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 های زیر تصور و کدام تصدیق است؟ کدام یک از عبارت

 الف( دانشجویی که به دنبال علم است                      ب( خیلی زرنگی

 ج( عید نوروز آمد                                              د( آن روز که به مدرسه رفتم

 

1 

2 

 

 های زیر مغالطه هستند؟ چرا استدالل

 الف( انسان حیوان است. حیوان پنج حرف دارد. پس انسان پنج حرف دارد.

ب( میوه فروشیی یک عببه را با یید ای  شیرک که کج عببه سیالم اسیتو فروخت. وینی خریدار عببه را به من ل  

 ها فاسد است.بردو متوعه شد نصف میوه

 دیدو لباسش را مرتب کرد.ج( کودک تا پدرش را 

 د( در باز است. باز پرنده است. پس در پرنده است.

 

 

1 

3 

 

 نوع داللت لفظ به مبنا را در عبارات زیر مشخص کنید. 

 الف( علی دیروز ماشی  خرید.

 ب( علی گرگ بازار است.

 ج( ماشی  علی خراب شد.
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 های چهارگانه بریرار است؟ با رسم شکجو بگویید بی  مفاهیم زیر چه نسبتی از نسبت 

 ال اویه  مثلث یائم-السایی مسلمان                               ب( مثلث متساوی-الف( ایرانی

 ال اویهمثلث یائم-ماست                                    د( مثلث -ج( شیر 

 

 

2 

5 

 

 های زیر را مشخص کنید. نوع تبریف

 شود.الف( میوه به سیب و گالبی و هلو و... گفته می

 ب( سج: بیماری واگیردار

 ج( زُنّار به مبنای ریسمان با کمربند چرمی 

 شود.د( رادیواکتیو به عسم دارای تشبشات اتمی گفته می

 

 

1 

6 

 

 های زیر را بیان کنید. اشکال تبریف

 ال اویهضلبی یائمای خوشبو                                 ب( مثلث: شکج سهالف( عطر: ماده

 ج( سببانه: وحشیانه                                        د( خلوت: نبود شلوغی

 

 

2 
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 انواع استقراهای زیر را مشخص کنید. 

 الف( لقمان را گفتند عالم بی عمج به چه ماند؟ گفت زنبور بی عسج.

 اند.دست اند. پس حتماً برادرهای دیگرشان هم چپ دست ب( علی و رضا با هم برادرند و هر دو چپ 
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 طور کامج مشخص کنید. انواع یضایای زیر را به

 تری  عارفان ایران است.الف( هر انسانی عسم است.                                   ب( حافظ یکی از ب رگ

 کند.خوار نیستند.                          د( هیچ مؤمنی در نماز خود کاهلی نمیج( ببضی حیوانات علف
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 هر یک از یضایای زیر را بنویسید.  متداخجو  متضادو متنایض

 اند.                           ب( هیچ نادانی یابج احترام نیست.ها ایرانیالف( ببضی مسلمان

 

1.5 

10 

آن را بنویسیید و صید  و ک ب آن را   متضیادو  عکس مسیتویاسیت.    صیاد ها حیوان هسیتند   یضیی  ههم  انسیان

 مشخص کنید. 
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 طور کامج مشخص کنید. های زیر را بهاعتبار یا عدم اعتبار )با دلیج( ییاس

 ها ییاس هستند.         ها سیاه هستند.                              ب( ببضی استداللالف( برخی انسان

 ها تمثیج هستند.هر انسانی حیوان است.                                        ببضی استدالل      

      ------------------                                   ----------------------- 

 ها تمثیج هستند.اند.                                        ببضی ییاسها حیوانبرخی سیاه      

 ج( ای  عسم یا بسیط است یا مرکب.                       د( اگر امروز یکشنبه باشدو آنگاه فردا شنبه نیست.

 امروز یکشنبه است.                            لیک  بسیط است.                       

    -----------------------                           -------------------------------- 

 پس مرکب نیست.                                              فردا شنبه نیست.    

 

 

4 
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 طور کامج مشخص کنید. نوع یضایای شرطی زیر را به

 الف( فردا یا عمبه است یا غیرعمبه.                     ب( ای  شخص یا اروپایی است یا آفریقایی.

 تر از امشب است.ج( اگر امشب شب یلدا باشدو فردا شب کوتاه

 بیند.د( انسان در دنیا یا در آخرت س ای عمج خود را می

 

 

1 

13 

 نوع مغالطه را در عبارت زیر مشخص کنید. 

اسییتو چرا   شییتریسییاعت از حد مجاز ب کیسییاعت و تنها   ۹م  فقط   رموعهیموعه و غ یهابت یتمام غالف( 

 .دیکنیمسئله را ب رگ م  یا یدر یا

 عا کنی؟شه عابهب( یربون هیکج ورزشکاری و مرام پهلوونیتو ای  اثاثیه رو می

 عبادی محقق و نویسندۀ بیش از صد کتاب و مقاله است.ج( احمد 

 

1 
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 کارهای بزرگ را ندارد. که خود را به امور کوچک سرگرم می کند چه بسا که توانایی آن 

 

 موفق باشید 

 اکبرپور 

 

 

 

 های هنری کم است.هنر و مخالفان رشد فرهنگی یبول دارند که بودع  فبالیت د( هر کس ع  افراد بی
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 مشخص کنید در هر یک از موارد زیر به دنبال چه هدفی هستیم. 

 های تبلیغاتی نام دهای انتخاباتیالف( مناظره

 الیات مغازۀ ما بیشتر است؟ مگر نشنیدی ههر که بامش بیش برفش بیشتر ب( چرا م

 ج( مسائج فلسفی و الهیاتی
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