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منطق  1چاپ مرکز مدیریت

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستی:
 .4دس كذام شكل اص اشكال لياع ،هَضَعِ ًتيجِ ،هَضَع صغشا ٍ هحوَلِ ًتيجِ ،هحوَل كثشا اػت؟
أ .اوّل 

ج .سوّم 

ب .دوّم 

أ 159
د .چهارم 

 .2دس اػتذالل هماتل چِ هغالغِاي سخ دادُ اػت؟ «اّل رٍق ٍ ادب خَب هي فْوٌذ ًاهي كِ تشاي ايي هؤػؼِ پيشٌْاد شذُ اػت تؼياس صيثا ٍ
هٌاػة اػت ».أ ( 172ع 1 :د)1 :
أ .تلِگزاسي 

ب .تكشاس 

ج .تَػّل تِ جْل 

 .3عثاست «هشكة تاهي كِ راتاً تتَاًذ هتصف تِ صذق ٍ كزب شَد» تعشيف چيؼت؟ ج
أ .هشكّة



ب .هفشد

ج .لضيِّ 



 .2دليكتشيي تعثيش دس تياى ششايظ هٌغمي تعشيف ،كذام يك اص هَاسد صيش اػت؟ ج

د .تؼتي ساُ اػتذالل 
116
د .لَل هشكّة تامّ اًشائي



95

أ .هعشِّف تايذ جاهع افشاد تاشذ 

ب .هعشِّف تايذ هاًع اغياس تاشذ 

ج .هعشِّف تايذ هؼاٍي تا هعشَّف تاشذ 

د .هعشِّف ًثايذ هثايي هعشَّف تاشذ 

سؤاالت تشریحی:
 .1داللت التضاهي سا تا ركش هثال تَضيح دّيذ.

63

داللت لفؼ تش الصم هعٌاي خَد ٌّگام داللت هغاتمي آى تش هعٌاي هلضٍم اػت؛ هاًٌذ داللت لفؼ «تاسًذگي صياد» تش «فشاٍاًي ًعوت».

104

 .2حذ ًالص ٍ سػن ًالص سا تِ چِ صَستّايي هيتَاى فشاّن كشد؟

حذ ًالص :تِ دٍ صَست .1 :فصل لشية  .2جٌغ تعيذ ٍ فصل لشية
سػن ًالص :تِ دٍ صَست .1 :خاصِ  .2جٌغ تعيذ ٍ خاصِ.

 .3تعشيف تِ تمؼين سا تا ركش هثال تعشيف كٌيذ.

106

تعشيفي كِ دس آى تٌْا تِ ركش توام يا تشخي اص الؼام يا اجضاي آى تؼٌذُ هيشَد ،هثالً دس تعشيف آب گفتِ هيشَد :هادُاي اػت كِ اص يك
اتن دٍ عٌصش اكؼيظى ٍ دٍ اتن ّيذسٍطى تشكية يافتِ اػت.

 .4أ .اػتمشاء چيؼت؟ ب .الؼام آى سا ًام يشدُ ٍ تعشيف كٌيذ.

149

أ .اػتمشاء :حجّتي اػت كِ دس آى رّي اص لضاياي جضئي ًتيجِاي كلّي اػتٌتاج هيكٌذ.
ب .دٍ لؼن داسد .1 :اػتمشاي تامّ :تشسػي ٍ هغالعة ّوة افشاد يك هجوَعِ ٍ عشضة حكن كلي .2 .اػتمشاي ًالص :تشسػيي هيَاسد هعيذٍد ٍ
آٍسدى حكوي كلّي كِ شاهل افشاد تشسػي ًشذُ ًيض هيشَد.
1
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 .5عكغ ًميض هخالفِ لضاياي صيش سا (تِ سٍؽ هتأخشاى) تٌَيؼيذ.
أّ .ش اًؼاًي حيَاى اػت

141

ب .تعضي اًؼاىّا ػفيذ ًيؼتٌذ

أّ .يچ غيش حيَاًي اًؼاى ًيؼت ب تعضي غيش ػفيذّا

اًؼاىاًذ.

« .6هادُ» ٍ «جْت» لضيِ سا تا ركش هثال تعشيف كٌيذ122 .
 . 1تِ ًحَُ استثاط هَضَع ٍ هحوَل دس هتي ٍالع كِ عثاست اػت اص ٍجَب ،اهتٌاع ،اهكاى هادُ لضيِ هىگَيٌيذ .هاًٌيذ :ضيشٍست تثيَت
هحوَل تشاى هَضَع دس «خذاًٍذ هَجَد اػت».
 .2لفؼ حاكى اص هادُّ ،جْت لضيِ ًاهيذُ هىشَد هثل «ضشٍستاً» دس «اًؼاى ضشٍستاً حيَاى اػت».

 .7ششايظ عوَهي لياع اػتثٌائي سا تٌَيؼيذ.

172

 .1كلي تَدى يكي اص دٍ همذهِ  .2همذهِ ششعي تِ ًحَ اتفالي ًثاشذ  .3هَجثِ تَدى همذهِ ششعي.

 .8هثادي جذل ٍ دٍ هَسد اص ادٍات جذل سا ًام تثشيذ203 .
هثادي :هشَْسات ٍ هؼلوات .ادٍات .1 :آگاّي اص اًَاع هشَْسات  .2شٌاخت الفاػ ٍ ٍاطُّاي هختلف علَم ٍ آشٌايي تا احكام ٍ حاالت
الفاػ  .3تَاًايي ٍ لذست تش تشخيص هشتشكات تيي اهَس هتفاٍت ٍ جْات افتشاق آًْا.

 .9هشاد اص عوَد ٍ اعَاى – اص اجضاي خغاتِ – سا تَضيح دّيذ.

205

لضايايي كِ دس خغاتِ تِ عٌَاى همذهِ تِ كاس هيسٍد ٍ هَجة ًتيجِاي الٌاعي هيشَد ،عوَد ًام داسد .همصَد اص اعَاى ،الَال ٍ افعال ٍ
ّيأتّاي تيشٍى اص عوَد اػت كِ تشاي الٌاع ٍ آهادُ ػاختي شًٌَذگاى هؤتشاػت.
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