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خمس(از ص 111تا )151

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:
 .1خْتِ لضیة «ّش اًساًی تالفعل ساُ سًٍذُ است» سا تٌَیسیذ؟
أ .هطشٍعِ عاهِ 

122

ج

ب .دائوِ مطلقه 

 .2كذام گضیٌِ دس اخز ًتیدِ اص استثٌائی اتصالی صحیح است؟

ج .مطلقه عاهِ 
ج

د .عشفیِ عامه 

228

أ .استثٌاء عیي التالی لیٌتح عیي الومذّم 

ب .استثٌاء ًمیض الومذم لیٌتح ًمیض التالی 

ج .استثٌاء ًمیض التالی لیٌتح ًمیض الومذم 

د .استثٌاء عیي الومذم لیٌتح ًمیض التالی 

 .3لضیِ «ّش اختواع ًمیضیٌی هحال است» چِ ًَع لضیِ حولیِای است؟
أ .رٌّیِ 

ب .خاسخیِ 

أ

114

ج .حمیمیِ 

 .4لضیة «صیذ یا دس آب است ٍ یا غشق ًویضَد» چِ ًَع ضشعیِّ هٌفصلِای است؟
أ .حمیمیِّ 

ب .مانعۀ الجمع 

ج

ج .هانعۀ الخلَ 

د .عٌادیِ 
( 129ع - 3د )2
د .اتفاقیّه 

سؤاالت تشریحي:
« .1تٌالض» سا تعشیف كشدُ ،ضشٍط آى سا ركش ًواییذ.

133-134

اختالف فی المضیتیي یمتضی لزاتِ أى تکَى إحذاّوا صادقۀ ٍ األخشی كاربۀ (اختالف دٍ لضیِ تِ گًَِای كِ راتاً همتضی صذق یک لضیِ ٍ
كزب دیگشی تاضذ) .ضشٍط تحمك تٌالض عثاستاًذ اصٍ :حذتّای ّطتگاًِ دس هَضَع ،هحوَل ،صهاى ،هکاى ،لَُ ٍ فعل ،كل ٍ خضء،
ضشط ،اضافِ.
دس تٌافض ّطت ٍحذت ضشط داى * ٍحذت هَضَع ٍ هحوَل ٍ هکاى
ٍحذت ضشط ٍ اضافِ ،خضء ٍ كل * لَُ ٍ فعل است دس آى آخش صهاى

 .2عکس ًمیض هَافك ٍ هخالف لضایای صیش سا تٌَیسیذ.

145-154

أّ .ش اًساًی حیَاى است
ج .عکس ًمیضّ :ش غیش حیَاًی غیش اًساى استّ ،یچ غیش حیَاًی اًساى ًیست
ب .تعضی پشًذگاى سفیذ ّستٌذ
عکس ًمیض ًذاسد
جّ .یچ حیَاًی سٌگ ًیست
ج .عکس ًمیض :تعضی غیش سٌگّا حیَاى ّستٌذ ،تعضی غیش سٌگّا غیش حیَاى ًیستٌذ
د .تعضی حیَاًات اًساى ًیستٌذ
ج .عکس ًمیض :تعضی غیش اًساىّا غیش حیَاى ًیستٌذ ،تعضی غیش اًساىّا حیَاى ّستٌذ
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ً .3تیدِ لیاسّای صیش سا تٌَیسیذ ٍ سٍضي كٌیذ دس ّش لیاس ،كذامیک اص السام اضکال استعِ است؟
أ .تعضی اص گذایاى فمیش ّستٌذ

182

ّش فمیشی هستحك صذلِ است ج .تعضی گذایاى هستحك صذلِ ّستٌذ -ضکل اٍل

بّ .ش اًساًی حیَاى است

ّش ًاعمی اًساى است

ج .تعضی حیَاًات ًاعك ّستٌذ -ضکل چْاسم

203

ج .تعضی هعادى ،عال ّستٌذ

ّیچ ًمشُای ،عال ًیست

ج .تعضی هعادىً ،مشُ ًیستٌذ -ضکل دٍم

188

دّ .ش هسلواًی هعتمذ تِ خذا است

ّیچ هسلواًی دسٍغگَ ًیست

ج .تعضی هعتمذاى تِ خذا دسٍغگَ ًیستٌذ -ضکل سَم

193

 .4لَاًیي ٍ ضشٍط عوَهی «لیاس التشاًی» سا تیاى كٌیذ.

176

 .1تکشاس حذّ ٍسظ  .2ایداب احذی الومذهتیي  .3کلیّۀ احذی الومذهتیي  .4النتیجۀ تتثع أخس الومذهتیي  .5ال اًتاج هي سالبۀ صغشی ٍ خضئیۀۀ
كثشی.
* اَىّ القضیۀ الوحکَم تصذلْا تحَّل الی قضیۀ تتثع االٍلی فی الصذق ٍ فی االیداب ٍ السلة تتثذیل عشفَی االٍلی.

140

 .5عثاست سا دس لالة هثال تَضیح دّیذ.
تعشیف عکس هستَی هیتاضذ یعٌی ایٌکِ یک لضیِای كِ حکن تِ صذلص ضذُ است سا تا خاتدایی هَضَع ٍ هحووَلص توِ لضویِ دیگوش
تثذیل كٌیذ كِ لضیِ دٍم دس «ایداب ٍ سلة» ٍ «صذق» اص لضیِ اٍل تثعیت هیكٌذ هثالً عکس هستَی «كلّ اًساى ًواعك» «تعوض الٌواعك
اًساى» هیضَد.
* لَل هؤلف هي لضایا هتی سلّوت لضم عٌِ لزاتِ لَل آخش.

168-169

 .6أ .تا تَخِ تِ عثاست ،لیاس ساتعشیف كٌیذ .ب .تا لیذ «لزاتِ» چِ چیضی خاسج هیضَد؟
أ .گفتاسی است كِ اص لضیِّایی تطکیل ضذُ كِ ّشگاُ سالهت آى لضایا پزیشفتِ ضَد اص خَد آىّاً ،تیدة دیگشی حاصل هویگوشدد .ب .توا
ایي لیذ لیاس هساٍات خاسج هیضَد؛ صیشا دس ایي لیاس ًتیدِ فمظ اص همذهات تِ دست ًویآیذ ٍ لزاتِ ًیست تلکِ توا كووک لضویِای كوِ
خاسج اص لیاس هساٍات استً ،تیدِ حاصل هیضَد.
 .7دس ّش یک اص لیاسّای هضوش صیش ،چِ حزف یا تغییشی صَست پزیشفتِ است؟ ضکل اصلی لیاس سا تاصًَیسی كٌیذ.

231-232

أّ .زا اًساى ،ألًِّ ًاعك:
حزف كثشی و تمذین ًتیدِ تش صغشی و اصل لیاسّ :زا ًاعك و كل ًاعك اًساى و فْزا اًساى.
بّ .زا ًاعك ٍ كل ًاعك اًساى
حزف ًتیدِ و تمذین كثشی تش صغشی و اصلّ :زا ًاعك و ًاعك اًساى و فْزا اًساى.
* هانعۀ الدوع ٍ ّی تستلضم الوتصلتیي همذم كل ٍاحذۀ هٌْوا عیي أحذ الغشفیي ٍ التالی ًمیض اآلخش.

213

 .8تا تَخِ تِ عثاست ،لضیِ هٌفصلِ هانعۀ الدوعِ «الطیء إهّا ضدش أٍ حدش» سا تِ هتصلِ تثذیل كٌیذ.
 .1ارا كاى الطیء ضدشاً فَْ لیس تحدش  .2ارا كاى الطیء حدشاً فَْ لیس تطدش.
180

 .9چشا ضکل اٍل تذیْی االًتاج است؟ دس ضوي هثالی تَضیح دّیذ.

صیشا هکاى اصغش دس صغشی ّواى هکاى اصغش دس ًت یدِ است ٍ هکاى اكثش دس كثشی ّواى خایگاُ اكثش دس ًتیدِ است .هثال :ایي هَخَد ًواعك
است (اصغش= هَضَع) و ّش ًاعمی اًساى است (اكثش= هحوَل) و ایي هَخَد اًساى است (اصغش= هَضَع ٍ اكثش= هحوَل).
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