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منطق دهم دهم سواالت درس   

:غلط ،سواالت صحیح  

 صحیح  یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید:

( تفکر نقادانه ) سنجشگرانه ( ،فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره نحوه صحیح تفکر است.1    

اعتقاد به آنها در سخنان و مراد از پیش فرض ها ،مانه فکری است که معموال به آنها تصریح نمی شود ، اما ( 2 

 استداللهای افراد قابل مشاهده است .

( در قضایا ، می توان از افعال غیر ربطی استفاده کرد و ضرورتی ندارد که آنها را به شکل افعال ربطی ،تبدیل 3

 کنیم .

از مغالطه کوچگ  %50تا  %10روزانه ، حراج از  ( کوچک چاپ کردن یک مطلب در صفحه نیازمندی های4

 نمایی است. 

های نامعتبر هستند.( خطاهای صوری ناشی از به کار بردن استدالل5  

شوند.( خطاهای ذهنی به سه دسته تقسیم می6  

( تفاوت مهم میان متفکر نقّاد و غیر نقّاد جدی گرفتن فرایند استدالل است.7  

  می گویند. آید لوازم منطقی آنبه صورت ضمنی از یک استدالل به دست می ( به کلیۀ نتایج منطقی که8

 

:خالیی سواالت جا  

کنید : کامل  خالی را با کلمات مناسب جاهای  

شوند.خطاهای ذهنی به دو قسم.................و .................تقسیم می (1  

تفکر نقادانه یا .....................فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن دربارۀ ..................است. (2  

های تفکر صحیح نیازمند ..............و ..................است.( پرورش مهارت3  

اند و قدرت.......متفاوتی دارند.( کلمات دارای بار روانی4  
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دهد، ر بدون ذکر دلیل، تنها.........و ...........به یک نظریه یا پیروان آن نسبت میگ( زمانی که فرد مغالطه5

 مغالطه......صورت گرفته است.

دهند.ای باطل یا معتقدان به آن نسبت میهای...........و .......به نظریهویژگی« گذاریتله» (  در مغالطۀ 6  

مواردی برای مطالب ............ دلیل تراشی می کنیم .  ( تاثیر ............. به حدی است که در 7  

"هر کس درک عمیقی داشته باشد ، تایید می کند که طرح من بسیار کار آمد است  "( 8  

 از مغالطه های ............. می باشد.    

( ایجاد ترحم ، طمع ، ترس و نمونه هایی از مغالطه .................... می باشد.10  

 

الت جورکردنی :سوا  

 هر کدام از سه گزینۀ زیر با کدام مورد انطباق دارد.

  "هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن "ا لف ( 

  .ب( در صورتی که شخص به دنبال آن است که باید هر جور شده هدیه گران قیمتی تهیه کند تا حفظ شود

...........ج ( طرح اسالم هراسی در غرب از راه ایجاد حس ترس در مردم   

سل به احساسات ( تو1  

غالطه تله گذاری ( م2  

سموم کردن چاه ( م3  

زرگ نمایی( ب4  

 سواالت چهارگزینه ای :

 گزینه مناسب را انتخاب کنید :

 به ترتیب چه نوع مغالطه ای هستند ؟
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کشته و  ، تصادف در جاده کمربندی شهر فالن صدها "دادن القاب ناشایست  "،  "صد بار صدات زدم  "( 1

در صد فرهنگیان قشر فرهیخته جامعه هستند ، مطمئنا افراد فرهیخته ای چون  %90 "،  "زخمی به جا گذارد 

"شما از این قشر هستید.  

مغالطه بزرگ نمایی  –مغالطه توسل به احساسات  –مسموم کردن چاه  –الف ( مغالطه در اثر عوامل روانی   

مغالطه در اثر عوامل  –مغالطه مسموم کردن چاه  –مغالطه توسل به احساسات  –ب ( مغالطه بزرگ نمایی 

 درونی 

مغالطه بزرگ نمایی  –مغالطه تله گذاری  –مغالطه مسموم کردن چاه  –ج ( مغالطه بزرگ نمایی   

مغالطه بزرگ نمایی  –مغالطه مسموم کردن چاه  –مغالطه تله گذاری  –د ( مغالطه در اثر عوامل روانی   

برای سوال زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید : ( 2  

مواظب باش ، اگر می خواهی رشد کنی و از مزایای جانبی برخوردار شوی ، باید به دستورات غیر قانونی  "

مربوط به کدام نوع مغالطه است ."مقامات گوش دهی   

 الف ( مغالطه بزرگ نمایی 

 ب ( مغالطه تله گذاری 

ی ج( مغالطه کوچک نمای  

 د ( مغالطه مسموم کردن چاه

شوند. این عمل انسان را دچار چه ها، برخی از کلمات بزرگ و کوچک چاپ میر صفحۀ نیازمندی روزنامه( د3

ای می کند؟مغالطه  

( مغالطه توسل به احساساتب( مغالطه بار ارزشی کلمات                                       الف  

( مغالطه تله گذاریدو کوچک نمایی                      ( مغالطه یزرگ نمایی ج  

گوید؛ باید هر جور شده هدیه گران های نتادرست در جامعه میچشمیشخصی تحت تأثیر چشم و هم» ( 4

ای صورت گرفته است؟در این مثال چه مغالطه« رود.قیمتی تهیه کنم؛ و گرنه آبرویم می  
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( مغالطه تله گذاریب                               ( مغالطۀ مسموم کردن چاه      الف  

( مغالطه توسل به احساساتدمغالطه یزرگ نمایی                                               ج (   

دهند تا افراد به سمت آن گرایش ای باطل نسبت میای را به نظریههای خوب و شایستهزمانی که ویژگی( 5

افراد به سمت آن گرایش پیدا کنند، مغالطه ...........صورت می گیرد. دهند تانسبت می  

( ایهام انعکاسد( تله گذاری           ج ( توسل به احساسات          ب( وضع تالی          الف   

. ایموقتی که بدون ذکر دالیل معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود، با مغالطه .........مواجه شده( 6  

( تله گذارید( توسل به احساسات           ج( تمثیل اشتباه                 ب( تعمیم شتاب زده       الف  

 سواالت تشخیصی :

.های زیر را مشخص کنید( نوع مغالطه1  

تواند تشخیص دهد که برای رشد فکری و ذهنی انسان موسیقی و ( به جز افراد خشن و بی ذوق هر فردی می1

ضروری هستند.شعر   

گوید، باید هر جور شده هدیه های غلط می( مریم برای شرکت در مهمانی، تحت تأثیر چشم و هم چشمی2

رود.گران قیمتی تهیه کنیم و گر نه آبرویمان می  

( هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی قبول دارد که در کشور ما بودجه بسیار کمی به فعالیت 3

ری اختصاص می یابد.هایهن  

ها را برگردانم سر ام اینجا، کمک کن آنکاری و مرام پهلوو نیت. این اثاثیه را اشتباه آورده( قربون هیکل ورزش4

 جای اول.

شود. یک ویال در ( اگر زحمت بکشید و یک مهر تأیید به پایین این نامه بزنید. حق الزحمه شما فراموش نمی5

را ندارد.شمال تهران قابل شما   

( او یک آدم ساده شهرستانی است نمی تواند در مسائل مربوط به دنیای فرهنگ و ارتباطات نظر بدهد.6  

های دولتی، آزاد و پیام نور آموزان سال آخر این آموزشگاه در سال گذشته در دانشگاهدرصد دانش 97( 7

اند.پذیرفته شده  
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ه تمام عمر اتاقم را تمیز کنم.( چند بار اتاقم را تمیز کنم؟! نمی توانم ک8  

چرا ماشین گران قیمت خریدی ؟ یعنی منظورت این است که من حق ندارم برای خودم هیچ خرجی بکنم ؟"9  

"اگر فوتبالیست محبوب من با مربی اش دعوا کرده ، حتما حق با فوتبالیست است  "  

.را بنویسیدها زیر را بررسی کنید و علت نا معتبر بودن آنهای (  استدالل 2  

.ای تخم گذار است: هر مرغابی تخم گذار استالف( هر مرغابی پروازکننده است، هر پروازکننده  

.ای گوسفند نیست: هیچ اسبی گوسفند نیستب( هیچ اسبی گربه نیست، هیچ گربه  

 سواالت کوتاه پاسخ :

شود؟ نام ببرید.سواالت اصلی در تفکر نقادانه به چند دسته تقسیم می (1  

برای رسیدن به یک استدالل معتبر رعایت چه نکاتی الزم است؟( 2  

چرا توجه به تأثیر عوامل روانی بر ذهن انسان دارای اهمیت است؟ ( 3  

گیرد؟چگونه صورت می« در اثر عوامل روانی» مغالطه  (4   

ایم؟نمایی و کوچک نمایی شدهچه زمانی دچار مغالطه بزرگ (5  

:دهید به سواالت زیر پاسخ کامل  

مغالطه توسل به احساسات را توضیح دهید. (1  

مغالطه کوچک نمایی و بزرگ نمایی را توضیح دهید.( 2  

چگونه می توان از مغالطه هایی که اثر روانی بر فرد دارند دوری کرد ؟( 3  

 

 

 

شهر تهران 19گروه فلسفه و منطق، منطقه                                                                       


