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 23/7/96تاریخ امتحان:                                             دقیقه  30مدت امتحان:                 1:آزمون شماره
 

 نمره 5/1ر نمایید.پ مناسب جاهای خالی را با کلمات-1
 به صورت...........براساس قواعدی می اندیشد و منطق دانان این قواعد را...........کرده اند.ذهن انسان -الف

 
 کند. یماهر نم یبه دوچرخه سوار لی................فرد را تبدیخواندن دستورالعملها-ب
 
 ای ذهن و.............آنها راههای جلوگیری از آنها را نشان دهند.منطق دانان کوشیده اند با.................انواع خطاه-ج
 

 . باشد یاز مغالطه...........م یا نمونه«  شود یباشد شادمان م نیغمگاو اگر  ند،یهرکس حسن را بب»عبارت -د
 
 .شود یمغالطه.............. م شیدایسبب پ «ُسنُبل و َسنَبل »  حرکات در کلمات تیعدم رعا-ه

 

 1نرا تصحیح نمایید.آتعیین نمایید عبارات زیر درست است یا نادرست ودر صورت نادرست بودن  -2
 

  تصدیق است.« عاقبت گرگ زاده گرگ شود»-الف
 
 اشاره به حیطه خارج از ذهن)واقعی( دارد.« دریا« »دریا زنگ زد و مادرم در را باز کرد»در عبارت -ب
 
 لیل برای فهم آن نیازمند تمرین و تکرار هستیم.چون منطق علمی نظری است به همین د-ج
 
 به ترتیب تصور و تصدیق است.« هوای ابری دل انگیز است»و « چه هوای خوبی»-د

 

 نمره75/1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -3
 شده است؟  هیتشب هاییزیمنطق به چه چ-الف

 
 
  د.حیطه کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را مشخص کنید-ب
 اسم زیبایی است. خورشید-
 
 مالقات کردم. خورشیدامروز با -
 
 دلم را روشن کردی. خورشید-
 

 نمره5/1.دیکامل ده رپاسخیبه سواالت ز -4

 . دیکن فیتصور را با ذکر مثال تعر-الف
 
 
 .دیکن فیمغالطه اشتراک لفظ را با مثال تعر -ب
 
 
 
 می شود؟ به چه دلیل به مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی-ج
 
 
 

 نمره1شود؟  یا ممکن است باعث چه مغالطه ریرات زعبا-5



 
 فاطمه با دوستش صحبت می کرد معلم او را صدا کرد.-الف

 
 علی صاحب قلم است.-ب
 
 اطالع دادم که فردا امتحان دارند. 104به کالس -ج
 
  تا روانم هست نامت بر زبان دارم روان-د

 نمره1 یید.های زیر را تعیین نما نوع داللت-6
 به خانه زنگ زدم. -الف

                            
 دوستم کتابم را امانت گرفت. -ب

                                    
 او کتاب را پاره تحویل داد.-ج
 

 نمره 1است(  یمورد اضاف کی.)دیهر عبارت را به مفهوم مورد نظر ربط ده -7
                                 

                                                                شود   یداده م ستیکه در برابر چ یپاسخ *                                                  متر است. 8ارض این کوچه -الف 
                                                                                                                                     مغالطه نگارشی *                                                                               تعریف-ب 
                                                                               مغالطه اشتراک لفظ *                                                درس فرزندم را از مدرسه پرسیدم-ج 
                                                                                                             مرجع ضمیر* مغالطه ابهام در        ای مرغ اگر پری به سوی کوی آن صنم/پیغام دوستان برسانی بدان پری-د 

                                                                                                                                       یظاهر یمغالطه توسل به معنا *                                                                                                  
                                                                                               

 نمره25/1گزینه صحیح را مشخص نمایید. -8
 ؟درست است« وقتی که دنیای خود را می شناسیم»کدام یک در ارتباط با عبارت-1-8
 یک تصدیق و پنج تصور دارد.-هیچ حکمی را بیان نکرده است.             ب-الف

 یک جمله خبری است ولی تصدیق نیست.-تصدیقی شامل چهار تصور است.              د-ج
  

 تصور است؟ ریز یها نهیاز گز کیکدام  -2-8
 گیعشق جوشد بحر را مانند د -بشود.                                 نیریاز محبت تلخ ها ش-الف

 را باز خواهد کرد یدستان بسته هر در نیهم -د                    میدانیبه بدخواهان بگو ما عاشق شاه شه-ج
                                                                                                                     

 ها متفاوت است؟ نهیگز گریبا د نهیدر کدام گز «ریش»لفظداللت  -3-8
 داشت. الیبود  ریاگر حسام مثل ش-ب     .              دیترس یبود از سوسک نم ریاگر حسام ش-الف

 ماند. یخورد سالم م یم ریاگر حسام ش-دآب بخور                               ریاز ش یخواه یاگر آب م-ج
  

 است؟ «قیتصد»و« تصور» بیبه ترت نهیکدام گز -4-8
 نمیب ینهفتگان م نیزم ریدر ز -نیزم یتو بر رو یهر جا که قدم نه-الف

 خروش رانیاز آن پس برآمد ز ا-سپنج یسرا نیشد ز ریدلم س-ب
 با ما باش یدوست دم یرفتن مکن ا لیم -وزد ز طره دوست یمیکه نس نیدر آن زم-ج
 مدارا یکن یکه نم یچه سود دار نیتو از ا -بر دار هیو دست از نس رینقد بگ نیا-د

 
 است؟ مرجع ضمیرکلمات و ابهام در  یمغالطه نگارش بیبه ترت نهیکدام گز-5-8
تلفن شما  خیتار نیکه حتما تا ا می، نگفته بود میدیکه کش میکش یخط تلفن م کیشما  یبرا خیتار نیکه تا ا میما گفته بود -الف

    مانمیطبابت شما پش من از -کار خواهد کرد.
 است. زیمادر زن عز -رفتم. دیبا دوست معلمم به خر روزید -ب
 شیشه به سرش خورد و شکست. -ادیبرم نامت ز یم ی/گفت :آر ادینامم ز  یبر دیگفتمش با -ج
 موش همه جاست. یوا -.دید بیگرفت و به شدت آس ریرا ز یکودک نیماش -د
 
 
 
 

                                                                                                «آموسی»موفق باشید                                                                                                 


