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 کنید.ر مناسب پُ هایجای خالی را با عبارت: 1وال س

 کنیم.استفاده می...................................  برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از .1.1

 الفاظ: 1.1پاسخ 

 .شود ................................... باعثِ تواندخطای در الفاظ و معنای آنها می .1.2

 خطا در اندیشیدن :1.2پاسخ 

 

 های زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط بودنِ عبارت: 2سوال 

 □غلط      □صحیحعلم منطق وابسته به زبان خاصی است.      . 1/2

 غلط است.: 1/2پاسخ 

 □غلط      □صحیح     ی منطق جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است.وظیفه  .2/2

 است. صحیح: 2/2پاسخ: 

 

 به صورتِ کوتاه پاسخ دهید.: 3سوال 

 ..........................................................................................................................  :مشترک لفظی. 1/3

(( که دارای سه شوند. مانند ))شیرواحد بیان می در هر زبانی، گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ: 1/3پاسخ 

 گویند.می ((معنا در زبان فازسی است. به این کلمات ))مشترک لفظی

 ...............................................................................................................  :ی اشتراک لفظ. مغالطه2/3

-لفظ می اشتراکی لطهبه نام مغای ا، باعث بروز مغالطهاشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند: 2/3پاسخ 

 شود.
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 ی توسل به معنای ظاهری: ................................................................................................... مغالطه3/3

 گویند.را می به کاربردنِ داللت مطابقی به جای تضمّنی و التزامی خطای ناشی از :3/3پاسخ 

 ............................................................................................................  :ی نگارشی کلمات. مغااطه4/3

 گویند.دقیقِ عالئم سجاوندی را می ناشی از رعایتِدر اندیشه خطای  :4/3پاسخ 

 .......................................................................................................: ی ابهام در مرجع ضمیرهطل. مغا5/3

 گویند.نِ مرجع ضمیر را مینبود ناشی از ابهام در مشخص خطای در اندیشه :5/3پاسخ 

 

 ستون الف را به ستون ب وصل کنید.  :4سوال 

 

 ستونِ ب ستونِ الف

ی بخشی از معنای داللت لفظ بر معنا که دربردارنده داللتِ مطابقی

 اصلی لفظ است.

 داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است. داللتِ تضمّنی

-ی یک شیء داللت میلفظ بر معنا که بر الزمهداللت  التزامی داللتِ

 کند.

 

 :4سوال 

 داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است.: داللتِ مطابقی

 ی بخشی از معنای اصلی لفظ است.داللت لفظ بر معنا که دربردارنده :داللتِ تضمّنی

 کند.ی یک شیء داللت میلفظ بر معنا که بر الزمهداللت : التزامی داللتِ

 

 زیر تعیین کنید. نوعِ داللت لفظ بر معنا را در عبارات: 5سوال 

 (داللت مطابقه، داللت تضمّنی، داللت التزامی)

 (..........................)            را پاره کردی.   کتابمتند ورق نزن،  -
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 تضمّن پاسخ:

 (..........................)                           است.                شیر فالنی -

 التزام پاسخ:

 (..........................)                                        خراب شد. کتابم -

 مطابقه پاسخ:

 (..........................)                                      خراب شد. ماشینم -

 تضمّن پاسخ:

 

 ( مشخص کنید.✓است؟ آن را با عالمتِ ): کدام مغالطه رُخ داده6سوال 

 بو است. دبَ  ،بو است. روزبه دروزبه، سیر است. سیر بَ. 1/6

 □ ی اشتراک لفظالف( مغالطه

 □ ی نگارشی کلمات( مغالطهب

 □توسل به معنای ظاهری ی ج( مغالطه

 □ ی ابهام در مرجع ضمیرلطهامغد( 

 .ی اشتراک لفظمغالطه -ی الفگزینه :1/6پاسخ

 

 بُریدی!رم را مشتری خطاب به آرایشگر: سَ . 2/6

 توانستی حرف بزنی!اگر سَرَت را بریده بودم نمی آرایشگر خطاب به مشتری:

 □ ی اشتراک لفظالف( مغالطه

 □ ی نگارشی کلماتب( مغالطه

 □توسل به معنای ظاهری ی ج( مغالطه

 □ ی ابهام در مرجع ضمیرلطهامغد( 

 .توسل به معنی ظاهری -جی گزینه :2/6پاسخ

 

 پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به او شلیک کرد. .3/6
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 □ ی اشتراک لفظالف( مغالطه

 □ ی نگارشی کلماتب( مغالطه

 □توسل به معنای ظاهری ی ج( مغالطه

 □ ی ابهام در مرجع ضمیرلطهامغد( 

 .ابهام در مرجع ضمیر -دی گزینه :3/6.پاسخ

 

 های زیر یک مثال ذکر کنید.برای هر کدام از مغالطه: 7سوال 

 .......................ی نگارشی کلمات: .....................................................................................مغالطه .7/1

 عفو الزم نیست اعدامش کنید. :7/1پاسخ 

 ....ی توسل به معنای ظاهری: ...............................................................................................مغالطه. 7/2

خوانی؟ چون دبیرمان گفت بروید ای کتاب داستان میکنی و نشستهها را حل نمیچرا تمرین :7/2پاسخ 

 مطالعه کنید؛ نگفت بروید تمرین حل کنید!

 ..ی اشتراک لفظ: ...............................................................................................................مغالطه .7/3

 رنده است!دَر، باز است؛ باز، پرنده است؛ پس دَر، پ :7/3پاسخ 

 ..................................................ی ابهام در مرجع ضمیر: ...................................................مغالطه .7/4

 رستم بر اسب نشست، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد. :7/4پاسخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان درس دوم
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