

در علوم مختلف، از مشابهت میان پدیدههای گوناگون برای توضیح مطالب استفاده میشود و در عین حال که هرچه وجوه مشابهت میان دو (2

امر بیشتر باشد استدالل تمثیلی قویتر خواهد شد.

نتیجۀ استدالل تمثیلی هیچگاه قطعی نیست و نتایج آن احتمالی است، زیرا به صرف شباهت نمیتوان حکم یکی را به دیگری تسری داد. (3

استدالل تمثیلی، استداللی ضعیف است که نتایج آن احتمالی است و میتواند باعث ایجاد مغالطه شود. (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

در کدام گزینه شرط دوم معتبر بودن قیاس، رعایت نشده است؟151

هیچ گرگی بالدار نیست، هیچ گرگی تخمگذار نیست: هیچ بالداری تخمگذار نیست. (1

هیچ پرندهای گرگ نیست، برخی پرندهها تخمگذارند: برخی گرگها تخمگذار نیستند. (2

هر ماری حیوان است، برخی حیوانات خونگرم هستند: برخی مارها خونگرم هستند. (3

هر پرندهای حیوان است، هیچ سنگی حیوان نیست: هیچ پرندهای سنگ نیست. (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

در کدام گزینه شکل قیاس اقترانی بهدرستی ذکر نشده است؟152

هر اسبی سمدار است؛ هر اسبی شیههکشنده است؛ بعضی سمدارها، شیههکشندهاند. ← شکل سوم (1

هر انسانی ناطق است؛ بعضی دوپایان انسان هستند؛ پس بعضی ناطقها دوپا هستند. ← شکل چهارم (2

ن، آبزیاند. ← شکل سوم هر حیوانی نیازمند به اکسیژن است؛ بعضی حیوانها آبزیاند؛ بعضی نیازمندان به اکسیژ (3

هر حیوانی جاندار است؛ بعضی مهرهداران حیوان هستند؛ بعضی جانداران مهرهدار هستند. ← شکل اول (4

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 
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کدامیک از قضایای زیر "شخصیه" نیست؟153

علم پزشکی هر روز در حال پیشرفت است. (1

همۀ دانشآموزان این دبیرستان داوطلب رشتههای علوم تجربی هستند. (2

دانشآموزان کشور ایران در کنکورهای دانشگاهی شرکت میکنند. (3

ابنسینا و زکریای رازی هرگز بهخاطر کنکور درس نمیخوانند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

نسبت مغالطات؛ به علم منطق با کدامیک از گزینههای زیر متناسب است؟154

نسبت مواد اولیه با علم شیمی (2 نسبت ریاضیات با علم فیزیک (1

نسبت تندرستی با علم پزشکی (4 نسبت بیماری با علم پزشکی (3

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

در کدام گزینه مغالطۀ "تعمیم شتابزده" وجود دارد و شرط رعایت نشده در آن استقرای تعمیمی بهدرستی ذکر شده است؟155

پارسال همین موقع باران میبارید، پس االن هم باید باران ببارد. (تناسب تعداد نمونهها به کل جامعۀ آماری) (1

داروی بوپروپیون به علت تأثیر برگیرندههای نیکوتین در ترک سیگار مؤثر است. (دربرگرفتن همۀ طیفهای جامعۀ آماری) (2

پس از بررسی نمرات دانشآموزان کالس دوازدهم انسانی، نتیجه میگیریم که همۀ آنها معدل باالی 18 دارند. (متفاوت و تصادفی بودن (3

نمونهها)

یک معلم با بیان اینکه یکی از شاگردانش رتبۀ تکرقمی شده، به همۀ دانشآموزانش وعدۀ رتبۀ عالی میدهد. (تناسب تعداد نمونهها به کل (4

جامعۀ آماری)

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

کدامیک از استداللهای زیر، یک استقرای تمثیلی است؟156

هر دانشآموزی درسخوان است و محمد دانشآموز است، پس محمد درسخوان است. (1

خیابان خیس است، اما دیشب باران نباریده است، پس شهرداری خیابان را شسته است. (2

سعید با سرمایهای اندک در بورس ثروتمند شد، پس من هم میتوانم با سرمایهای اندک در بورس ثروتمند شوم. (3

هربار که از این کوچه میروم دوچرخهای در آن میبینم، پس اگر این بار نیز از این کوچه بروم، دوچرخهای در آن خواهم دید. (4

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

باتوجهبه شرایط اعتبار قیاس در کدام گزینه قیاسی معتبر آمده است؟157

هیچ سنگی (+) انسان (+) نیست - هیچ انسانی (+) دارای آبشش (+) نیست. (1

هر شاعری (+) انسان (-) است - بعضی انسانها (-) روانپریش (-) هستند. (2

هیچ دایرهای (+) مثلث (+) نیست - بعضی مثلثها (-) متساویالساقین (-) هستند. (3

هر فیلسوفی (+) انسان (-) است - هر انسانی (+) ناطق (-) است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 
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کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای استقرای تعمیمی است؟158

نتیجۀ بهدستآمده در این نوع از استدالل یقینآور است. (1

مبنای آن بر اساس تخمین بناشده و نمیتوان نتیجۀ یقینی از آن گرفت. (2

در این استدالل برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده میشود. (3

مقدمات بهکاررفته در این استدالل یقینی هستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

به   ترتیب در کدامیک از قیاسهای استثنایی اتصالی زیر از مغالطه استفاده شده است و نوع این مغالطه چیست؟159

اگر محمد به تحصیل ادامه دهد، به درجات عالی میرسد. (1

محمد به درجات عالی نرسید. (وضع تالی) محمد به تحصیل ادامه نداده است.

اگر هادی به تالش خود ادامه دهد در مسابقات اسبدوانی قهرمان میشود. (2

هادی به تالش خود ادامه میدهد. (رفع تالی) هادی در مسابقات اسبدوانی قهرمان میشود.

اگر مریم به کارش ادامه دهد، ترفیع میگیرد. (3

مریم ترفیع میگیرد. (وضع تالی) مریم به کارش ادامه داده است.

اگر رضا به دنبال عالقهاش برود، بسیار موفق میشود. (4

رضا به دنبال عالقهاش میرود. (رفع مقدم) رضا بسیار موفق میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

در کدام گزینه شاهد مغالطۀ ابهام در مرجع ضمیر هستیم؟160

رضا به برادرش گفت که مقالهاش منتشر شده است. (1

اخراج الزم نیست بازیاش دهید. (2

نصف دو بهعالوۀ دو را حساب کنید. (3

یک اجالس علمی در مورد از بین   رفتن جنگلها در گلستان برگزار شد. (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

نوع قضایای "مثلث یا متساویاالضالع است یا قائمالزاویه"، "حمید یا در آب است یا غرق نمیشود" و "این پراید یا سبز است یا سبز نیست" به 161

ترتیب در کدام گزینه بهدرستی مطرح شده است؟

منفصل حقیقی، منفصل غیر قابل جمع در کذب، منفصل غیر قابل جمع در صدق (1

منفصل غیر قابل جمع در صدق، منفصل حقیقی، منفصل غیر قابل جمع در کذب (2

منفصل غیر قابل جمع در کذب، منفصل غیر قابل جمع در صدق، منفصل حقیقی (3

منفصل غیر قابل جمع در صدق، منفصل غیر قابل جمع در کذب، منفصل حقیقی (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

اگر موضوع قضیهای حملی، شامل فرض افراد متعدد بشود؛ آن قضیه ...........162

ممکن است شخصیه باشد. (2 حتمًا کلی است. (1

ممکن است سالبه باشد. (4 ممکن است محصوره باشد. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 
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در عبارات "خانهکشی کردم" و "پیش از غذا دستهای خود را بشو�د" به   ترتیب چه نوع داللتهایی وجود دارد؟163

تضمن - التزام (2 التزام - تضمن (1

مطابقه - التزام (4 تضمن - مطابقه (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

باتوجهبه موارد زیر چند مورد تصدیق نمیباشند؟164

"تصور - تصدیق - عید نوروزی که آمد - روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست - خانۀ خوبان - دانشآموز زرنگ - آن ترک شیرازی - خیال روی تو

در هر طریق - روزگاریست که سودای بتان دین من است"

پنج (2 شش (1

سه (4 هفت (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

در چه صورتی، قضیۀ "هیچ شکستی بیعبرت نیست" کاذب و قضیۀ "برخی اختالسگرها بیاخالقاند" صادق خواهد بود؟165

صدق "بعضی شکستها بیعبرت نیستند"، صدق "هر اختالسگری بیاخالق است" (1

کذب "هر شکستی بیعبرت است"، صدق "برخی اختالسگرها با اخالقاند" (2

صدق "برخی شکستها عبرتآموزند"، کذب "هیچ اختالسگری بیاخالق نیست" (3

کذب "بعضی شکستها بیعبرت نیستند"، صدق "هر اختالسگری بیاخالق است" (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

در منطق، به مبحث الفاظ توجه خاصی می شود، چون ...........166

منطق می تواند از خطای در الفاظ جلوگیری کند. (2 در الفاظ خطا رخ می دهد. (1

خطای در الفاظ، جزء خطاهای منطقی است. (4 خطای در الفاظ، باعث خطا در اندیشیدن می شود. (3

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 

در تعریف مفهومی جزیره به "قطعه زمینی که از هرسو آب اطراف آن را فراگرفته باشد." رابطۀ "قطعه زمین" و "جزیره" چیست و در بررسی رابطۀ این167

دو مفهوم چند جمله حاصل میشود و همچنین به کمک این تعریف .........................................................................................................................

عموم و خصوص مطلق - 2 - با شناخت تصورهای مجهول توانستیم به تصور معلوم جزیره برسیم. (1

عموم و خصوص مطلق - 3 - تصور مجهول جزیره را با کمک تصورهای معلوم شناختیم. (2  یافتیم.

تباین - 3 - از تصدیقهای معلوم به کشف تصدیقهای مجهول دست (3  چند تصدیق معلوم شناختیم.

تباین - 2 - یک تصور مجهول را به کمک (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

کدام قضیه از اقسام قضایای شرطی منفصل محسوب میشود؟168

مریم یا نمرۀ زیر 10 میگیرد یا قبول نمیشود. (2 مریم یا نمرۀ زیر 12 میگیرد یا قبول میشود. (1

مریم یا نمرۀ باالی 12 میگیرد یا قبول میشود. (4 مریم یا نمرۀ باالی 8 میگیرد یا قبول میشود. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 
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شایعترین انواع خطاهای ذهنی، مغالطۀ ............ است. استفاده از عبارات دوپهلو میتواند باعث ایجاد مغالطۀ ........... شود. معانی را میتوان169

بهصورت کتبی و ............ به دیگران منتقل کرد و عدم رعایت عالئم سجاوندی میتواند منجر به مغالطۀ ........... گردد.

اشتراک لفظ - بار ارزشی کلمات - شفاهی - توسل به معنای ظاهری (1

اشتراک لفظ - ابهام در عبارات - شفاهی - نگارشی کلمات (2

نگارشی کلمات - ابهام در عبارات - مطابقی - ابهام در عبارات (3

توسل به معنای ظاهری - نگارشی کلمات - نگارشی - ابهام در عبارات (4

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

با در نظر گرفتن سه قضیه الف) بعضی غیر ب ج نیست، ب) بعضی ج غیر ب نیست، ج) بعضی الف ج است از کدام گزینه به نتیجۀ: "بعضی الف غیر170

ب نیست" دست مییابیم؟

مقدمۀ اول الف + مقدمۀ دوم ج + عکس نتیجه (1

مقدمۀ اول ب + مقدمۀ دوم تداخل ج (2

مقدمۀ اول تناقض ج + مقدمۀ دوم تداخل الف + تضاد نتیجه (3

مقدمۀ اول عکس ج + مقدمۀ دوم تداخل ب (4

انسانی دهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

توجه منطق به مبحث الفاظ بررسی ........... در زبان (الفاظ) است که به ما درجهت جلوگیری از خطای اندیشه کمک میکند. شایعترین خطای ذهنی171

............ است. بار ارزشی کلمات "دار فانی را وداع کردن" و "بیاصلونسب" به   ترتیب ............ و ........... است.

- خنثی قواعد صرفی - مغالطۀ توسل به معنای ظاهری - خنثی (1

اصول کلی - مغالطۀ اشتراک لفظ - خنثی - منفی (2

قواعد نحوی - مغالطۀ ابهام در عبارات - منفی - منفی (3

اصول کلی - مغالطۀ نگارشی کلمات - منفی - خنثی (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

کدام قضیه شخصیه است؟172

زاغ گور کندن را به قابیل آموخت. (2 زاغکی قالب پنیری دید. (1

زاغ میخواست راه رفتن کبک را بیاموزد. (4 زاغ برعکس غاز میشود. (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

به ترتیب اعتبار یا عدم اعتبار قیاسهای زیر در کدام گزینه بهدرستی مطرح شده است؟173

ب) بعضی ب الف نیست.الف) هر الف ب است.

هر ج ب است.بعضی ج الف نیست.

بعضی الف ج نیست.بعضی ب ج نیست.

معتبر - معتبر (2 معتبر - نامعتبر (1

نامعتبر - نامعتبر (4 نامعتبر - معتبر (3

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 
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کدام گزینه با سایر گزینهها متفاوت است؟174

دانشآموزان این کالس شلوغ نیستند. (2 زمین شورهزار برای کشاورزی مناسب نیست. (1

تیم "الف" بر تیم "ب" پیروز نشد. (4 نادان را از دانا وحشت است. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

اگر دو مفهوم کلی داشته باشیم که مصادیق یکی از آنها اخص و مصادیق مفهوم دیگر اعم باشد، در این صورت ...........175

در تمام مثالها نمیتوان گفت که همۀ مصادیق یکی از این مفاهیم در مفهوم دیگر وجود دارد. (1

دو دایرۀ متداخل شکل میگیرد، همانند نسبت بین دو مفهوم غیرآلمانی و غیراروپایی. (2  ندارد.

ممکن است هریک از آنها مصادیقی داشته باشند که در دیگری وجود (3  لزومًا از این نوع است.

رابطۀ یک مجموعه با زیرمجموعهاش (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

در متن زیر به   ترتیب امکان بروز چه مغالطههایی وجود دارد؟176

"از شما بعید است نسبت به وظایف خود کماهمیت باشید هرچند ممکن است بعضیها علیرغم تحصیالت باال هنوز به این سطح از آگاهی نرسیده

باشند."

مغالطۀ مسموم   کردن چاه - مغالطۀ تلهگذاری (2 مغالطۀ تلهگذاری - مغالطۀ مسموم کردن چاه (1

مغالطۀ مسموم   کردن چاه - مغالطۀ مسموم کردن چاه (4 مغالطۀ تلهگذاری - مغالطۀ تلهگذاری (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

به   ترتیب استنتاج بهترین تب�ن نوعی استدالل ............ است و در ........... کاربرد دارد.177

استقرایی - زندگی روزمره و مسائل علمی (2 استقرایی - فهم مطالب و علوم مختلف (1

قیاسی - فهم مطالب و علوم مختلف (4 قیاسی - زندگی روزمره و مسائل علمی (3

انسانی دهم آزمون شماره 7 1398 قلمچی علوم 

به   ترتیب اشکال هریک از تعاریف زیر در کدام گزینه درست بیان شده است؟178

"مستطیل: شکلی محدود به چهار ضلع"، "سنگین: ثقیل"، "استخدام نیمهوقت: نوعی استخدام که شخص بهصورت نیمهوقت در محل کار حضور

مییابد."

مانع نیست - واضح نیست - دوری است (2 جامع نیست - دوری است - جامع نیست (1

مانع نیست - واضح است - دوری است (4 جامع نیست - واضح نیست - دوری است (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

اگر بدانیم "هیچیک از یاسهای درون جعبه سفید نیستند" آیا میتوانیم حکم کنیم که "بعضی از یاسهای درون جعبه، سفید نیستند" و رابطۀ این179

دو قضیه چیست و چرا؟

خیر نمیتوان حکم کرد که بعضی از یاسهایی که درون جعبه هستند، سفید نیستند. - تناقض، چون موضوع آنها یکی است. (1

خیر نمیتوان حکم کرد که بعضی از یاسهایی که درون جعبه هستند، سفید نیستند. - تداخل، چون محمول آنها یکی است. (2

بله میتوان حکم که بعضی از یاسهایی که درون جعبه هستند، سفید هستند - تضاد، چون کیفیت قضیه تغ�ر کرده است. (3

بله میتوان حکم کرد که بعضی از یاسهای درون جعبه، سفید نیستند. - تداخل، چون کمیت قضیه تغ�ر کرده ولی کیفیت آن ثابت مانده (4

است.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

@konkorilife

www.konkur.in

forum.konkur.in



36/39لرنیتو 1399

موارد زیر به   ترتیب چه مغالطهای دارند؟180

الف) مهندس شرکت خطاب به اعضای هیئتمدیره: باور دارم برای تصویب این پروژه جای خوبی آمدهام. اینجا همان جایی است که با رأی یک

هیئتمدیرۀ پرتالش و پیشرو، میتوان به تصویب و اجرای طرحهای بینظیر، امیدوار بود.

ب) در میزگرد تلویزیون، یک کارشناس خطاب به کارشناس دیگر: من واقعًا بعید میدانم شما با چنین رویکرد واپسگرایانهای که بوی تعصب از آن

برمیخیزد، همدلی نشان دهید.

ایهام انعکاس - بزرگنمایی (2 مسمومکردن چاه - تلهگذاری (1

بزرگنمایی - مسمومکردن چاه (4 تلهگذاری - مسمومکردن چاه (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

رابطۀ بین مفاهیم "موحد و مشرک" و "ایرانی و آسیایی" به ترتیب مطابق با روابط مفاهیم کدام گزینه است؟181

دایره و بیضی - متولد اصفهان و ساکن اصفهان (2 دایره و شکل - حیوان ناطق و انسان (1

ماشین و چرخ - جسم و جامد (4 ایران و انگلیس - گیاه و رشدکننده (3

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

در کدام گزینه اجزای یک قضیۀ منطقی بهدرستی مشخص شده است؟182

سیل غمت(موضوع) خانۀ دل(محمول) را ببرد(فعل ربطی) (1

ای بیوفای سنگدل قدرنشناس(موضوع)، از من همین که دست کشیدی(محمول) تو را سپاس(رابطه) (2

با دلت(نهاد) حسرت همصحبتیام(مسند) هست(فعل ربطی) ولی با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟ (3

باد مشتی ورق از دفتر عمر آورده است عشق(موضوع) سرگرمی سوزاندن این اوراق(محمول) است.(نسبت) (4

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

در عبارت "من معموًال از این مغازه لوازمالتحریر تهیه میکنم و جنس آنها مرغوب بوده است و حتمًا این بار هم جنس آنها مرغوب خواهد بود" از183

چه نوع استداللی استفاده شده است و چه استداللی میتواند سبب ایجاد مغالطه شود؟ (به   ترتیب)

استقرای تعمیمی - استقرای تعمیمی (2 استقرای تمثیلی - استقرای تمثیلی (1

استقرای تمثیلی - استقرای تعمیمی (4 استقرای تعمیمی - استقرای تمثیلی (3

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 

تعریف حرکت مکانی به "انتقال جسم از مکانی به مکانی دیگر" فاقد کدام شرط از شرایط تعریف منطقی است؟184

تعریف جامع و مانع نیست. (1

تعریف واضح نیست، از الفاظ نامأنوس استفاده شده است. (2

تعریف مانع نیست، ولی جامع است. (3

تعریف دوری است. (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 

در مورد دو قضیهای که صرفًا اجتماع آنها محال است؛ نمیتوان گفت ......... .185

کذب یک قضیه، صدق قضیۀ دیگر را مشخص میکند. (2 بدون شک هر دو قضیه دارای کم کلی هستند. (1

بین این دو قضیه یکی از اقسام تقابل جریان دارد. (4 این دو قضیه در هیچ حالتی کیف یکسانی ندارند. (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 
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در گذشته ............ برای ........... استفاده میشد.186

خطابه - آموزش حقیقت (2 جدل - اقناع افراد (1

جدل - پیروزی در مناظره (4 برهان - سخنرانیهای مذهبی (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

در کدام گزینه با یک تعریف مواجه نیستیم؟187

پژوهشهای علمی مشخص کرده که استفاده از ماسک در کنترل کرونا مؤثر است، پس باید همه ماسک بزنند. (1

شیعه به معتقد به والیت حضرت علی علیهالسالم میگویند. (2

پیادهسازی قصد، برنامهای است که پیشاپیش زمان و مکان رفتار را تع�ن میکند. (3

منظور از عادت اتمی، تغ�ری کوچک، دستاوردی جزئی و پیشرفت یک درصدی است. (4

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

میدانیم که "بعضی از شاگردان رشتۀ انسانی در کنکور هنر شرکت میکنند"؛ صدق یا کذب کدام دو قضیه، نامعلوم است؟188

بعضی از شاگردان رشتۀ انسانی در کنکور هنر شرکت نمیکنند - بعضی از کنکوریهای هنر، رشتۀ انسانی هستند. (1

بعضی از کنکوریهای رشتۀ هنر، رشتۀ انسانی هستند - بعضی از شاگردان رشتۀ انسانی، در کنکور هنر شرکت نمیکنند. (2

بعضی از کنکوریهای رشتۀ هنر، رشتۀ انسانی هستند - بعضی از شاگردانی که در کنکور هنر شرکت نمیکنند، رشته انسانی هستند. (3

بعضی از شاگردان رشتۀ انسانی، در کنکور هنر شرکت نمیکنند - بعضی از شاگردانی که در کنکور هنر شرکت نمیکنند، رشته انسانی هستند. (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

کدام گزینه درباره "استثنای قابل چشمپوشی" صحیح نیست؟189

هنگامیکه ادعایی کلی مطرح میشود، یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل میکند، عدم رعایت این نکته ما را دچار مغالطۀ استثنای (1

قابل چشمپوشی میکند.

اگر برای یک قضیه موجبۀ کلی یک قضیۀ عکس بهصورت موجبۀ کلی، بنویسیم دچار مغالطۀ استثنای قابل چشمپوشی شدهایم. (2

در صورت پیداشدن استثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بودن حکم اصرار کنیم، دچار مغالطۀ استثنای قابل چشمپوشی شدهایم. (3

پذیرش ابطال حکم کلی در صورت مواجهه با یک مورد نقض حکم کلی، مانع وقوع مغالطۀ استثنای قابل چشمپوشی میشود. (4

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

اشتراک جزئی و کلی بودن "سور قضیه" اشتراک ............ است، سور قضایای سالبۀ کلی - موجبۀ جزئی به ترتیب ............ و ........... است و "کمیت190

قضیه" در قضایا بر اساس ............ تع�ن میشود و جملۀ خبری که با واقعیت مطابقت نداشته باشد جملهای ........... است.

معنایی - هر - بعضی - قیدی که بر سر قضیه میآید - سالبه (1

لفظی - همه - هر - سور - کاذب (2

لفظی - هیچ - بعضی - سور - کاذب (3

معنایی - هیچ - بعضی - قیدی که بر سر قضیه میآید - سالبه (4

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 
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غ بود"، کداماند؟191 غ آن سیمر محمول در قضیۀ "هرکس وسیلهای با خود آورده بود" و موضوع در قضیۀ "بیشک این سیمر

غ وسیلهای با خود - این سیمر (2 آورندۀ وسیله با خود - بیشک (1

غ آورندۀ وسیله با خود - این سیمر (4 غ با خود آوردن - بیشک این سیمر (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

کمّیت قضیه به ............ بستگی دارد که تع�نکنندۀ ............ است و بر اساس آن قضایای محصوره به .......... دسته تقسیم میشود.192

سور قضیه - دامنۀ مصادیق موضوع - دو (2 موضوع قضیه - دامنۀ مصادیق موضوع - چهار (1

محمول قضیه - دامنۀ مصادیق محمول - چهار (4 نسبت قضیه - دامنۀ مصادیق محمول - دو (3

انسانی دهم آزمون شماره 9 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه درست یا غلط بودن عبارتهای زیر را بهدرستی مشخص میکند؟193

الف) علم منطق با بررسی انواع خطاهای ذهن و دستهبندی آنها، راههای جلوگیری از آنها را نشان میدهد.

ب) علم منطق مشخصکنندۀ قواعدی است که با رعایت آنها، دچار خطای فکری و یا مغالطه نمیشویم.

غ - غ (2 ص - غ (1

غ - ص (4 ص - ص (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

در مورد تعاریف، "طال: فلزی قیمتی که هادی الکتریسیته است"، "خزندگان: جانورانی که دست  و پای کوتاهی دارند"، "دایره: شکل منحنیالدور"،194

"خسیس: فرد لئیم و سفله" به   ترتیب کدام گزینه درست است؟

هیچیک از تعاریف، شرایط تعریف درست و منطقی را دارا نیستند. (1

تعریف خزندگان و دایره صحیح است و شرایط تعریف را دارد و بقیه دارای شرایط تعریف درست نیستند. (2

تعریف خسیس، تعریفی است که شرط واضح بودن را ندارد ولی بقیه دارای شرایط تعریف درست هستند. (3

همۀ تعاریف دارای شرایط تعریف درست و منطقی هستند. (4

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

به عملی که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم یا یک تصور انجام میدهیم ........... میگو�م.195

استدالل (2 منطق (1

تعریف (4 تصدیق (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1396 قلمچی علوم 

اگر بخواهیم ............ یک قضیه را به دست آوریم به شکلی که از ............ یکی ........... دیگری الزم شود باید میان موضوع و محمول آن قضیه الزامًا196

رابطۀ ........... برقرار باشد.

متضاد - کذب - صدق عموموخصوص منوجه (2 متداخل - صدق - صدق عموموخصوص منوجه (1

متناقض - صدق - کذب عموموخصوص منوجه (4 متضاد - کذب - کذب عموموخصوص منوجه (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 
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- تالی است؟197 به   ترتیب در کدام گزینه قضیۀ شرطی متصلی آورده شده که ترتیب اجزای آن بهصورت تالی - مقدم و مقدم

گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است                    توانا بود هرکه دانا بود (1

گر بروی عدم شود - درصورتیکه پست را بپذیرید مسئولیت تمام خطاها با شما خواهد بود (2

فلزات را حرارت که بدهیم منبسط میشوند - اگر عشق باشد زمان حرف احمقانهای است (3

تیم ملی موفق میشد، اگر طارمی هم بازی میکرد - گویند اگر می بخوری عرش بلرزد (4

انسانی دهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 

به ترتیب در کدام گزینه نوع مغالطات جمالت زیر بهدرستی ذکر شده است؟198

الف) از نظر او زندگی نوع بشر پس از جنگهای گوناگون با تعلم گره خورده است.

ب) مسلمانان مثل یهودیان گوشت خوک را حالل نمیدانند.

ج) علی این کتاب را شیوا و بینقص خواند.

ابهام در عبارت - نگارشی کلمات - اشتراک لفظ (2 نگارشی کلمات - ابهام در عبارت - اشتراک لفظ (1

نگارشی کلمات - توسل به معنای ظاهری - اشتراک لفظ (4 ابهام در عبارت - توسل به معنای ظاهری - نگارشی کلمات (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

کدام گزینه بیانگر یک قضیه است؟199

میهنمان چه مبارزان غیوری دارد (2 آنجا میروی (1

رو سر بنه به بالین (4 نگویم که تو دوستی را نشایی (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

بیت زیر میتواند برای مغالطههای زیر به کار گرفته شود، بهجز ........... .200

"امشب صدای تیشه از بیستون نیامد                                                                      شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد"

توسل به معنای ظاهری (2 اشتراک لفظ (1

ابهام در عبارت (4 نگارش کلمات (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 
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مدرسه

منطق

ینه 4 گز 1

در منطق به نهاد جمله "موضوع"، به مسند آن "محمول" و به فعل ربطی (اسنادی) "رابطه" میگویند و سور قضیه، کلمهای است که دامنۀ مصادیق را

معین میکند که در قضیۀ مذکور در صورت سؤال کلمه "هر" میباشد و نهاد این قضیه "موجود خاکی" و "فناپذیر" مسند آن است.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 2

منطق دانشی است که عهدهدار تب�ن کارکرد ذهن در جریان تفکر است تا با "کشف" ضوابط حاکم بر ذهن، انسان را در استفاده بهتر و سریعتر از

تفکر یاری رساند.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1396 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 3

در "تصور" به واقعیت داشتن یا نداشتن یا ارتباط مفهوم با سایر امور کاری نداریم و تنها همان را به ذهن میآوریم، در "تصدیق" حکم و قضاوت

وجود دارد و در آن اوصافی را به چیزی نسبت میدهیم یا از آن سلب میکنیم.

"مفهوم جزئی" مفهومی است که مصداق آن کامًال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 4

برای آنکه قیاس معتبر باشد، باید سه شرط زیر دربارۀ آن صادق باشد:

1- هر دو مقدمه سالبه نباشند.

2- حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد.

3- هرکدام از موضوع یا محمول که درنتیجه عالمت مثبت داشتند، در مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 5

در قضایای کلی همۀ مصادیق موضوع، موردنظر گوینده است و در قضایای جزئی، برخی از مصادیق موضوع، موردنظر گوینده است در قضایای سالبه

همۀ مصادیق محمول و در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول موردنظر گوینده است.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 6

در برشمردن مزایای یک چیز از استدالل استفاده میکنیم. (مورد الف، ج و د)

ATMدر تعریف، شیء جدیدی را برای افراد توصیف میکنیم (تعریف کارت بانکی در مورد ب و تعریف دستگاه  درمورد (هـ)

انسانی دهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 7

در تصور با معنا کار داریم و در تصدیق با حکم.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 8

در جملۀ "الف" داللت لفظ بر خارج از معنا است و داللت التزامی میباشد. در جملۀ "ب" داللت لفظ بر بخشی از معنا است و داللت تضمنی

میباشد. در جملۀ "ج" داللت لفظ بر کل معنا است و داللت مطابقی میباشد.

انسانی دهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 9

علم منطق به همراه بیان قوانین حاکم بر ذهن، روشهای جلوگیری از مغالطات را بیان میکند. البته تأکید منطق بر آموزش شیوۀ درست اندیشیدن

است تا از این طریق قادر به تشخیص خطاهای ذهنی که بیشمار هستند، باشیم.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 10

شکلی که دارای سه ضلع است، یک تعریف است و چون موضوع ندارد نمیتواند یک تصدیق باشد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 11

در قیاس استثنایی اتصالی دو حالت "وضع مقدم" و "رفع تالی"، نتیجه قطعی و معتبر دارد و دو حالت "رفع مقدم" و "وضع تالی" نتیجه غیرقطعی و

نامعتبر دارد. به دو حالت اخیر که نمیتوان در آن به نتیجۀ صحیحی رسید مغالطۀ "رفع مقدم" و "وضع تالی" میگویند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 12

به کمک تعریف، از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول و به کمک استدالل از تصدیقهای معلوم به کشف تصدیقهای مجهول دست

مییابیم.

ازآنجاکه وظیفۀ منطق جلوگیری از خطای اندیشه است، علم منطق به دو بخش اصلی 1- تعریف 2- استدالل تقسیم میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 13

حد وسط، همان است که باعث مقارنت و ارتباط میان دو "قضیه در یک استدالل" میشود.

گزینۀ 4 به این دلیل درست است که: قرار گرفتن حد وسط در دو مقدمه باعث به وجود آمدن چهار شکل در قیاس میشود.

شکل اول: حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع

شکل دوم: در هر دو حد وسط محمول است.

شکل سوم: در هر دو حد وسط موضوع است.

شکل چهارم: حد وسط در صغری موضوع و در کبری محمول است.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 14

اگرچه دانستن منطق برای فهم فلسفه از اهمیت ویژهای برخوردار است، اما باید توجه داشت که دانستن منطق تنها برای ارزیابی اندیشههای فلسفی

به کار نمیرود.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 15

در سیر طبقهبندی مفاهیم از مفهوم عام شروع میکنیم و به مفهوم خاصی میرسیم (الزم است، هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم زیرمجموعۀ

خود در طبقۀ دیگر رابطۀ عموموخصوص مطلق داشته باشند).

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 16

حد وسط در مقدمۀ اول دارای عالمت مثبت و در مقدمۀ دوم دارای عالمت منفی است. شرط دوم را دارد. (رد گزینۀ 3) موضوع نتیجه منفی است؛

لذا نیازی به بررسی ندارد (رد گزینۀ 4) محمول نتیجه (ج) مثبت، ولی در مقدمۀ دوم منفی است، لذا شرط سوم را ندارد. (رد گزینۀ 1)

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 17

در گزینۀ "1" کوه دماوند، در گزینۀ "2" حضرت محمد (ص) و در گزینۀ "3" امام علی (ع) جزئی هستند و سایر مفاهیم کلی میباشند.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 18

در این گزینه، سه واژۀ هوشنگ، مشتری و ستارۀ قطبی جزئی هستند.

توضیح نکات درسی:

اسامی خاص حاکی از مفاهیم جزئی هستند.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": در این گزینه، دو واژۀ باشگاه پرسپولیس و آن خودرو جزئی هستند.

گزینۀ "3": در این گزینه، دو واژۀ این دیوار و امامصادق (ع) جزئی هستند.

گزینۀ "4": در این گزینه، فقط واژۀ اروپا جزئی است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 19

شرط دوم معتبر بودن قیاس، این است که "حد وسط در هر دو مقدمه، عالمت منفی نداشته باشد."

هر نویسندهای + انسان - است.

بعضی انسانها - سیاهپوست - هستند.

میبینیم که حد وسط در هر دو مقدمه عالمتش منفی است؛ پس قیاس مذکور در صورت سؤال، شرط دوم از شرایط اعتبار قیاس را ندارد.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 20

انسانها قواعد منطقی را کشف میکنند و نه ابداع و اختراع.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": به   کار بردن قواعد، عملی عقلی و حاصل عقل است.

گزینۀ "2": انسانها بهصورت طبیعی میاندیشند و این ربطی به تدریجی بودن ندارد. قواعد منطقی کشف شدهاند نه ابداع.

گزینۀ "4": "به   وجود آوردهاند" معادل ابداع است؛ درحالیکه قواعد منطق را ابداع نکردهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 21

سور قضیه، دامنۀ مصادیق موضوع را مشخص میکند؛ یعنی سور تع�ن میکند همه یا بعضی از مصادیق موضوع، موردنظر گوینده هستند. اگر

"بعضی یا برخی" بر سر قضیۀ محصوره بیاید آن قضیه دارای سور جزئی خواهد بود.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 22

گزینۀ "1" شکل دوم و نامعتبر است؛ زیرا هر دو مقدمه سالبه است. گزینۀ "2" شکل سوم و نامعتبر است؛ زیرا محمول نتیجه، دارای عالمت مثبت

است، ولی عالمت آن در مقدمۀ دوم منفی است. گزینۀ "3" شکل چهارم و معتبر است. گزینۀ "4" شکل اول و نامعتبر است؛ زیرا حد وسط در هر دو

مقدمه عالمت منفی دارد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 23

تمامی اسامی خاص؛ مانند "حضرت محمد (ص)" و "دریای خزر" و مفاهیمی که با صفات اشاره "این" و "آن" مشخص می شوند، "جزئی" هستند.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 24

در همۀ گزینهها واژهای وجود دارد که مشترک معنای لفظی است، اما در گزینۀ "4" قرینهای وجود دارد که مشخص میکند کدام معنا از ساعت

موردنظر است اما در گزینههای دیگر هیچ قرینهای وجود ندارد و امکان دارد شنونده معنای درست را برداشت نکند.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": (ساعت) در این گزینه هم ممکن است به   معنای ابزاری باشد که باید مکان آن را تنظیم کرد هم میتواند به معنای ساعتی باشد که با دقیقه

و ثانیه فرق دارد و باید زمان آن تنظیم شود.

گزینۀ "2": (سیر) در این گزینه دو معنا ممکن است داشته باشد: اول اینکه آن رفیق پس از خوردِن غذا سیر شده است و دوم اینکه منظور گوینده

این است که (یک دِل سیر به رفیقم نگاه کردم).

گزینۀ "3": (شیرین) ممکن است یکی از این دو معنا را داشته باشد: اول معشوقۀ فرهاد و دوم خوابی که شیرین و خوش بوده است.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 25

قیاس در گزینۀ "3"، هر سه شرط اعتبار قیاس را دارد.

بررسی سایر گزینهها:

گزینههای "1" و "2": حدوسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد و شرط دوم را ندارند.

گزینۀ "4": محمول نتیجه (مسیحی) عالمت مثبت دارد، اما در مقدمۀ دوم منفی است و شرط سوم را ندارد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 26

"استداللآوری و تعریف کردن صحیح"، اموری هستند که در تمام عرصههای اندیشه و نه فقط در محیط تحصیلی، با آنها سروکار داریم و این

حیطه، مهمترین عرصۀ کاربرد علم منطق است.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 27

منطق را به شاقول بّنایی تشبیه کردهاند که بهکارگیری آن باعث "پدید آمدن بنای فکری مستحکمی میشود" اما آجرها و مواد الزم برای ساختن این

بنا را باید از "علوم دیگر" تهیه کرد.

انسانی دهم آزمون شماره 2 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 28

قضیۀ شرطی، به قضیهای میگویند که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم میشود.

پس ابیات اول، سوم و ششم، ابیاتی هستند که بیانگر قضیه شرطی هستند.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 29

از شرایط اعتبار قیاس این است که: 1- هر دو مقدمه سالبه نباشند، 2- عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفی نباشد، 3- عالمت مثبت موضوع یا

محمول درنتیجۀ با عالمت مثبت آنها در مقدمات مطابقت داشته باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 30

مفهوم "سرو" در این جمله به معنای "کلمه سرو" است که "جزئی" است و مفهوم ضامن آهو یک "مفهوم کلی" است و دربارۀ مفهوم کلی میتوان گفت

که ممکن است هیچ مصداق خارجی نداشته باشد و همۀ مصادیق آن فرضی باشد؛ مانند "دیو"

توضیح نکات درسی:

افراد مفهوم کلی میتوانند: 1- موارد متعدد واقعی باشند. 2- موارد فرضی متعدد باشند. 3- تنها یک مصداق خارجی داشته باشد؛ مانند مولود کعبه

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 31

در تعریف خورشید به جسم مادی آتشین واقع در مرکز منظومۀ شمسی، سلسلهای از اوصاف بهگونهای ذکر شدهاند که در کنار یکدیگر تنها اختصاص

به خورشید دارند.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 32

ن" به "نوعی عنصر در تعریف "کودک" به "عشق زندگی" از استعاره و کنایه استفاده شده که موجب "واضح نبودن" تعریف می شود و در تعریف "اکسیژ

گازی شکل" عالوه بر اکسیژن سایر گازها نیز را دربرمی گیرد، لذا "مانع" نیست.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 33

مینکردی او دعا بر اصفیا: او برای اصفیا (برگزیدگان) دعا نمیکرد، چون در منطق تنها افعال ربطی (است، بود، شد، گشت و گردید) بهعنوان رابطه در

نظر گرفته میشوند؛ قضیه را بهنحوی باید تبدیل کنیم که دارای این افعال شود. درنتیجه میشود: او دعاکننده بر اصفیا نبود، بنابراین محمول قضیه،

"دعاکننده بر اصفیا" است.

هست اندر غم تو دلشده دانشمندی: دانشمندی در غم تو (به خاطر غم عشق تو) دلشده (عاشق) است، بنابراین موضوع قضیه، "دانشمندی" است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 34

"تعریف مفهومی" از ویژگی مشترک مفهوم با سایر مفاهیم مشابه و ویژگی خاص آن شیء استفاده می شود. "تعریف لغوی" تعریفی است که می توان

در آن از معنای لغوی یک مفهوم یا مترادف های آن و یا نحوۀ شکل گیری لغوی آن استفاده کرد. در "تعریف ازطریق ذکر مصادیق" می توان به ذکر

نمونه ها یا تصاویری از مصادیق مفهوم، پرداخت.

انسانی دهم آزمون شماره 4 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 35

در عکس قضایا، موضوع و محمول قضیه حملی را جابهجا میکنیم. در قضایای محصوره عکس قضیه سالبۀ کلی ← سالبۀ کلی است.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 36

نسبت بین مفهومی که هیچ مصداقی ندارد و مفهوم کلی عموموخصوص منوجه است چون برخی از مفاهیمی که هیچ مصداقی ندارند کلی هستند

مثل شریک خدا و برخی از مفاهیمی که هیچ مصداقی ندارند کلی نیستند مثل: رستم شاهنامه و برعکس.

نسبت گزینهها:

گزینۀ "1": تباین

گزینۀ "2": منوجه

گزینۀ "3": تباین

گزینۀ "4": مطلق

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 37

استدالل تمثیلی میتواند منجر به مغالطه شود که آن را "مغالطۀ تمثیل ناروا" مینامند. در این استدالل فرد برحسب شباهت عالئم بیماری یکسان

بودن آن را نتیجه گرفته است که نتیجهای احتمالی است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 38

کشور سرافراز، باشکوه و مقتدر ایران که در طول تاریخ همیشه در اوج بوده است = به دلیل وجود "که" خواننده انتظار نتیجه دارد و باتوجهبه اینکه

نتیجهای دیده نمیشود، پس تصور است.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم = ما زنده به آن هستیم که آرام نگیریم = یک جملۀ کامل و بامعنا است پس تصدیق میباشد.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 39

اسب تعریف مفهومی شده است، زیرا نخست به مشابهتش با سایر اشیاء (حیوان بودن) اشاره شده است، سپس وجه تفاوت آن (شیههکشندگی)

بیان شده است.

توضیح نکات درسی:

تفاوت تعریف لغوی و مفهومی در این است که عبارت تعریفکننده در تعریف لغوی، لفظ تعریفشونده را تعریف میکند، اما در تعریف مفهومی به لفظ

تعریفشونده توجه نمیشود بلکه مفهوم آن تعریف میشود.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": اهریمن بهکمک کلمۀ قرآنی "شیطان" که کلمهای آشناتر است، تعریف لغوی شده است.

گزینۀ "2": تعریف لغوی کلمۀ عربی "طبیب" بهوسیلۀ کلمۀ پزشک صورت گرفته است.

گزینۀ "3": سبوس تعریف لغوی شده است، زیرا برای بیان معنای آن از کلمات آشنای پوست گندم و جو استفاده شده است.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 40

داللت این گزینه مطابقی است و سایر گزینهها داللت تضمنی است.

(منظور از مداد، نوک مداد است، منظور از دست، تمام دست فرد از انگشتان تا شانه نیست و منظور از کتاب صفحات و کاغذهای کتاب است.)

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 41

مفاهیم صورت سؤال به ترتیب، کلی، کلی، جزئی، جزئی و کلی هستند.

اهللا یک مفهوم جزئی است، اما اله کلی است.

اسامی کتابها جزئی هستند.

همچنین نماز جمعه یک مفهوم کلی است.

خورشید نیز یک مفهوم کلی است.

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 42

با "تغ�ر کیفیت" به تضاد قضایا میرسیم؛ با تغ�ر در "کمیت" به تداخل و در تناقض "هم تغ�ر کمیت و هم تغ�ر کیفیت" را داریم و در عکس با

جابهجا کردن موضوع و محمول، به عکس یک قضیه دست مییابیم و عکس الزمالصدق موجبه کلی "موجبه جزئی" است؛ پس عکس قضیه "هر

موجودی فانی است" میشود "بعضی فانیها موجود هستند" و نقیض آن میشود "بعضی موجودات فانی نیستند."

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 43

"مصداق" یعنی افراد و یا اشیایی که مفاهیم بر آنها صدق میکنند، معنای کلمات را درک میکنیم و میفهمیم بدین جهت به آنها "مفهوم" میگو�م

و در "طبقهبندی" به بیان وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم با مفاهیم مشابه و مفاهیم غیرمشابه میپردازیم.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 44

بعضی ج الف است (صادق) - تداخل: هر ج الف است (نامعلوم)

بعضی ب ج نیست (صادق) - عکس مستوی تداخل: هیچ ج ب نیست (نامعلوم)

هیچ الف ب نیست (کاذب) - تضاد: هر الف ب است (نامعلوم)

در تداخل تحت تضاد نمیتوان از صدق قضیهای صدق یا کذب قضیهای دیگر را به دست آورد. در تداخل، از صدق قضیۀ جزئی نمیتوان صدق یا

کذب قضیۀ کلی را به دست آورد و در تضاد نمیتوان از کذب قضیهای صدق یا کذب قضیهای دیگر را به دست آورد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 45

عکس الزمالصدق قضایای سالبۀ کلی فقط در یک حالت ممکن است و آن هم زمانی است که رابطۀ میان موضوع و محمول تباین باشد و عکس

الزمالصدق قضایای موجبۀ جزئی در سه حالت ممکن است و آن زمانی است که رابطۀ میان موضوع و محمول تساوی، مطلق و منوجه باشد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 46

رابطۀ ایجابی و سلبی (موجبه و سالبه) هر دو را کیفیت قضیه میگویند. نسبت، همان فعل ربطی است که نشاندهندۀ کیفیت قضیه است. وظیفۀ

سور در قضیه، تع�ن دامنۀ مصادیق موضوع است؛ بنابراین سور بیانگر کمیت قضیه است.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 47

در تصدیق حکم و قضاوت وجود دارد و در آن اوصافی را به چیزی نسبت میدهیم یا از آن سلب میکنیم، درحالیکه در تصور حکم و تصدیقی وجود

ندارد.

توضیح نکات درسی:

هر جملۀ خبری، تصدیق است و هر عبارتی که در آن خبری بیان نمیشود، تصور است اگرچه مرکب از چندین کلمه باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 2 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 48

این تعریف، تعریف تحلیلی است، درحالیکه در سایر گزینهها از تعریف لغوی استفاده شده است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 49

مفاهیم کلی به مفاهیمی گفته میشود که دارای مصادیق و افراد متعددی باشد؛ بنابراین مفهوم کلی، قابلیت انطباق بر مصادیق متعددی را دارد، البته

این مصداقها، لزومًا بهعنوان مصادیق موجود در خارج نیستند، چنانکه میتوان به مفاهیم کلی اشاره نمود که هیچگونه مصداق خارجی ندارند.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1396 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 50

در گزینۀ "2"، استدالل اول، از جامعۀ آماری بسیار کمی (یک نفر) استفاده کرده است، اما در استدالل دوم جامعۀ آماری بسیاری مورد استناد قرار

گرفته است؛ بنابراین، استدالل اول از استدالل دوم ضعیفتر است.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": استدالل اول از استدالل دوم قویتر است، نه ضعیفتر؛ زیرا جامعۀ آماری اولی از دومی بیشتر است.

گزینۀ "3": در این گزینه، هیچیک از استداللها نسبت به دیگری قویتر یا ضعیفتر نیست.

گزینۀ "4": در این گزینه، استدالل اول از دوم قویتر است نه ضعیفتر.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 51

"دانشجو یعنی کسی که به دنبال دانش باشد": این بخش تعریف لغوی است؛ "در اصطالح به کسی گویند که در سطح دانشگاه در حال تحصیل

باشد": این بخش تعریف مفهومی است. در این گزینه، تعریف از طریق ذکر مصادیق نیامده است.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "2": (معلم ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد): تعریف ازطریق ذکر مصادیق؛ (البته معلم به معنای یاددهنده است): تعریف لغوی؛ (کسی را در

جامعه معلم میگویند که مطالب درسی را به دانشآموزان بیاموزد): تعریف مفهومی

گزینۀ "3": (دانشآموز یعنی کسی   که علم میآموزد): تعریف لغوی؛ (البته در جامعه کسی را دانشآموز میگویند که در یکی از مقاطع پیش از دانشگاه،

تحصیل کند): تعریف مفهومی؛ (دانشآموزان ممکن است در مدارس غیردولتی یا دولتی تحصیل کنند): تعریف ازطریق ذکر مصادیق

گزینۀ "4": (در فرهنگهای لغت مدیر را "ادارهکننده" معنا میکنند): تعریف لغوی؛ (اصطالحًا کسی مدیر نام دارد که وظیفۀ تصمیمگیری و رهبری یک

مجموعه یا سازمان را بر عهده داشته باشد): تعریف مفهومی؛ (ممکن است مدیر در یک شرکت خصوصی یا دولتی یا نیمهدولتی فعالیت کند): تعریف

ازطریق ذکر مصادیق

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 52

در دستهبندیها از مفهومی "عام" آغاز میکنیم و به مفهومی "خاص" میرسیم. در یک دستهبندی درست، الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به

مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ "عموم و خصوص مطلق" داشته باشند.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 53

قضیۀ "بعضی الف ب است" نقیض قضیۀ "هیچ الف ب نیست" میباشد که عکس مستوی این قضیه "هیچ ب الف نیست" خواهد بود.

توضیح نکات درسی:

در عکس مستوی جای موضوع و محمول را عوض میکنیم اّما "کیف" قضیه را ثابت نگه میداریم.

تشریح گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": "هیچ الف ب نیست" نقیض "بعضی الف ب است" میباشد.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1396 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 54

در تضاد، با تغ�ر کیفیت قضیۀ کلی، به قضیۀ "متضاد" آن میرسیم. بدین ترتیب:

موجبۀ کلی ↔ سالبۀ کلی

برای تداخل یک قضیه، کمیت قضیه را تغ�ر داده و کیفیت آن را ثابت نگه میداریم تا به متداخل آن قضیه برسیم. عکس؛ یعنی در قضایای حملی

موضوع و محمول را جابهجا میکنیم. بدین ترتیب:

موجبۀ کلی ← موجبۀ جزئی

موجبۀ جزئی ← موجبۀ جزئی

سالبۀ کلی ← سالبۀ کلی

سالبۀ جزئی ← عکس الزمالصدق ندارد.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 55

راهنمایی ذهن انسان از چیزی به امر دیگری را "داللت" میگویند؛ داللت انواعی دارد که مطابقی و تضمنی و التزامی از انواع داللت میباشند.

داللت التزامی داللت لفظ بر معنایی است که بر الزمۀ یک شیء داللت میکند و تاب اول و دوم هر دو داللت "التزامی" هستند و منظور از خرابآباد

نیز کنایه از دنیا است، پس این مفهوم هم داللت "التزامی" دارد.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 56

چون وضع مقدم و معتبر است.

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ "1": رفع مقدم - نامعتبر

گزینۀ "2": رفع مقدم - نامعتبر

گزینۀ "3": وضع تالی - نامعتبر

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 57

تنها در این گزینه ازطریق استنتاج بهترین تب�ن نتیجه گرفته شده است. هنگامیکه منزل در سرقت هیچگونه آسیبی نمیبیند، چندین احتمال وجود

دارد که قویترین احتمال این است که سارق آشنا بوده و کلید داشته است.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "2": در این گزینه از استقرای تعمیمی استفاده شده است. تعمیم نتایج آمار استقرای تعمیمی است.

گزینۀ "3": در این گزینه نیز از استقرای تعمیمی استفاده شده است.

گزینۀ "4": در این گزینه از استقرای تمثیلی استفاده شده است. بنزین به کاالی منزل تشبیه شده است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 58

نقیض قضیۀ منفصلۀ مانعةالجمع، قضیۀ منفصلۀ غیرقابل جمع در کذب است؛ یعنی اگر داشته باشیم خودکار یا آبی است یا سبز نقیض آن میشود

قضیۀ خودکار غیر آبی یا غیرسبز است که یک قضیۀ منفصلۀ مانعةالرفع یا همان قضیۀ منفصلۀ غیرقابل جمع در کذب است.

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 59

هر گردی گردو نیست، یعنی بعضی گردها گردو نیستند و این قضیه سالبۀ جزئیه است.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 60

هریک از ما در سراسر زندگی خود به منطق نیازمندیم؛ زیرا میخواهیم درست فکر کنیم و درست تصمیمگیری کنیم.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 61

در تساوی همه مصادیق دو مفهوم کامًال بر هم منطبق هستند، مثل حیوان و متحرک بااراده، در عموموخصوص منوجه دو مفهوم دارای مصادیق

مشترک هستند، اما هرکدام از آنها مصادیقی دارند که در دیگری وجود ندارد، مثل سنگ و سفید، دو مفهوم وقتی رابطۀ تباین دارند که هیچ

مصداق مشترکی نداشته باشند مثل چرخ و ماشین و انسان و سنگ.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 62

تعریف منطقی و درست، شرایطی دارد که هنگام تعریف یک مفهوم الزم است آنها را رعایت کنیم؛ مانند واضح بودن، جامع و مانع بودن و دوری

نبودن. تعریف طال: فلزی قیمتی... "جامع و مانع نیست". تعریف خزندگان تعریف "جامعی نیست"، زیرا خزندگانی هستند که دست و پا ندارند و

تعریف شامل آنها نمیشود. تعریف دایره شامل تعریف بیضی نیز میشود پس "مانع نیست". تعریف خسیس به فرد لئیم و سفله "واضح نیست"،

پس در هیچیک از این تعاریف شرایط تعریف درست و منطقی رعایت نشده است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 63

برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از الفاظ استفاده میکنیم. ازآنجاکه خطای در الفاظ و معنای آنها میتواند باعث خطا در اندیشیدن شود، به

مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی میشود. علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست و لذا در این بحث وارد قواعد صرفی و نحوی نمیشویم.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 64

در دو استدالل اول، مقدمات ضرورتًا نتیجه را درپی ندارد، بلکه صرفًا ازنتیجه حمایت نسبی میکنند، اما در استدالل سوم، مقدمات ضرورتًا نتیجه را

درپی دارند، بنابراین دو استدالل اول، استقراییاند و استدالل سوم قیاسی.

توضیح نکات درسی:

نتیجۀ استدالل استقرایی احتمالی است و ممکن است غلط باشد، اما نتیجۀ استدالل قیاسی، در صورت صادق بودن مقدمات و درست بودن قیاس،

حتمًا صادق است.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 65

بررسی موارد نادرست:

گزینۀ "1": نتیجهاش موجبه است.

گزینۀ "2": شرط اول اعتبار قیاس را ندارد.

گزینۀ "3": شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 66

"پشتم گرمه" میتواند به معنی پشت گرمی   داشتن باشد که داللت التزامی است و میتواند به   معنی گرم بودن پشت با رادیاتور باشد که داللت

مطابقی است، پس مغالطه از نوع "توسل به معنای ظاهری" است.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "2": مغالطه ابهام در مرجع ضمیر (کتاب علی یا کتاب دوستش)

گزینۀ "3": مغالطه ابهام در مرجع ضمیر (لباس خودش یا لباس پدرش)

گزینۀ "4": مغالطه ابهام در مرجع ضمیر (درمان من برای شما یا درمان شما برای من)

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 67

اگر موضوع قضیه، مفهومی جزئی باشد به آن قضیه، قضیۀ شخصّیه میگویند؛ مانند قضیۀ "همۀ مردم ایران 75 میلیون نفر"

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 68

مقدمۀ اول سالبۀ جزئیه است پس (- / +)، مقدمۀ دوم موجبۀ کلیه است پس (+ / -) نتیجه، سالبۀ جزئیه است پس (- / +) - قیاس نامعتبر است

زیرا محمول درنتیجه مثبت و در مقدمۀ دوم منفی است و شرط سوم را ندارند.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 69

استدالل بهکاررفته در صورت سؤال، دارای مغالطۀ تمثیل ناروا است. برای مقابله با تمثیل ناروا باید به وجوه اختالف توجه کرد و یا استدالل تمثیلی

مخالفی یافت که در گزینۀ "4"، هیچکدام از این دو راهکار ارائه نشده است، بلکه سالمندان به امری تشبیه شدهاند که استدالل مذکور را ابطال

نمیکند.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": این گزینه استدالل تمثیلی مخالفی را ارائه میدهد و از این طریق با مغالطۀ تمثیل ناروا مقابله میکند.

گزینۀ "2": این گزینه به تفاوت سالمندان و خودرو اشاره میکند و از این طریق با مغالطۀ تمثیل ناروا مقابله میکند.

گزینۀ "3": این گزینه نیز به تفاوت سالمندان و خودرو اشاره میکند و از این طریق با مغالطۀ تمثیل ناروا مقابله میکند.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 70

شیعه: مسلمانان قائل به 12 امام؛ تعریف "جامعی نیست"؛ زیرا شامل بقیۀ انواع شیعیان (زیدیه، حنفیه و...) نمیشود.

غ و پرنده: به حیوانی که پرواز میکند، "جامع نیست"؛ زیرا ما پرندگانی داریم که پرواز نمیکنند، مانند: شترمر  درسی:

توضیح نکات

یک تعریف صحیح باید تمامی مصادیق آن مفهوم را دربرگیرد و به اصطالح "جامع" باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 71

الف) حرف آخر زدن به داللت مطابقی یعنی "آخرین سخن را گفتن" اما به داللت التزامی کنایه از "قدرت داشتن" است.

ب) بارت هست به داللت التزامی یعنی "اطالعات و آگاهی داشتن" و به داللت مطابقی یعنی "بار بر دوش داشتن".

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 72

تعریف "تحلیلی" به دو نوع، "تعریف به مفاهیم عام و خاص" و "تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها" تقسیم میشود. رابطۀ میان مفاهیم بهکاررفته

در تعریف به مفاهیم عام و خاص، رابطۀ "عموم و خصوص مطلق" است و در تعریف به سلسله اوصاف، رابطۀ "عموم و خصوص منوجه" میباشد.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 73

دانستن منطق باعث میشود که درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم همچنین منطق شیوههای جلوگیری از خطای اندیشه را به ما آموزش

میدهد.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 74

در دستهبندی مفاهیم، از مفهومی "عام" آغاز میکنیم و به مفهومی "خاص" میرسیم. در یک دستهبندی درست، الزم است هر طبقه از مفاهیم نسبت

به مفاهیم طبقۀ دیگر رابطۀ "عموم و خصوص مطلق" داشته باشند.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 75

قضیۀ حملی به قضیهای گفته میشود که در آن به "ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم میشود" و کیفیت آن به نسبت، فعل ربطی یا "رابطۀ" آن

بستگی دارد مانند:

"الف ب نیست."

انسانی دهم آزمون شماره 9 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 76

دایره الف و ب نشاندهندۀ رابطه عموموخصوص منوجه هستند که بین مفاهیم میوه (الف) و شیرین (ب) برقرار است.

دایره ج و الف نشاندهندۀ رابطه عموموخصوص مطلق هستند که بین مفاهیم سیب (ج) و میوه (الف) برقرار است.

باتوجهبه مطابقت مفاهیم یادشده با دایرهها، ناحیه "د" نشاندهندۀ مفهوم سیب شیرین است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 1 گز 77

جزئی و کلی بودن "سور قضیه" مربوط به مصادیق موضوع است و جزئی و کلی بودن "موضوع قضیه" مربوط به مفهوم موضوع است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 78

باتوجهبه شرط سوم اعتبار قیاس میتوان گفت: موضوع یا محمولی که در نتیجه مثبت است، در مقدمات نیز باید مثبت باشد و موضوع و محمولی

که در نتیجه منفی است، نیاز به بررسی ندارد. نتیجۀ قیاس ذکرشده در صورت سؤال "بعضی الف - ج - است" است.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 79

در استقرای تمثیلی صرف مشابهت ظاهری میان دو امر جزئی، احکام یکی را بر دیگری تسّری میدهیم در علوم مختلف (مانند ادبیات) از مشابهت

میان پدیدههای مختلف برای توضیح بهتر مطالب استفاده میکنیم. در استقرای تعمیمی با مشاهدۀ چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست میآوریم.

عبارت اول استقرای تمثیلی و عبارات دوم و سوم استقرای تعمیمی است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 80

اجتماع و ارتفاع "نقیضین" محال است؛ یعنی دو مفهوم نقیض یا دو قضیۀ "متناقض"، محال است که هر دو درست یا هر دو غلط باشند، یکی

همواره درست است و یکی غلط.

نقیض موجبه ↔ سالبه و بالعکس است.

نقیض کلی ↔ جزیی و بالعکس است.

تشریح گزینههای دیگر:

گزینههای "1" و "4": در تضاد فقط جمع هر دو محال است ولی رفع هر دو ممکن است.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1396 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 81

عکس مستویتضاد 

همۀ بچهها بازیگوشاند.
هیچ بچهای بازیگوش نیست.

(سالبۀ کلی)

بعضی بازیگوشها بچهاند.

(موجبۀ جزئی)

در گزینۀ "2" عکس مستوی طبق قاعدۀ آن صورت نگرفته است.

گزینۀ "3" عکس مستوی موجبۀ کلی میشود موجبۀ جزئی بنابراین درست عمل نشده است.

گزینۀ "4" تضاد موجبۀ کلی باید بشود سالبۀ کلی.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 82

چون در تناقض (نقیض) هم کم و هم کیف و هم صدق و کذب تغ�ر میکند.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 83

تعریف تحلیلی به دو روش انجام میشود: 1- تعریف به مفاهیم عام و خاص (مانند تعریف جامعه) 2- تعریف به سلسله اوصاف و ویژگیها (مانند

تعریف دین و نبی)

در تعریف به مثال؛ به ذکر نمونهها یا تصاویری از مصادیق واژۀ موردنظر یا موارد شبیه به آن میپردازیم؛ مانند "تعریف حاکم".

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 84

این استدالل یک استقرای تعمیمی است و مغالطهای که در این استدالل رخ میدهد مغالطۀ "تعمیم شتابزده" است، زیرا در یک استقرای تعمیمی

باید نمونههای آماری بهصورت تصادفی انتخاب شود.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 85

در استدالل فوق با مشاهدۀ چند مورد جزئی حکمی کلی به   دست آمده است؛ پس استدالل استقرایی است و نتیجۀ آن یقینی نیست.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 86

گزینۀ "1": متداخل قضیه: "بعضی ج ب نیست"؛ که با مقدمۀ اول شرط سوم اعتبار قیاس را ندارد. عالمت محمول نتیجه مثبت است که در مقدمۀ

دوم دارای عالمت منفی است، لذا نامعتبر است.

گزینۀ "2": متضاد قضیه: "هر ج ب است"؛ که با مقدمۀ اول شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد، لذا

نامعتبر است.

گزینۀ "3": نقیض قضیه: "هیچ ج ب نیست"؛ هر سه شرط اعتبار قیاس را دارا است، لذا تنها این گزینه معتبر است.

گزینۀ "4": عکس قضیه: "بعضی ج ب است"؛ که با مقدمۀ اول شرط دوم اعتبار قیاس را ندارد، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی دارد،

لذا نامعتبر است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 87

علوم عقلی عامتر از فلسفه است و شامل منطق و ریاضی هم میشود، پس رابطۀ عموموخصوص مطلق درست است.

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ 1: رابطۀ کتاب و دفتر، تباین است.

گزینۀ 3: شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی دو اسم خاص و مفاهیمی جزئیاند. نسبتهای چهارگانه میان مصادیق دو مفهوم کلی برقرار

است.

گزینۀ 4: رابطۀ جنگل با جنگلهای شمال، عموموخصوص مطلق است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 88

هدف خطابه، "اقناع دیگران" هدف جدل، "غلبه بر دیگران" و هدف برهان، "درک حقیقت" است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 89

بررسی موارد نادرست:

گزینۀ "1" منفصل حقیقی است ولی معتبر نیست؛ زیرا گفته میتواند دستبافت باشد درحالیکه باید میگفت لزومًا دستبافت است. گزینۀ "2"

منفصل غیر قابل جمع در صدق است و گزینۀ "3" نیز منفصل غیر قابل جمع در صدق یا همان مانعةالجمع است و گزینۀ "4" منفصل حقیقی و معتبر

است.

توضیح نکات درسی:

آگاهی از اقسام قضایای شرطی به شما درجهت حذف گزینههای نادرست کمک میکند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 90

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "2": الف) جامع و مانع نیست. ب) دوری است. ج) تعریف جامع و مانع نیست.

گزینۀ "3": الف) جامع نیست، ب) تعریف واضح نیست، ج) دوری است.

گزینۀ "4": الف) واضح نیست. ب) تعریف دوری است. ج) دوری است.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

@konkorilife

www.konkur.in

forum.konkur.in



17لرنیتو 1399 /36

ینه 3 گز 91

الف) مغالطۀ توسل به   معنای ظاهری: "حرف آخر را زدن" به داللت مطابقه: آخرین حرف را گفتن، حرف آخر را زدن به داللت التزام: قدرتمند بودن

ب) مغالطۀ نگارش کلمات: عدس و َاَدس

ج) مغالطۀ توسل به معنای ظاهری: کل جعبه به داللت مطابقی: تمام خود جعبه، کل جعبه به داللت التزامی: کل میوههای داخل جعبه

د) مغالطۀ اشتراک لفظ: برخوردن، به   معنای تصادف کردن یا به معنای مواجهشدن و مشاهده کردن

انسانی دهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 92

برای آموختن منطق، آن را باید بهصورت عملی فراگرفت و خواندن دستورالعملهای نظری کافی نیست و دانستن منطق فقط برای ارزیابی

اندیشههای فلسفی به کار نمیرود و منطق را ازاینجهت که بهکارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکم میشود و به "شاقول بنایی" تشبیه

کردهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 93

در قضایای سالبه همه مصادیق محمول و در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول موردنظر گوینده است. این دو نکته اساس تع�ن اعتبار یک

قیاساند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 94

در قضیۀ منفصل غیر قابل جمع در کذب، هر دو طرف نمیتوانند کاذب باشند، پس میتوان از کذب یک طرف، صدق دیگری را نتیجه گرفت: "اگر غیِر

غیِر ب (= ب)، آنگاه الف" یا "اگر غیر الف، آنگاه غیر ب"

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 95

رابطۀ تناقض میان قضیههای "موجبۀ کلی و سالبۀ جزئی" و "سالبۀ کلی و موجبۀ جزئی" برقرار است. در رابطۀ تناقض، صدق یک قضیه، کذب قضیۀ

دیگر را در پی دارد و کذب یک قضیه، صدق دیگری را، پس متناقض قضیۀ "بعضی حیوانات، تخمگذارند" میشود "هیچ حیوانی تخمگذار نیست" که

کاذب است و متداخل این قضیه میشود "بعضی حیوانات تخمگذار نیستند" زیرا متداخل قضیۀ سالبۀ کلی، سالبۀ جزئیه است.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 96

در این قضیه، برخالف سایر قضایا، ابتدا موضوع و سپس محمول بیان شده است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 97

قیاس اقترانی، قیاسی است که از دو قضیه حملی که رابطۀ بین آن دو بهوسیلۀ جزء مشترک؛ یعنی حد وسط ایجاد شده باشد، تشکیل میشود

بهعبارتی موضوع یا محمول یکی قرین موضوع یا محمول دیگری باشد و اجزا نتیجه نیز در میان مقدمات پخش شده باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 98

اصل یا تداخل قضیۀ "بعضی الف ب است" میشود "هر الف ب است" و تناقض این قضیه "بعضی الف ب نیست" میباشد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 99

شکلی که دارای سه ضلع است، یک تعریف است و چون موضوع ندارد، نمیتواند یک تصدیق باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 100

علی در حال قدم زدن است، تصدیق میباشد و در آن حکم و قضاوت وجود دارد.

علی در حال قدم زدن است = علی قدمزننده است.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 101

این تعریف اوًال جامع افراد نیست؛ زیرا خفاش که پستاندار است نیز پرواز میکند، ثانیًا مانع اغیار نیست؛ زیرا به هر عملی که پرندگان انجام میدهند،

پرواز نمیگو�م، ثالثًا تعریفی دوری است؛ زیرا در تعریف پرنده نیز از پرواز کردن استفاده میشود. با این حساب این تعریف سه اشکال دارد که بیش

از سایر گزینهها است.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "2": این تعریف، تعریفی دوری است؛ زیرا در تعریف قطب شمال از قطب استفاده شده است، همچنین تعریفی مانع نیست پس دو اشکال

دارد.

گزینۀ "3": این تعریف جامع افراد نیست، زیرا سقفهای شیروانی و گنبدی، صاف نیستند. با این حساب این تعریف یک اشکال دارد.

گزینۀ "4": این تعریف اوًال واضح نیست، زیرا کلمۀ "کوکب" به معنای سیاره در فارسی امروز نامأنوس است، ثانیًا مانع اغیار نیست، زیرا عطارد نیز از

زمین به خورشید نزدیکتر است. با این حساب این تعریف دو اشکال دارد.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 102

به قضیهای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم میشود، "قضیۀ حملی" میگویند.

به قضیهای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، "قضیۀ شرطی" میگویند.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 103

ذهن انسان بهصورت طبیعی بر اساس قواعدی میاندیشد که منطقدانان این قواعد را کشف کردهاند. (نه ابداع و نه طراحی)

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 104

به افراد یا اشیایی در جهان که مفاهیم بر آنها صدق میکند "مصداق" میگویند.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 105

منطق دانان با بررسی قضیۀ سالبۀ جزئی؛ مانند "بعضی حیوانات گربه نیستند" نشان دادهاند که قانونی کلی برای عکس مستوی این قضیه وجود

ندارد. بدین جهت اصطالحًا می گویند که سالبۀ جزئی عکس الزمالصدق ندارد.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 106

کلمه بودن میان اسم و فعل و حرف مشترک است. محل زندگی انسانها میتواند شهر، روستا و غیره باشد. بهجز پیراهن، شلوار و مانتو و لباسهای

دیگری نیز دکمه دارند. ظروفی مانند کاسه نیز برای غذاخوردن استفاده میشوند؛ بنابراین در این گزینه همۀ ویژگیهای ذکرشده، عام هستند و هیچ

ویژگی منحصربهفردی در این گزینه نیست.

نکات مهم درسی:

ویژگیهای عام، میان چند مفهوم مشترک هستند.

ویژگیهای خاص یا منحصربهفرد، فقط در یک مفهوم هستند.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": گیاه میان درخت و گل، سفید میان سنگ مرمر و گچ، و عضو بدن میان دست و پا مشترک هستند، لذا ویژگیهایی عام هستند؛ اما

تعجبکننده ویژگی خاص انسان است.

گزینۀ "2": محل عبور خودرو میان خیابان و کوچه، فلز میان آهن و مس، و تغ�ر حکومت میان انقالب و کودتا مشترک هستند، لذا ویژگیهایی عام

هستند؛ اما کمال مطلق ویژگی خاص خداست.

گزینۀ "3": حرکات فیزیکی بدن میان ورزش و دعوا، احساس میان محبت و خشم، و نوشتۀ روی کاغذ میان کتاب و نامه مشترک هستند، لذا

ویژگیهایی عام هستند؛ اما پارسکننده ویژگی خاص سگ است.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 107

اگر بین دو مفهوم کلی هیچ مصداق مشترکی نباشد و مباین (ناسازگار) با یکدیگر باشند بین آن ها "تباین" برقرار است؛ مانند "چرخ و ماشین" و "غزل

و مثنوی"

"دو دایرۀ منطق بر یکدیگر نشان دهندۀ رابطۀ تساوی است."

انسانی دهم آزمون شماره 4 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 108

نسبت بین گیاه و روئیدنی، عموموخصوص مطلق است و رابطۀ ج یعنی درخت و علف هم تباین است. درخت و علف و روئیدنی و گیاه رابطۀ

عموموخصوص منوجه میباشد.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 109

در "تصدیقات" حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به چیزی نسبت میدهیم یا از آن سلب میکنیم. از تصورهای معلوم به شناخت

تصورهای مجهول رسیدن "تعریف" نام دارد. به کمک "استدالل" از تصدیقهای معلوم به تصدیقهای مجهول میرسیم.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 110

از مهمترین شرایط تعریف میتوان به مانع بودن و جامع بودن آن اشاره کرد که در تعریف درخت سیب به درختی که میوه دارد، پس شرط مانع

بودن رعایت نشده است؛ یعنی این تعریف میتواند شامل دیگر درختان نیز بشود و در تعریف انسان به حیوان راهرونده نیز به همین صورت تعریف

مانع دخول اغیار نشده است و در تعریف مثلث به سهضلعی قائمالزاویه، همۀ وجوه مثلث مدنظر قرار نگرفته است درنتیجه شرط جامع بودن تعریف،

رعایت نشده است.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 111

استدالل به دو نوع قیاسی و استقرایی تقسیم میشود. در استدالل قیاسی مقدمات، ضرورتًا نتیجه را درپیدارند، ولی در استدالل استقرای مقدمات،

از نتیجه حمایت نسبی میکنند.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 112

اگر موضوع قضیه مفهوم جزئی باشد، آن قضیه شخصیه است.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 113

این قضیه یک قانون است، بنابراین میتوان آن را به قضیۀ کلیه تبدیل کرد و گفت: "هر فلزی با گرما منبسط میشود".

توضیح نکات درسی:

قوانین میتوانند به قضایای کلی تبدیل شوند.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": این قضیه قانون نیست، بنابراین نمیتوان آن را به قضیۀ کلیه تبدیل کرد و فقط میتوان گفت: "برخی میوههای تابستان شیرین هستند".

گزینۀ "3": این قضیه قانون نیست، بنابراین نمیتوان آن را به قضیۀ کلیه تبدیل کرد و فقط میتوان گفت: "برخی فیلمهای این کارگردان، باکیفیت

هستند".

گزینۀ "4": این قضیه قانون نیست، بنابراین نمیتوان آن را به قضیۀ کلیه تبدیل کرد و فقط میتوان گفت: "برخی سربازان بهسوی خط مقدم حرکت

کردند".

انسانی دهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 114

مغالطۀ موجود در این عبارت، اشتراک لفظ ناشی از حرف "با" است.

با دو معنی دارد: "همراه حسن به سربازی رفت" یا "همزمان با حسن به سربازی رفت."

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 115

در تعریف "لغوی"، معنای لغوی یک مفهوم یا مترادف های آن یا نحوۀ شکل گیری لغوی آن بیان می شود؛ مانند "بهمن به معنای اندیشۀ نیک". در

تعریف "مفهومی" با مطرح کردن ویژگی مشترک یک مفهوم با سایر مفاهیم مشابه و ویژگی خاص آن مفهوم به تعریف آن می پردازیم؛ مانند "انسان

به حیوانی که دارای قدرت تعقل است".

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 116

سه گزینۀ اول تمثیل را بیان میکنند، چون با استفاده از مشابهت ظاهری، نتیجۀ جزئی از یک امر را به دیگری سرایت میدهند ولی گزینۀ "4"

استدالل استقرایی است نه تمثیلی.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 117

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": جامع و مانع نیست؛ زیرا شامل سیارههای گازی نمیشود و ازطرفی این تعریف شامل ماه و شهابسنگها که سیاره نیستند نیز میگردد.

گزینۀ "2": جامع نیست؛ زیرا اشعار نو سپید را شامل نمیشود.

گزینۀ "4": واضح نیست؛ زیرا از استعاره در تعریف استفاده شده است.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 118

در عبارت "کفشم پاره شد" بخشی از معنای اصلی لفظ کفش مدنظر است که به این نوع داللت "داللت تضمنی" میگویند. عدم رعایت دقیق عالئم

سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پدید آمدن "مغالطۀ نگارشی کلمات" میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 119

متفکر نقاد هنگام شنیدن یک مطلب یا تصمیمگیری دربارۀ آن، آن را از وجوه مختلف بررسی میکند.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 120

خلیجفارس و تهران مفاهیمی جزئی هستند.

شعر، تضاد و عبرت مفاهیمی کلی هستند.

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 121

تعریف هشت به عددی که حاصلضرب آن در خودش برابر با 64 است: مانع نیست، زیرا عدد (8-) را هم شامل میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 122

قیاس استثنایی اتصالی دارای چهار حالت قابل فرض است که تنها دو حالت آن معتبر است:

1- در حالت وضع مقدم 2- در حالت رفع تالی

بررسی موارد نادرست:

گزینههای "1" و "4": از حالت اثبات تالی نتیجهگیری شده و نامعتبر است.

گزینۀ "2": از حالت نفی مقدم نتیجهگیری شده و نامعتبر است.

انسانی دهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 123

اگر در قضایایی به پیوستگی و اتصال و مالزمۀ دو نسبت حکم شده باشد، آن قضایا را "شرطی متصل" مینامند؛ مانند: "اگر درس بخوانی موفق

میشوی".

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 124

میدانیم سالبۀ جزئی عکس الزمالصدق ندارد، ولی درصورتیکه رابطۀ میان موضوع و محمول قضیۀ اصل عموموخصوص منوجه و یا تباین باشد،

عکس قضیه صادق خواهد بود.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 125

از بین گزینهها تنها استدالل گزینههای "3 و 4" از نوع استنتاج بهترین تب�ن هستند که استدالل گزینۀ "3" نسبت به استدالل گزینۀ "4" قویتر است؛

زیرا در آن نتیجهای گرفته شده که باتوجهبه شواهد محتملتر به نظر میرسد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 126

گزینۀ "4" به دلیل اینکه هر دو بخش قضیه همزمان صادق و یا همزمان کاذب نیستند.

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 127

قیاس اقترانی متشکل از دو قضیه است که رابطۀ بین آن دو بهوسیلۀ جزء مشترک، یعنی حد وسط ایجاد شده باشد به عبارتی موضوع یا محمول

یکی، قرین موضوع یا محمول دیگری باشد و اجزا نتیجه نیز در میان مقدمات پخش شده باشد.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 128

تعریف اول، "تعریف به مثال" است که در آن از ذکر نمونهها و مصداقها استفاده شده است و تعریف دوم، "تعریف تحلیلی" از نوع سلسله اوصاف و

ویژگیها است؛ یعنی سلسلهای از اوصاف بهنحوی ذکر شدهاند که کنار یکدیگر تنها بیانگر یک مفهوم هستند.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1397 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 129

نبی:

لفظی عربی به معنای پیامآور   (تعریف لغوی)

کسی است که از عالم غیب خبر میدهد و معجزه ارائه میکند.   (تعریف تحلیلی)

مانند حضرت ابراهیم و حضرت محمد (ص).   (تعریف به مثال)

انسانی دهم آزمون شماره 5 1397 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 130

در این عبارت موضوع فردی مشخص است، یعنی کلمۀ او که در جمله بیان نشده است؛ بنابراین قضیه شخصیه میباشد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 131

این عبارت مغالطۀ "ابهام در عبارت" دارد؛ زیرا مرجع ضمیر "او" مشخص نیست.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": مغالطه در شیوۀ نگارش کلمات (میُکنی و میَکنی)

گزینۀ "2": مغالطه در شیوۀ نگارش کلمات (زیاد و ِز یاد)

گزینۀ "3": مغالطه در شیوۀ نگارش کلمات (سمرقند و سمر، قند)

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 132

خطای ذهنی را "مغالطه" یا سفسطه مینامند. در ارزیابی استداللهایی که در نشریات مطرح میشود یا در تبلیغات آورده میشود از "منطق" بهره

میبریم. "استداللآوری و تعریف" بخشی از سخنان روزانۀ ما را تشکیل میدهند.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 133

رابطۀ جاندار و خردورز عموموخصوص مطلق است.

رابطۀ تعریف و استدالل تباین است.

رابطۀ انسان و جسم عموموخصوص مطلق است.

 

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 134

دو حیطۀ اصلی منطق "تعریف کردن و استدالل" است و این دو اموری نیستند که تنها در محیط تحصیلی، با آنها سروکار داشته باشیم. این امور

"بخشی از سخنان روزانۀ ما" را تشکیل میدهند.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 135

اصل قضیه "هر ج الف است" میباشد که متناقض آن "بعضی ج الف نیست" و متداخل متناقض آن "هیچ ج الف نیست" میشود.

بنابراین اصل قضیه و متداخل متناقض آن هر دو دارای سور یکسان هستند.

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ "1": تنها قضیۀ سالبۀ جزئیه عکس الزمالصدق ندارد.

گزینۀ "2": قضایای متقابل دارای موضوع و محمول یکسان هستند، بنابراین اصل قضیه هم دارای موضوع (ج) و محمول (الف) است.

گزینۀ "4": چون اصل قضیه دارای سور کلی است، پس میتواند با قضیۀ دیگری رابطۀ تضاد داشته باشد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 136

در قیاس اقترانی الزم است موضوع یا محمول یک مقدمه، قرین موضوع یا محمول مقدمۀ دیگر در نتیجه قرار گیرد و حد وسط حذف شود لذا همۀ

اجزای پخششده در نتیجه، قرین یکدیگر قرار نمیگیرند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 137

الف) تعریف ب) استدالل ج) استدالل د) تعریف

توضیح نکات درسی:

اگر مزیتهای یک مفهوم را برشماریم از "استدالل" و اگر به توصیف مفهوم بپردازیم از "تعریف" استفاده کردهایم.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 138

هنگامیکه دربارۀ یک مجموعۀ مشخص سخن میگو�م، قضیۀ شخصیه (و نه محصوره) خواهد بود. مانند: دانشآموزان این کالس سی نفر هستند

(در اینجا دانشآموزان بهعنوان یک مجموعه موردنظر هستند). دقت کنید در این حالت، موضوع قضیه، مفهومی جزئی است و قضیۀ شخصیه است.

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ "1": هنگامیکه محمول، قابل حمل بر تکتک مصادیق موضوع باشد، قضیۀ محصوره است. مانند: دانشآموزان این کالس درسخوان هستند.

گزینههای "2" و "3": میدانیم که اگر موضوع قضیه، مفهومی کلی باشد، قضیۀ محصوره خواهد بود. در بررسی کلمات مرکب (مضاف و مضافالیه و

صفت و موصوف) همواره به کلمۀ اول توجه میکنیم و بر اساس آن جزئی یا کلی بودن آنها را تع�ن میکنیم؛ مانند: "کتاب علی" (کلی)؛ "این کتاب

علی" (جزئی).

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 139

الف) قیاس انفصالی مانعةالجمع است و از اثبات یک طرف نفی یک طرف دیگر نتیجه میشود.

ب) قیاس انفصالی حقیقی است و از اثبات یک طرف نفی طرف دیگر نتیجه میشود.

ج) قیاس انفصالی حقیقی است و از نفی یک طرف اثبات طرف دیگر نتیجه میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 140

قیاس "استثنایی انفصالی حقیقی" یکی از مقدماتش، قضیۀ شرطی منفصل حقیقی است و در این قیاس از اثبات هر بخش از قضیه، نفی بخش دیگر

و از نفی هر بخش اثبات بخش دیگر حاصل میشود؛ مانند: "هر مفهومی یا جزیی است یا کلی. این مفهوم کلی است؛ پس جزیی نیست."

انسانی دهم آزمون شماره 14 1397 قلمچی علوم 

انسانی دهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 141

رابطه تناقض میان قضیههای "موجبۀ کلی و سالبۀ جزئی" و "سالبۀ کلی و موجبۀ جزئی" برقرار است. در رابطۀ تناقض، صدق یک قضیه، کذب قضیۀ

دیگر را در پی دارد و کذب یک قضیه، صدق دیگری را، پس متناقض قضیۀ "بعضی حیوانات، تخمگذارند" میشود "هیچ حیوانی تخمگذار نیست" که

کاذب است و متداخل این قضیه میشود "بعضی حیوانات تخمگذار نیستند" زیرا متداخل قضیۀ سالبۀ کلی، سالبۀ جزئیه است.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 142

هیچ الف ب نیست  برخی الف ب نیست.

در رابطۀ تداخل اگر قضیه کلی، کاذب باشد، صدق و کذب قضیۀ جزیی مشخص نیست.

هیچ الف ب نیست  هر الف ب است. در رابطۀ تضاد، اگر قضیۀ کلی کاذب باشد، صدق و کذب متضاد آن مشخص نیست.

متداخل

متضاد

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 143

رابطۀ میان مفاهیم شاعر و انسان و فاعل و مرفوع عموم و خصوص مطلق و رابطۀ بین مفاهیم اتاق و خانه تباین است که به ترتیب شکل مربوط به

عموم و خصوص مطلق و تباین به صورت زیر است. همچنین نسبت اربع تنها میان مصادیق دو مفهوم کلی شکل میگیرد.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 144

الف) استدالل، ب) تعریف، ج) استدالل، د) تعریف

اگر مزایا و منفعت چیزی را برشماریم (چرایی) از استدالل استفاده کردیم و اگر در رابطه چیستی یک موضوع صحبت کنیم از تعریف استفاده کردیم.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 145

در استدالل اول، روانشناس با مشاهدۀ مراجعان خود، حکم آنها را به کل جامعه تعمیم داده است که "استقرای تعمیمی" است و در استدالل دوم

بر اساس مشابهت ظاهری دو امر جزئی، احکام یکی را بر دیگری تسری داده است که این استدالل "استقرای تمثیلی" است.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 146

بررسی موارد نادرست:

گزینۀ "2": قضایای شرطی متصل از دو بخش شرط و جواب شرط تشکیل شدهاند.

گزینۀ "3": فقط در قضایای شرطی متصل به پیوستگی و اتصال میان دو نسبت حکم میشود.

گزینۀ "4": به قضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم میشود قضیۀ شرطی میگویند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1398 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 147

در روش اقناعی، سعی میشود افراد انجام دادن عمل یا انجام دادن کاری را بپذیرند نه اینکه وادار شوند. در روش اقناعی ازطریق قانع کردن نه

اجبار، فرد به پذیرش مطلبی یا انجام دادن عملی ترغیب میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 148

عالمتگذاری در قیاسها بدین ترتیب است که موضوع قضایای کلیها را با عالمت مثبت (+) و جزئیها را با عالمت منفی (-) نشان میدهند. در

قضایای سالبه همه مصادیق محمول موردنظر گوینده است که آن را با عالمت (+) نشان میدهند و در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول

موردنظر گوینده است که آن را با عالمت منفی نشان میدهند؛ پس بدین ترتیب عالمتگذاری گزینۀ یک این گونه است: هر الف + ب - است،

بعضی ب - ج - است - بعضی ب + الف - است، هیچ ب + ج + نیست.

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 149

تعریف به "مفاهیم عام و خاص"، با مفهوم عام آغاز میشود و با مفاهیم خاص و خاصتر بیان میشود و رابطۀ میان این مفاهیم عموم و خصوص

مطلق است. تعریف به "سلسله اوصاف و ویژگیها" تعریفی است از مجموعهای از ویژگیها که موجب تمایز آن از سایر امور میشود، استفاده میگردد

و مفاهیم باهم رابطۀ عموم و خصوص منوجه دارند؛ مانند مثالهای ذکرشده در صورت سؤال.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1397 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 150

در استداللهای تمثیلی به دلیل مشابهت ظاهری یک موضوع با امر دیگر از یک مقدمۀ جزئی به نتیجۀ جزئی دیگری میرسیم استدالل تمثیلی

استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی است و "نمیتوان" ازطریق استدالل تمثیلی به یقین رسید.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 151

بررسی موارد نادرست:

گزینۀ "1": شرط اول را ندارد.

گزینۀ "2": شرط سوم را ندارد.

گزینۀ "4": معتبر است.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 152

هنگامیکه حد وسط در مقدمۀ اول موضوع و در مقدمۀ دوم محمول واقع شود، "شکل چهارم" قیاس اقترانی به وجود میآید؛ مانند مثال گزینۀ "4".

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 153

اگر موضوع قضیۀ حملی، مفهومی جزئی باشد آن قضیه را "شخصیه" مینامند. در گزینۀ "1" موضوع؛ یعنی "علم پزشکی" مفهومی کلی است؛ بنابراین

قضیۀ "علم پزشکی هر روز در حال پیشرفت است" یک قضیۀ شخصیه نیست.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 154

مغالطات همچون بیماریهایی هستند که باید از دچارشدن به آنها بر حذر بود. ازاینرو دانستن آنها برای منطقدان الزم است تا بتواند با آنها

مبارزه کند. همانطور که در علم پزشکی انواع بیماریها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیان میکنند. در علم منطق نیز به همراه بیان قوانین

حاکم بر ذهن، روشهای جلوگیری از مغالطات را بیان میکنند.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 155

در سایر گزینهها با مغالطۀ تعمیم شتابزده مواجه نیستیم. در گزینۀ "1" شباهت دو امر جزئی مدنظر است و استقرای تمثیلی است. گزینۀ "2" دلیل

یقینی ذکر شده و استدالل قیاسی است. در گزینۀ "3" تمام موارد بررسی شدهاند و استقراری ناقص نیست.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 156

در این استدالل، شخص بر این اساس که مانند سعید سرمایهای اندک دارد، خود را به سعید تشبیه کرده است و سپس از این تمثیل نتیجه گرفته

است که او نیز میتواند مانند سعید در بورس ثروتمند شود. در اینجا حکم سعید به   سبب مشابهت ظاهری با گوینده، به گوینده سرایت داده شده

است.

توضیح نکات درسی:

برای یافتن استقرای تمثیلی، باید به دنبال وجه مشابهت میان دو نمونۀ جزئی بیانشده در استدالل بگردیم.

بررسی سایر موارد نادرست:

گزینۀ "1": استدالل قیاسی

گزینۀ "2": استنتاج بهترین تب�ن

گزینۀ "4": استقرای تعمیمی

انسانی دهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 157

گزینهها "1"، "2" و "3" به ترتیب شرایط اول، دوم و سوم اعتبار قیاس را دارا نیستند.

انسانی دهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 158

استقرای تعمیمی یکی از اقسام استدالل استقرایی است. ازآنجاکه در استقرای تعمیمی، تکتک جامعه آماری را بررسی نمیکنیم و از نمونههای

تصادفی استفاده میکنیم، مبنای آن بر اساس تخمین بنا شده است و نمیتوان نتیجه یقینی از آن گرفت.

بررسی گزینههای دیگر:

گزینۀ "1": این گزینه از ویژگیهای استدالل قیاسی میباشد که در آن نتیجه همواره یقینی است.

گزینۀ "3": این گزینه از ویژگیهای استقرای تمثیلی میباشد که در آن به جهت مشابهت میان دو امر، حکم یکی بر دیگری جاری میشود.

گزینۀ "4": در این گزینه از مقدمات استدالل قیاسی سخن به میان آمده است. اگر مقدمات یک استدالل یقینی باشند نتیجه نیز بهتبع آن مقدمات

یقینی خواهد بود.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 159

از دو حالت نفی مقدم و اثبات تالی نمیتوان نتیجۀ صحیحی گرفت. این دو حالت را مغالطۀ رفع مقدم و وضع تالی مینامند. در مثال گزینۀ "3"

ترفیع گرفتن مریم که تالی است، اثبات شده است. این قیاس دارای مغالطۀ وضع تالی است.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 160

در مثال گزینۀ "1" انتشار مقاله را هم به رضا و هم به برادر رضا میتوان نسبت داد.

ابهام موجود در این عبارت ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر است و میتواند منشأ خطای اندیشه گردد؛ ازاینرو آن   را "مغالطۀ ابهام در مرجع

ضمیر" مینامند.

بررسی سایر موارد:

گزینۀ "2": مغالطۀ نگارشی کلمات است. (عدم رعایت عالئم سجاوندی)

گزینۀ "3": مغالطۀ نگارشی کلمات (استفاده از نشانۀ نگارشی ویرگول پس از "دو") میتواند باعث برداشت متفاوت شود: 1) نصف عدد دو به عالوۀ

دو را حساب کنید. 2) نصف عدد دو، بهعالوۀ دو را حساب کنید.

گزینۀ "4": مغالطۀ نگارشی کلمات (عدم رعایت درست عالئم سجاوندی)

انسانی دهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 161

قضیۀ "مثلث یا متساویاالضالع است یا قائمالزاویه" منفصل غیر قابل جمع در صدق (مانعةالجمع) است، زیرا همزمان هر دو طرف قضیه نمیتوانند

باهم صادق باشند، ولی میشود هیچکدام صادق نباشند.

قضیه "حمید یا در آب است یا غرق نمیشود" منفصل غیر قابل جمع در کذب (مانعةالرفع یا مانعةالخلو) است، زیرا همزمان هر دو طرف قضیه

نمیتوانند باهم کاذب باشند (هم حمید در آب نباشد و هم غرق شود)، ولی هر دو میتوانند صادق باشند: حمید در آب باشد و غرق هم نشود (شنا

کند).

قضیه "این پراید یا سبز است یا سبز نیست" منفصل حقیقی است، زیرا همزمان نه هر دو طرف قضیه باهم میتوانند صادق باشند (هم سبز باشد و

هم سبز نباشد) و نه هر دو باهم میتوانند کاذب باشند (نه سبز باشد و نه غیر سبز).

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 162

اگر موضوع قضیهای حملی شامل فرض افراد متعدد بشود (یعنی کلی باشد) آن قضیه حتمًا محصوره است و ممکن است سالبه یا موجبه و کلی یا

جزئی باشد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 
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ینه 1 گز 163

در عبارت "خانهکشی کردم" خانهکشی یعنی اسباب از این منزل به منزل دیگر بردن که داللت "التزام" است و "پیش از غذا دستهای خود را

بشو�د" در این عبارت منظور از دستها بخشی از دستها است نه همۀ دست، پس لفظ دستها داللت "تضمن" دارد.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 164

در تصدیقات، حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به چیزی نسبت میدهیم یا از آن سلب میکنیم.

تصدیقات: 1- روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست. 2- روزگاریست که سودای بتان دین من است.

توضیح نکات درسی:

صرف طوالنی بودن یا داشتن فعل نشانۀ تصدیق بودن یک عبارت نیست.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 165

در تداخل، اگر قضیۀ جزئیه کاذب باشد، قضیۀ کلیه نیز کاذب است (و نه برعکس). اگر قضیۀ کلیه صادق باشد، قضیۀ جزئیه نیز صادق است (و نه

برعکس). با کذب قضیۀ جزئیۀ "بعضی شکستها بیعبرت نیستند"، قضیۀ کلیۀ "هیچ شکستی بیعبرت نیست" که متداخل آن است، کاذب خواهد

بود. با صدق قضیۀ کلیۀ "هر اختالسگری بیاخالق است"، قضیۀ جزئیۀ "برخی اختالسگرها بیاخالقاند" که متداخل آن است، صادق خواهد بود.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 166

ازآنجاکه خطای در الفاظ و معنای آن ها می تواند باعث "خطا در اندیشیدن" (تعریف و استدالل) شود، به مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی می

شود.

انسانی دهم آزمون شماره 5 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 167

بین مفاهیم جزیره و قطعه زمین رابطۀ "عموم و خصوص مطلق" برقرار است. (باتوجهبه شکل صفحۀ 31)

1) هر جزیره قطعه زمین است.

2) برخی قطعه زمینها جزیره هستند.

3) برخی قطعه زمینها جزیره نیستند.

همانطور که مشاهده میکنید در بررسی رابطۀ این دو مفهوم، "3" جمله حاصل میشود.

به کمک تعریف، از تصورهای معلوم به شناخت تصورهای مجهول دست مییابیم.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 168

فقط گزینۀ "1" شرطی منفصل محسوب میشود. در بقیۀ گزینهها میان دو جزء قضیه، انفصالی وجود ندارد. برای توضیح برقرار بودن انفصال میتوان

از نسبهای چهارگانه کمک گرفت. اگر حالتهای دو طرف بهصورت تساوی یا عموموخصوص مطلق باشند انفصالی بین دو جزء برقرار نیست؛ یعنی

اینکه دو جزء کامًال به   هم منطبق باشند (مثل گزینۀ 2) و یا اینکه یک جزء کامًال درون جزء دیگر باشد (مثل گزینههای 3 و 4).

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

@konkorilife

www.konkur.in

forum.konkur.in



31/36لرنیتو 1399

ینه 2 گز 169

از انواع مغالطات، مغالطه "اشتراک لفظ" شایعترین خطای ذهنی است و در مغالطه "ابهام در عبارات" از عبارات دوپهلو استفاده میشود که میتواند

موجب بروز خطا در اندیشه شود. معانی را میتوان بهصورت کتبی و "شفاهی" به دیگران منتقل کرد و عدم رعایت عالئم سجاوندی مغالطه نگارشی

کلمات را ایجاد میکند.

انسانی دهم آزمون شماره 3 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 170

در گزینۀ "1" نتیجه سالبۀ جزئیه میشود؛ بنابراین عکس الزمالصدق ندارد و در گزینۀ دوم نتیجه بهصورت بعضی غیر ب الف نیست، خواهد بود که در

صورت عکس نتیجه میشد ما را به نتیجۀ مطلوب برساند، در گزینۀ سوم هم قیاسی نامعتبر است و گزینۀ چهار گزینۀ صحیح است و آن به ترتیب

مقدمۀ اول: بعضی ج الف است. مقدمۀ دوم هیچ ج غیر ب نیست، که نتیجۀ مطلوب یعنی بعضی الف غیر ب نیست به دست میآید.

انسانی دهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 171

علم منطق وابسته به زبان خاصی نیست و به همین دلیل وارد بحث قواعد صرفی و نحوی نمیشود؛ بلکه به بررسی "اصول کلیای" میپردازد که

اطالع از آنها در حیطۀ زبان (الفاظ) به ما درجهت جلوگیری از خطای اندیشه یاری میرسانند. مغالطۀ "اشتراک لفظ" از شایعترین انواع خطاهای

ذهنی است. بار ارزشی دار فانی را وداع کردن، "خنثی" و بیاصلونسبت "منفی" است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 172

قضایا بر دو گونه هستند یا قضیۀ شخصیه است و یا محصوره (کلی)

قضیه اگر موضوع آن مفهومی جزئی باشد، قضیۀ شخصیه خوانده میشود. در سؤال موردنظر نیز لفظ   "زاغ" موردنظر است، بنابراین جزئی میباشد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ینه 4 گز 173

الف) هر الف - ب است.

بعضی ج - الف + نیست.

بعضی ب - ج + نیست. (نداشتن شرط سوم)

ب) بعضی ب - الف نیست.

هر ج ب - است.

بعضی الف ج نیست. (نداشتن شرط دوم)

انسانی دهم آزمون شماره 11 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 174

تنها گزینۀ "3" موجبه است و سایر گزینهها قضیۀ حملی سالبه هستند.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

@konkorilife

www.konkur.in

forum.konkur.in



32لرنیتو 1399 /36

ینه 2 گز 175

هرگاه بین دو مفهوم کلی مصادیق یک مفهوم عامتر و مصادق دیگری خاصتر باشد، نسبت "عموموخصوص مطلق" شکل میگیرد که با دو دایرۀ

متداخل نشان داده میشود.

نسبت بین دو مفهوم غیرآلمانی و غیراروپایی نیز عموموخصوص مطلق است؛ زیرا، هر غیراروپایی، غیرآلمانی است، اما بعضی غیرآلمانیها، غیراروپایی

هستند و بعضی غیرآلمانیها، غیراروپایی نیستند. (اروپایی غیرآلمانی هستند).

بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ 1: در رابطۀ عموموخصوص مطلق، در همۀ موارد، تمام مصادیق مفهوم اخص در مفهوم اعم وجود دارد.

گزینۀ 3: فقط مفهوم اعم مصادیقی دارد که در مفهوم اخص وجود ندارد. آوردن کلمۀ "هریک" باعث نادرستی این گزینه شده است.

گزینۀ 4: رابطۀ یک مجموعه با زیرمجموعهاش لزومًا عموموخصوص مطلق نیست؛ زیرا ممکن است زیرمجموعههای یک مفهوم عام مفاهیم جزئی

باشند. نسبتهای چهارگانه میان مصادیق دو مفهوم کلی برقرار میشوند نه مفاهیم جزئی).

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 176

از شما بعید است (مغالطۀ تلهگذاری) یعنی شما آدمهای خوبی هستید. علیرغم تحصیالت باال هنوز به این سطح از آگاهی نرسیده باشند

(مسمومکردن چاه). بنابراین به ترتیب امکان بروز دو مغالطۀ تلهگذاری و مسموم کردن چاه وجود دارد.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 177

"استنتاج بهترین تب�ن"، نوعی استدالل استقرایی است و در زندگی روزمره و مسائل علمی کاربرد دارد.

انسانی دهم آزمون شماره 7 1398 قلمچی علوم 

ینه 2 گز 178

تعریف "مستطیل به شکل محدود به چهار ضلع" شامل مربع نیز میشود، پس تعریفی "مانع" نیست.

در تعریف "سنگین به ثقیل" از واژههایی استفاده کردهایم که درک آن برای شنونده دشوار است و تعریف "واضح" نیست.

تعریف استخدام نیمهوقت با استفاده از مفاهیم "استخدام" و "نیمهوقت" تعریفی "دوری"است زیرا یک چیزی را با استفاده از خودش تعریف کردهایم.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 179

رابطۀ "تداخل"، بین قضیۀ موجبۀ کلی و موجبۀ جزئی و میان سالبۀ کلی و سالبۀ جزئی برقرار است. در دو قضیه با تغ�ر کمیت قضیه و ثابت نگه 

داشتن کیفیت آن، میتوان به متداخل آن قضیه دست   یافت.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 
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ینه 3 گز 180

میدانیم که در مغالطۀ تلهگذاری، ویژگیهای خوب و شایستهای را به نظریهای باطل یا معتقدان به آن نسبت میدهند و برای افراد تله میگذارند تا

بهسمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند. در اصطالح عامیانه به این روش "هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن" میگویند. در اینجا مهندس مزبور طرح خود

را بدون دلیل، بینظیر میداند و موافقان آن را افرادی پرتالش و پیشرو مینامد. در این حالت هیئتمدیره احتماًال با طرح او مخالفت چندانی

نمیکند.

میدانیم که در مغالطه مسموم کردن چاه، فرد مغالطهگر بدون ذکر دلیل، تنها ویژگیهای ناشایست و نامناسبی را به یک نظریه یا پیروان آن نسبت

میدهد تا کسی جرئت نکند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد. در اینجا هم کارشناس، صفات واپسگرایانه و متعصبانه را بدون ذکر دلیل به یک

رویکرد نسبت میدهد تا کارشناس دیگر جرئت نکند خود را پیرو آن قلمداد کند.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 181

باتوجهبه اینکه هیچ موحدی مشرک نیستند و هیچ مشرکی موحد نیست، رابطۀ این دو مفهوم، "تباین" است، همچنین هر ایرانی آسیایی است و

برخی آسیاییها ایرانی هستند؛ پس رابطۀ آنها "عموم و خصوص مطلق" است که ارتباط این مفاهیم به ترتیب با مفاهیم ماشین و چرخ (تباین) و

جسم و جامد (عموم و خصوص مطلق) تطابق دارند.

بررسی گزینههای نادرست:

گزینۀ "1": عموم و خصوص مطلق - تساوی

گزینۀ "2": تباین - عموم و خصوص منوجه

گزینۀ "3": ایران و انگلیس مفاهیم جزئی هستند درحالیکه نسب اربعه میان مصادیق دو مفهوم کلی برقرار میشود. - عموم و خصوص مطلق

انسانی دهم آزمون شماره 8 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 182

بررسی سایر موارد:

گزینۀ "1": فعل ربطی مربوط به جمالت ادبی است.

گزینۀ "2": قضیه نیست.

گزینۀ "3": نهاد و مسند و فعل ربطی مربوط به جمالت ادبی است.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 183

در "استقرای تعمیمی" با مشاهدۀ چند مورد جزئی، حکمی کلی به دست میآید مانند مثال مذکور در صورت سوال. "استقرای تمثیلی" استداللی است

که میتواند منجر به مغالطه تمثیل ناروا شود.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 184

تعریف حرکت مکانی به انتقال جسم از مکانی به مکان دیگر "دوری است" و تعریفی نادرست؛ زیرا شرایط تعریف درست منطقی یعنی دوری نبودن

در آن رعایت نشده است، در این تعریف، حرکت مکانی را با استفاده از خودش یعنی انتقال جسم از جایی به جای دیگر تعریف کردهایم.

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 
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ینه 2 گز 185

عبارت صورت سؤال نشاندهندۀ دو قضیۀ متضاد است که جمع این دو قضیه محال، اما رفع آن دو ممکن است. در رابطۀ تضاد اگر قضیۀ کلی کاذب

باشد، نمیتوانیم بهصورت قطعی بگو�م که قضیۀ متضاد آن صادق است یا کاذب.

نکته: رابطۀ تضاد تنها میان قضیههای موجبۀ کلیه و سالبۀ کلیه برقرار است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 186

بررسی سایر گزینهها:

گزینههای "1 و 3": در اقناع افراد و سخنرانیهای مذهبی از خطابه استفاده میشد.

گزینۀ "2": آموزش حقیقت بهوسیلۀ برهان امکانپذیر است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 187

در گزینۀ "1" با یک دلیلآوری مواجه هستیم. تصدیقی مجهول (همه الزم است ماسک بزنند) بهوسیلۀ تصدیقی معلوم (پژوههای علمی مشخص کرده

است ...)، معلوم شده است، بنابراین یک استدالل است. سایر گزینهها حاوی تعریف (شیعه - پیادهسازی قصد - عادت اتمی) است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 188

قسمت اول این گزینه با قضیۀ اصل رابطه تداخل تحت تضاد و میدانیم که اگر قضیهای صادق باشد تداخل تحت تضاد آن ازنظر صدق و کذب

نامعلوم است.

قسمت دوم این گزینه عکس مستوی قسمت اول آن است و ازآنجاییکه سالبۀ کلی عکس مستوی الزمالصدق ندارد صدق و کذب این قضیه نیز

نامعلوم است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 189

مغالطه "استثنای قابل چشمپوشی" عبارت است از اینکه: هنگامیکه ادعایی کلی مطرح میشود یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل میکند و

درصورتیکه با وجود پیداشدن استثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بودن حکم اصرار کنیم، دچار مغالطۀ "استثنای قابل چشمپوشی" شدهایم.

اگر موجبۀ کلی را به موجبۀ کلی عکس کنیم دچار مغالطۀ ایهام انعکاس شدهایم و نه مغالطۀ استثنای قابل چشمپوشی.

انسانی دهم آزمون شماره 10 1397 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 190

جزئی و کلی بودن سور قضیه با جزئی و کلی بودن موضوع قضیه در لفظ اشتراک دارند؛ پس "اشتراک لفظی" است. سور قضایا: در قضیه موجبۀ کلی

"هر" و در سالبۀ کلی "هیچ" و در سالبۀ جزئی و موجبۀ جزئی "بعضی" است و کمیت قضیه بر اساس "سور" در قضیه تع�ن میشود. برخی جمالت

خبری میتوانند "کاذب" باشند، یعنی با واقعیت مطابقت ندارند.

انسانی دهم آزمون شماره 16 1397 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 191

اجزای قضیۀ اول = هرکس (موضوع) آورندۀ وسیله با خود (محمول) است. (نسبت)

غ (محمول) بود. (نسبت) غ (موضوع) آن سیمر اجزای قضیۀ دوم = این سیمر

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

ینه 2 گز 192

کمّیت قضیه به "سور قضیه" بستگی دارد که تع�نکننده "دامنۀ مصادیق موضوع" است و بر اساس آن قضیه به "دو" دسته، جزئیه و کلیه تقسیم

میشود.

انسانی دهم آزمون شماره 9 1398 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 193

منطقدانان کوشیدهاند با بررسی انواع خطاهای ذهن و دستهبندی آنها، راههای جلوگیری از آنها را نشان دهند. ایشان قواعدی را که باید رعایت

کنیم تا دچار خطای فکری یا اصطالحًا مغالطه (سفسطه) نشویم، مشخص کردهاند.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 194

تعریف منطقی و درست، شرایطی دارد که هنگام تعریف یک مفهوم الزم است آنها را رعایت کنیم؛ مانند واضح بودن، جامع و مانع بودن و دوری

نبودن. تعریف طال: فلزی قیمتی... "جامع و مانع نیست". تعریف خزندگان تعریف "جامعی نیست"، زیرا خزندگانی هستند که دست و پا ندارند و

تعریف شامل آنها نمیشود. تعریف دایره شامل تعریف بیضی نیز میشود پس "مانع نیست". تعریف خسیس به فرد لئیم و سفله "واضح نیست"،

پس در هیچیک از این تعاریف شرایط تعریف درست و منطقی رعایت نشده است.

انسانی دهم آزمون شماره 8 1397 قلمچی علوم 

ینه 4 گز 195

کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و یک تصور انجام میدهیم. "تعریف" نام دارد.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1396 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 196

اگر رابطه میان موضوع و محمول عموموخصوص منوجه باشد حتمًا هر دو قضیۀ متضاد کاذب خواهند بود.

هر لباسی سفید است - هیچ سفیدی لباس نیست. هر دو کاذب هستند.

رد گزینههای "1 و 4" این لزوم در مورد تناقض و تداخل وجود ندارد.

رد گزینۀ "2" ممکن نیست رابطۀ میان موضوع و محمول منوجه باشد و آن قضیه با سور کلی صادق باشد (در تضاد هر دو قضیه دارای سور کلی هر

و هیچ هستند).

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 
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ینه 4 گز 197

بررسی تشریح سایر موارد:

گزینۀ "1": مقدم - تالی / تالی - مقدم

گزینۀ "2": مقدم - تالی / مقدم - تالی

گزینۀ "3": مقدم - تالی / مقدم تالی

انسانی دهم آزمون شماره 15 1398 قلمچی علوم 

ینه 1 گز 198

عبارت "الف" مغالطۀ نگارشی کلمات دارد؛ زیرا امالی کلمۀ تألم (به معنی اندوه و درد) نادرست آمده است؛ بنابراین دیکتۀ کلمات یکی از مواردی

است که میتواند منجر به مغالطۀ نگارشی کلمات گردد.

عبارت "ب" مغالطۀ ابهام در عبارت دارد؛ زیرا میشود از آن دو برداشت مختلف کرد:

1. یهودیان گوشت خوک را حالل میدانند، اما مسلمانان اینگونه نیستند.

2. یهودیان گوشت خوک را حالل نمیدانند و مسلمانان هم مثل آنها هستند.

عبارت "ج" مغالطۀ اشتراک لفظ دارد؛ زیرا خواندن هم به معنای قرائت کردن است و هم به معنای اعالم کردن.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 199

به جمالت با معنایی که دربارۀ چیزی خبر میدهند و میتوانیم دربارۀ صدق (درستی) یا کذب (نادرستی) آنها سخن بگو�م، "قضیه" میگویند.

دالیل نادرستی سایر گزینهها:

گزینۀ "1": جمله ناتمام است. جمالت ناتمام قضیه محسوب نمیشوند.

گزینۀ "2": جمله تعجبی است و قابلیت صدق و کذب ندارد.

گزینۀ "4": جمالت امری جزء جمالت انشایی هستند (در کنار جمالت پرسشی، تعجبی و...). تنها جمالت خبری قابلیت صدق و کذب دارند.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

ینه 3 گز 200

"شیرین" در بیت ذکرشده دو معنا دارد و وجود یک عبارت دو معنایی میتواند در یک استدالل در خدمت مغالطههای ابهام در عبارت یا اشتراک لفظ

به کار گرفته شود. "تیشه" به معنای "ضربۀ تیشه" است و نه خود تیشه و داللت التزامی دارد و اگر در معنای مطابقی گرفته شود باعث مغالطۀ توسل

به معنای ظاهری میگردد، اما مغالطۀ نگارشی کلمات روی نداده است.

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 
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