
 انتقال و بیان افکار خود به دیگرانکار لفظ چیست                       ●

 خطای لفظ باعث خطاهای اندیشه بسیاری میشود.چرا لفظ برای منطق مهم است؟؟ چون امروزه  ●

 منطق اصال وارد اصول نحوی لفظ نمی شود بلکه اصول کلی  را  برای کاهش مغالطه بررسی می کند. ●

 

 

 

 

 

 

 اشتراک لفظ  یعنی  به اشتباه گرفتن معنا با معنای دیگر لفظ ● 

 

 

                                                                 

 شیر ، سیر ، گذشتن ، گور ، روان ، با ، داد                 مثال  داخل جمله کلمه چند معنایی پیدا کن : 

 

 باشد. ممکن است در اسم، حرف یا فعل ●

 

 

 

  بهام در عبارات :ا

  

 جا ابهام در عبارات داریم  3نکات نکمیلی:  

 کدومه ضمیری داشته باشی ندونی مرجعش  ●

 تشبیه بشه بدون ذکر وجه شبه  ●

 مثل/مانند / همچون+ فعل منفی  ●

 

 :  توسل به معنای ظاهری

                       

 اتاق خیلی بزرگ است             مطابقی )کلش(                      

              

 گ کردم اتاق را رن             تضمینی ) جزئی از مطابقی (        انواع داللت

 

 اتاق گرم است ) دما(             التزامی ) هیچی از مطابقی (                     

 

 

 

 

 

 1 * استاد پریا                                                                                                                     لفظ و معنا* درس دوم : 

 

 الفاظ تنها راه انتقال افکار نیستند ●

 منطق به زبان وابسته است نه به زبان خاص ●

 نکته بسیار مهم

 تکنیک تشخیص ؟؟

 از تهران تا اصفهان فاصله چقدر است ؟؟ ●

 پشت دیوار پنهان شد تا کسی او را نبیند ●

 به پیچ رسیدم برداشتمش ●

 مامان میتونم برم بازار؟ ●

بر معنالفظ نحوه متفاوت   

 دایپ یریعبارات دو پهلو و ضم

ستین  

رفتند که ناگهان او سکته کرد یپدر و مادر در پاساژ راه م   

درسته یگفتم روش مطالعات اشتباهه گفت بهت   

یغذا: مرس دیی/ بفرما خوانمی/ من مثل تو درس نم  یمثل الک پشت نو  

 شیر حیوان درنده ای است / خانه را جارو کردم / خانه را دزد زد 

  م شد / هنگام وضو باید پا رو شست/ پولش را باال کشید ام گ گربه



 انتقال کلمات اشتباه کتاب شودنگرش کلمات درشیوه 

 : در سه جا وجود دارد 

 ، ملک ، ملک  حرکات کلمات : ملک ●

 غلط امالیی : گذاشتن ارز عرض ●

 عدم رعایت عالئم سجاوندی : بخشش الزم نیست اعدامش کنید ●

 

 

 

 

 

 ( 99کنکور )                  : در کدامیک از موارد زیر قابلیت مغالطه توسل به معنای ظاهری وجود دارد ؟                            1

 در رویاها از علم حکایت می کند الف( دانایان معتقدند که شیر 

 ب( گفت فعال کمی دست به عصا باش ؛ گفت عصا ندارم  

 مین تا آسمان بود ج( میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از ز 

 مرزع سبز فلک دیدم داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد د(  

                                          و رابطه مفهوم و مصداق به تربیت، همان رابطه میان و ..... و ...... است .  : رابطه ذهن و زبان2

 عالم خارج و زبان  -الف( معنی و لفظ  

 عالم خارج و زبان  -ب( مصداق و لفظ   

 ذهن و عالم خارج  -ج( معنی و کلمه   

 زبان و عالم خارج  -معنی و مصداق  د(  

 احتمال ایجاد مغالطه اشتراک لفظ در کدام گزینه وجود دارد ؟ : 3

 مثل دیگران تنبل نباش الف(  

 تا این ساعت چند بار آمده است ب(   

 ج( زیادی خونسردی   

 د( بر سر عقایدت ایستادگی نکن   

 : کدام گزینه دلیل عدم پرداختن به قواعد صرفی و نحوی است ؟ 4

 الف( عدم وابستگی منطق به زبان  

 ب( عدم وایستگی منطق به الفاظ   

 ج( عدم وابستگی منطق به یک زبان خاص   

 هیچکدام د(   

 : کدام گزینه دارای ابهام در صحیح ضمیر است ؟ 5

 مجسمه های ساخته شده به دست یک هرمند است الف( 

 ب( هر کسی را بهر کاری ساختند  

 رستم نوش دارو را بعد از مرگ سهراب نپذیرفت زیرا سودی برای او نداشت ج(  

 د د( وقتی از تو حرف می زد صدایش می لرزی 

 گزینه مغالطه روبه رو اش نادرست است؟ : در کدام 6

 الف( تکالیف را مثل دیگران انجام نده ) ابهام در مرجع ضمیر ( 

 ب( خانه ام خراب شد ) توسل به معنای ظاهری (  

 ساخته شده توسط شهرداری خراب شدند ج( خانه های  

 د( او گفت این پول سهم من است  

 * استاد پریا                                                                                                                     لفظ و معنا* درس دوم :  2

 سکوت الزم نیست صحبت کنید  او برای دیداری یک ساعته به محل ما آمد  خانم پزشکی قبول شده 

  تست



 

 

 

 

 

 

 

 


