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لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
 .2تر اساس ًظر هشَْر ،هْنترٗي فرق ت٘ي هفَْم خسئٖ ٍ هفَْم ولٖ ػثارت است از . ...

ج

أ .اًطثاق تر هظادٗك هتؼذد 

ب .هٌشأ حظَل ػلن دٗگر تَدى 

ج .لاتل٘ت ٍ ػذم لاتل٘ت طذق تر افراد هتؼذد 

دٍ .احذ ٗا هتؼذد تَدى هظادٗك 

ٍ .9خِ اشتران حذ ًالض ٍ رسن ًالض وذام است؟
أ .خٌس تؼ٘ذ 

أ

82

ب .فظل لرٗة 
ج

 .3دٍ لضِ٘ هتٌالض . ...

64-65

د .ػرضٖ خاص 

ج .خٌس لرٗة 

96-98

أّ .ر دٍ وارتٌذ 

بّ .ر دٍ طادلٌذ 

ج .در ون ٍ و٘ف اختالف دارًذ 

د .در هَضَع ٍ هحوَل اختالف دارًذ 

 .4هٌظَر از«سوت» ٗه ػلن چ٘ست؟
أٍ .خِ تسو٘ٔ آى 

أ

39
ج .خاٗگاُ آى 

ب .ػٌَاى آى 

د .اّو٘ت آى 

سؤاالت تشریحي:
 .2السام داللت را تِ طَر واهل تٌَٗس٘ذ.

56

داللت ٗا ػملٖ است ٗا طثؼٖ ٍ ٗا ٍضؼٖ ٍ داللت ٍضؼٖ ّن ٗا لفظٖ است ٍ ٗا غ٘ر لفظٖ ٍ داللت لفظٖ ّن ٗا التساهٖ است ٗا تضوٌّٖ ٍ ٗاا
هطاتمٖ.
ًَ .9ع ٍ خٌس را تؼرٗف وردُ ٍ السام فظل را تٌَٗس٘ذ.

78-79

ًَع :هفَْهٖ است ولٖ وِ ت٘اًگر توام رات ٗا حم٘مت شٖء است
خٌس :هفَْهٖ است وِ ت٘اًگر تخشٖ از حم٘مت شٖء ٍ اػن از آى است
فظل :تمس٘ن هٖشَد تِ فظل لرٗة ٍ فظل تؼ٘ذ.
ً .3ام لضاٗإ هحظَرٓ زٗر را تٌَٗس٘ذ.

99

أّ .وِ اًساىّا هتفىرًذ:

هَخثٔ ولِ٘

ب .تؼضٖ اًساىّا شاػرًذ:

هَخثٔ خسئِ٘

جّ٘ .چ اًساًٖ سٌگ ً٘ست:

سالثِ ولِ٘

د .تؼضٖ اًساىّا فمِ٘ ً٘ستٌذ:

سالثِ خسئِ٘

ً .4مضِ هَضَعِ لض٘ٔ «ّ٘چ آٌّٖ طال ً٘ست» ٍ ًمض هحوَلِ «ّ٘چ آتٖ خاهذ ً٘ست» چ٘ست؟

203

ًمض لضِ٘ اٍل :تؼضٖ غ٘ر آّيّا طال ّستٌذً .مض لضِ٘ دٍمّ :ر آتٖ غ٘ر خاهذ است.
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« .5ل٘اس التراًٖ» را تؼرٗف وردُ ٍ ترإ آى هثال زدُ ٍ ت٘اى وٌ٘ذ السام آى ا تِ اػتثار ساختار همذهات ا چ٘ست؟

222

ل٘اسٖ است وِ در آى ،اخسإ ًت٘دِ در همذهات هٌتشر تَدُ ٍ ًت٘دِ تِ طَر واهل در ٗه همذهِ رور ًشذُ است .هثل حسي اًساى استّ ،ار
اًساًٖ فاًٖ است؛ پس حسي فاًٖ است .ل٘اس التراًٖ تر دٍ گًَِ است :حولٖ ٍ شرطٖ.
290-299

 .6شراٗط شىل اٍل ٍ شىل ثاًٖ ترإ هٌتح تَدى در ل٘اس التراًٖ چ٘ست؟
شراٗط شىل اٍل :هَخثِ تَدى طغرٕ ا ولٖ تَدى وثرٕ
شراٗط شىل دٍم :اختالف دٍ همذهِ در و٘ف (سلة ٍ اٗداب) ولٖ تَدى وثرٕ.
« .7هشاّذات» ٍ«هدرتات» چِ لضاٗاٖٗ ّستٌذ؟ ترإ ّر وذام هثال تسً٘ذ239 .

هشاّذات (هحسَسات) ،لضاٗاٖٗ ّستٌذ وِ طرف تظَّر طرف٘ي ٍ ًسثت ت٘ي آى ترإ تظذٗك وفاٗت ًوٖوٌذ ،تلىِ از حسّ ّن در آى ووه
گرفتِ هٖشَد هثل آسواى آتٖ است.
هدرتات :لضاٗاٖٗ ّستٌذ وِ ػالٍُ تر تظَر طرف٘ي ٍ ًسثت ت٘ي آى هحتاج تِ تىرار هشاّذُ ٍ تشى٘ل ل٘اس خفٖ ّستٌذ .هثالً ٍلتٖ هالحظاِ
وردٗن اگر اهرٕ تِ گًَِإ ٍاحذ تىرار شَد هستٌذ تِ سثثٖ هؼ٘ي است ٍ اٗيوِ ّرگاُ ػلت هَخَد تاشذ هؼلَل ً٘س هَخَد است ًت٘دِ هٖ-
گ٘رٗن :فلسات تر اثر حرارت هٌثسط هٖشًَذ.
 .8هٌظَر از اخسإ درًٍٖ ٍ اخسإ ت٘رًٍٖ «هغالطِ» را تَض٘ح دّ٘ذ ٍ ت٘اى وٌ٘ذ لضاٗاٖٗ وِ در هغالطِ تِ وار هٖرٍد چِ لضاٗاٖٗ است؟ 257
اخسإ درًٍٖ ٗؼٌٖ اخسإ تشى٘ل دٌّذُ استذالل هغالطٖ .اػن از لضاٗاٖٗ وِ هادُ استذالل را تشى٘ل هٖدّذ ٗا طَرت آى را.
اخسإ ت٘رًٍٖ :اهَرٕ خارج از استذالل هغالطٖ است وِ گرچِ ت٘رٍى از هتي استذالل لرار دارد اها هَخة لثَل ًت٘دِ استذالل ًادرست هٖ-
شَد .لضاٗاٖٗ وِ در هغالطِ تِ وار هٖرًٍذ ٍّوّ٘ات ٍ هشثّْاتاًذ.
 .9تفاٍتّإ ت٘ي «خذل» تا «ترّاى» در چ٘ست؟ (دٍ هَرد وافٖ است)

280

 . 2همذهات ترّاى تاٗذ ٗمٌٖ٘ ٍ هطاتك تا ٍالغ تاشذ اها همذهات خذل تاٗذ هسلّن ٍ همثَل طرف هماتل تاشذ ٍ هطاتمات تاا ٍالاغ در آى شار
ً٘ست.
 .9خذل ّوَارُ تِ دٍ شخض هتخاطن لائن است ٍلٖ الاهٔ ترّاى گاّٖ ترإ خَد شخض طَرت هٖگ٘رد.
 .3ترّاى تٌْا تِ طَرت ل٘اسٖ تأل٘ف هٖشَد تر خالف خذل وِ تِ شىل استمراء ٍ توث٘ل ّن هٖآٗذ.
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