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سخن ناشر
»بــه علــوم انســانی خــوش آمدیــد.« ایــن را كســی بــه شــما می گویــد كــه خــودش از زمانــی كــه وارد 
دانشــگاه تهــران در رشــتء علــوم اجتماعــی شــد، تــا بــه امــروز، همــء فعالیت هــای نوشــتاری و نشــری 

و آموزشــی اش بیــش از همــه، بــرای رشــتء علــوم انســانی بــوده اســت. 
و شــما گام در رشــته ای گذاشــته اید كــه در تمــام جهــان، بــه عنــوان رشــته ای شــناخته می شــود كــه 

»توســعه« در همــء ابعــاد آن مدیــون ایــن رشــته اســت.
و نمی شــود یــك كشــور توســعه یافته و پیشــرفته بــه وجــود آورد بــدون وجــود دانش آمــوزان و 

ــند.  ــكل داده باش ــعه ای را ش ــر توس ــی تفك ــه مبان ــی ك ــجویان پویای دانش
ــه نظــر  ــه- ب ــد مقدم ــا چن ــوزان و دانشــجویان پوی ــش دانش آم ــدم گذاشــتن در مســیر پیدای ــرای ق ب

ــا آن آشــنا كنــم.  مــن- وجــود دارد كــه دوســت دارم شــما را ب
مقدمه اول: آن است كه حس افتخار را در خود پرورش دهیم. 

درســت اســت كــه ایــن حــس افتخــار وابســته بــه رفتارهــا و گفتارهــای اطرافیانمــان از جملــه خانــواده، 
دوســتان، معلم هایمــان و ... اســت و شــاید بــا توجــه بــه عــدم شــناختی كــه از رشــتء مــا دارنــد، نتواننــد 
ــا خوانــدن و  ایــن حــس افتخــار را بــه مــا منتقــل كننــد امــا، شــما كــه می توانیــد. شــما می توانیــد ب

دیــدن بــزرگان علــوم انســانی دنیــا، متوجــه شــوید كــه ارزش رشــته تان چقــدر اســت. 
مقدمه دوم: با درس های علوم انسانی به عنوان درس حفظی برخورد نكنید. 

شــاید خودتــان هــم بــه اشــتباه گفتــه باشــید كــه »درس هــای علــوم انســانی حفظــی هســتند و مــن 
ــچ درســی در مدرســه و  ــدم هی ــن معتق ــن رشــته. م ــه ای ــد ب ــم خــوب اســت« و آمده ای ــم حفظیات ه
دانشــگاه درس حفظــی نیســت بلكــه متاســفانه مــا حفظــی می خوانیــم و حتــی بــه مــا حفظــی درس 
می دهنــد. مگــر می شــود درس »اقتصــاد« حفظــی باشــد؟ درســی كــه اســاس هــر جامعــه مبتنــی بــر 
آن اســت. یــا درس علــوم و فنــون ادبــی یــا جغرافیــا. این هــا حفظــی نیســتند بلكــه قابلیــت »یادگیــری« 

دارنــد.
مقدمه سوم: به درس ریاضی حمله كنید. 

ــه  ــم ك ــول می ده ــما ق ــه ش ــا ب ــید، ام ــوده باش ــت نب ــی راح ــا درس ریاض ــما، ب ــی از ش ــاید برخ ش
ــا ریاضــی را خــوب  ــه شــما غلبــه كنــد، همراهیتــان می كنیــم ت گــر نگذاریــد كــه تــرس از ریاضــی ب ا
ــاد بگیــرم؟  ــد ریاضــی را خــوب ی ــان گفتــه باشــید: اصــاً چــرا بای ــه خودت ــد. شــاید االن ب ــاد بگیری ی
پاســخ مــن ایــن اســت كــه دو درس در رشــتء علــوم انســانی وجــود دارد كــه بــه ذهــن شــما توانایــی 
ــر  ــوم انســانی پ ــی منطــق. عل ــی ریاضــی اســت و دوم ــد. یك اندیشــیدن منظــم و ســاختمند می ده
اســت از مفاهیــم متنــوع و گاهــاً متضــاد و پــر اســت از پیچیدگی هــا. و بــه همیــن دلیــل، دانش آمــوز 
و دانشــجوی رشــتء انســانی نیــاز دارد كــه بــه حــوزءه نظریــه ســاختن وارد شــود. نیــاز بــه ایــن دارد كــه 

ــه تفكــر ریاضــی و منطقــی دارد.  ــاز ب ــرای همیــن هــم نی ــف را بســازد و ب مدل هــای مختل
و در نهایــت ایــن كــه آرزو می كنــم كــه علــوم انســانی توســط شــما در ایــن كشــور، ببالــد و قدرتمنــد 

گــردد. 
  



تا سال چهارم دبیرستان در رشتء ریاضی و فیزیك درس خواندم. به خاطر عاقه ام به حوزءه علوم انسانی، در 
كنكور، رشتء علوم انسانی را انتخاب كردم و در آخرین ساعات بین روان شناسی و علوم اجتماعی، رشتء علوم 
اجتماعی را انتخاب كردم و دانشجوی دانشگاه تهران شدم. سال ها از آن روزها می گذرد و من بارها از این 
كه رشتء دانشگاهی ام را در حوزءه علوم انسانی انتخاب كرده ام، به خودم، كلی كارت تبریك داده ام. چرا؟ قبل 
از این كه دالیلم را بگویم از یك موضوع دیگر پرده برداری كنم: یادم هست كه وقتی می خواستم رشتء علوم 
انسانی را انتخاب كنم، پدرم بهم گفت »برای چی؟ برو مهندسی بخون!« و جالبی داستان این بود كه خودش 
علوم انسانی خوانده بود و البته خودش نمی توانست در آن زمان برود دانشكدءه فنی، چون مجبور بود هم 
كار كند و هم درس بخواند و باید می رفت، شبانه درس می خواند و شبانه، رشته های فنی نداشت. به هر حال 

پدرم - كه سال ها دبیری كرده بود- در این موارد هیچ گاه نظر خودش را تحمیل نمی كرد. و تحمیل نكرد. 
و اما چرا علوم انسانی و افتخار به آن؟ چندین دلیل دارد و من فقط به یك دلیل می پردازم كه موضوع این 

مقدمه نیز هست:
ما تجربه های علم طبیعی را بسیار راحت می پذیریم حتی بدون این كه دالیلش را به طور جدی خوانده 
باشیم. راحت می پذیریم كه علت فرود یك سیب از درخت به دلیل نیروی جاذبء زمین است. در واقع اتكا 
می كنیم به دانش دانشمندان علوم طبیعی. اما در حوزءه انسان و آن چه كه به علوم انسانی مربوط است، ما به 
گر سؤال بپرسیم كه به چه دلیلی ماهواره ای كه بر گرد  باورها و دانش غریزی خود بیش تر اعتماد می كنیم. ا
زمین در حال چرخش است به چه روشی با زمین در ارتباط است و چگونه پیام هایی را از زمین می گیرد و 
گر  گر در رشته های ریاضی و فیزیك درس نخوانده باشیم و ا دوباره به بخش دیگری از زمین باز می گرداند، ا
گر نظری دادیم به احتیاط آن را بیان می كنیم و  برنامه های علمی را ندیده باشیم یا سكوت می كنیم و یا ا
گر دانشمندی نظر ما بشنود، به راحتی نظر او را قبول می كنیم. اما تصور كنید وقتی در مورد روش تربیتی  ا
گر پرسیده شود علت گرانی برخی از كاالها نسبت به برخی دیگر  فرزندان از ما سؤالی پرسیده شود و یا ا
كثریت قاطع مردم- حتی بدون این كه یك كتاب در حوزءه  از كاالها چیست، همه- تقریباً می توان گفت ا
گر نظر  روان شناسی خوانده باشند و یا یك كتاب در حوزءه اقتصاد در مورد این دو مثال نظر می دهند و تازه ا

مخالف خودشان را از متخصصین این رشته ها بشنوند، در مقابلش جبهه می گیرند.
و این چالش شما دوستان عزیز است وقتی می خواهید وارد دانشگاه شوید و سپس فارغ التحصیل شوید. 
یكی از دالیلی كه رشتء علوم انسانی از جانب بسیاری از مردم رشتء جدی ای دیده نمی شود، همین است 

كه فكر می كنند در این حوزه صاحب نظر هستند و نیازی به رشتء دانشگاهی نیست!
خوب! با این اوصاف من از كدام منظر به تحصیل دانشگاهی خودم در رشتء علوم انسانی می نازم؟! از این 
منظر كه این چالش و چالش هایی از این سنخ همیشه مرا در پویایی نگه داشتند. من به كمك رشته ام امور 
ساده ای كه مردم به طور عادی انجامش می دادند با عامت سؤال دیده ام. آن چه كه در امور اجتماعی به 
عنوان امر پذیرفته شده تلقی می شد، با دیدگاه شك نگریسته ام و نمی دانید كه چه لذتی دارد وقتی می بینی 

كه دالیل واقعی تر یك امر اجتماعی آن نیست كه می گویند بلكه آن است كه تو كشف می كنی.
اما در این میان منطق شاید یكی از مهم ترین ابزارهای این نگرش است. بسیار وقت ها آدم ها از مقدماتی به 
نتیجه می رسند كه اساساً مقدماتشان به نتیجه ارتباطی ندارد. منطق مهم ترین كاری كه با ما انجام می دهد، 
كشف مكانیزم هایی است كه در مورد یك موضوع در ذهنمان پرورانده ایم. منطق از آن دسته ابزارهایی است 
كه ما را در قبال یك امر پذیرفته شده، مسلح می كند تا آن را دوباره به چالش بكشیم. عادت را بخواهیم بر 
هم زنیم، عادت را بخواهیم چنان بر هم زنیم كه از درون آن، »نو«ها، از درون آن »خاقیت ها«، بیرون زند، 

فهم منطقی از آن ابزارهاست. خوب بخوانیدش!

مقدمه مؤلف
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بد سير است. سير 
لفظ کاشترا« در 
مقدمه در و یمعن 

  

  

ـهـم
 دوم

طق 
نيا ريتصو -ـم

  
  
  
  
  
  
  
  

 مفهو
 چآن به
 لف آن
خط هر -
تلفن گرا
خط یعني
  

وظ -
بر را
به -
هب -
اين -
 تص
 مع
  

ۀوظيف رايز

منط در چرا
يک ديايب -
است. ريخ

آيا منط 
منطق علم -
منطق علم -
منطق علم -
مورد دو -
دو ادامه در

يک ف:يتعر
  

او ♦
نچهآ

م يک
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 درسـنامـه
  دومدرس 

طقــــمن   
 دهـــــم

  
  است. فرهاد معشوق انگور پس است؛ فرهاد معشوق نيريش است، نيريش انگور ♦
  است. رفته ارك به مختلف یمعن دو به مقدمه دو در »نيريش« لفظ ز،ين جانيا رد
 شـنونده هكـ ندك یمخف را لفظ يک ۀدوگان یمعنا ندك یم یسع ندهيگو ،تيواقع در است. فوق یها مثال از تر دهيچيپ لفظ کاشترا تيواقع در
  های زير بيشتر خواهيم گفت. در مثال نشود. اش متوجه ،یراحت به

  
  ♦ رفت! مشهد به تهران از پياده ساعته، دو فردی ♦
 ميشـنو یم را جملـه نيا هك یبار نياول هك یحال در »است. گرفته دارد، ساعت تا دو هك یسك« یمعنا به را »ساعته دو« ندهيگو ، مغالطه نيا رد
 بـه ادهيپ یپا با را خودش ساعت دو عرض در او هك است نيا دارد ما ذهن هك یتداع هكبل شود ینم یتداع مورد نيا ذهنمان به ميخوان یم اي

  است. رسانده مشهد
  ♦ برداشت! را آن و شد خم رسيد؛ پيچی به ای راننده روزی ♦
  دارد. وجود ذهن در »چيپ« از معنا دو باال، مثال همانند ز،ين مغالطه نيا رد

 
  ♦ داشتند. اختالف سال پنج همسرش و او ♦
  است. يک دامك منظورش هك ستين مشخص و باشد داشته تواند یم منظور دو ندهيگو مغالطه، نيا رد
  داشتند. یسن اختالف سال پنج همسرش و او اول: یعنام
  داشتند. اختالف هم با سال پنج همسرش و او دوم: یعنام
  ♦ گرفتند. سكع چند ما از ها آن ♦
  است. يک دامك منظورش هك ستين مشخص و باشد داشته تواند یم منظور دو ندهيگو مغالطه، نيا رد
  انداختن) سكع یمعنا در گرفتن سك(ع انداختند. سكع چند ما از ها آن اول: یعنام
  ما) از سكع تا چند ردنك افتيدر یمعنا در نگرفت سك(ع گرفتند. سكع چند ما از ها آن دوم: یعنام
  ♦ .ندارد متيق كتاب نيا ♦
  است: ريز یمعنا از يک دامك عبارت نيا در ،»متيق« از ندهيگو منظور هك ستين علومم
  گرفت.) توان یم ارزش یمعنا به متي(ق است. ارزش یب تابك نيا اول: یعنام
  است.) نشده ركذ آن یمبلغ متي(ق ست.ين مشخص متشيق تابك نيا دوم: یعنام
  گذاشت.) یمتيق آن یرو توان ینم هك است ارزشمند قدر (آن است. ارزشمند اريبس تابك نيا سوم: یعنام

 شود. یم استفاده اريبس زين ارانك مغالطه توسط هك است یذهن یخطاها انواع نيتر عيشا از يكی لفظ، کاشترا  
 است. رهزن دائم لفظ کاشترا« د:يگو یم لفظ کاشترا مورد در یمولو«  
  

 يک یبررس یبرا ليدل نيهم به باشد. »فعل« در تواند یم و باشد »حرف« در تواند یم باشد، »صفت و اسم« در تواند یم لفظ در کشتراا
   د.ينك دقت موارد همه به مغالطه نوع صيتشخ هنگام به عبارت،

  

  
 ند.يگو مترادف الفاظ آنها به هك هستند معنا يک یدارا لفظ چند گاه مترادف: الفاظ  
  »دتُ مِ  روش،« ؛»يکن و خوب« ؛»بشر و انسان« :مثال -
 زبان به دامشانك هر و بخرند يیغذا داشتند هك یپول با خواستند یم نداشتند، کمشتر زبان هك نفر چند هك است یمولو شعر نه،يزم نيا در معروف ثالم

  دارد. یسانيك یمعنا برند، می كار به كه الفاظی هك دانستند ینم چون افتادند دعوا به هم با اما خواست یم »انگور« خود
  تذكر مهم با استفاده از كتاب معلم درس منطق

  هستند. نوشتاری يا گفتاری خطاهای بلكه نيستند مغالطه ،ها مثال از برخی
  كند. اشتباه است ممكن فرد اما نبوده انداختن خطا به گوينده هدف هستند. خيز مغالطه بلكه نيستند مغالطه ها مثال از برخی
  كنند. خطا دچار خواهند می را خواننده يا شنونده تعمدی و هستند مغالطه ها مثال از برخی
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ـهـدرسـنام  
 دومدرس 

طقــــمن   
 دهـــــم

  داللت لفظ بر معنا در جمالت ةنحو
 و »یگر تياكح« یمعنا به داللت پس ند.ك یم تياكح ب از الف هك است نيا »داللت« از منظور ،»ب« بر ندك یم داللت »الف« عبارتِ  در داللت: مفهوم 
  ».نام يک شخص«كند به  داللت می» ارسطو«شنويم  را می» ارسطو«به طور مثال وقتی لفظ  است. »يیراهنما«
 شود. یم تيهدا آن یمعنا یسو به لفظ آن دنيشن با ذهن« معنا: بر لفظ داللت مفهوم«  
 یالتزام داللت .٣ ینتضمّ  داللت .٢ یمطابق داللت .١ معنا: بر لفظ داللت انواع  
 د:ينيبب یا سهيمقا هك باشد ادتاني و دينك مطالعه دقت با را ريز جدول  

  مثال حيتوض  مثال  مفهوم  انواع

  است. شده اطالق خانه لفظ ۀهم به دنيخر  دم.يخر يا خانه  است. لفظ ياصل يمعنا با مطابق داللت  یمطابق داللت
  است. شده اطالق خانه از یبخش به زدن رنگ  .كردم رنگ را ام خانه  رد.يگ يم دربر را لفظ ياصل يمعنا از يبخش داللت  ینتضمّ  داللت

  یالتزام داللت
  است. لفظ ياصل يمعنا از خارج داللت

 ،است نشده اطالق خانه به شدن دهيدزد  برد. دزد را ام خانه  ند.)ك يم داللت ءيش يها الزمه بر هكبل لفظ خود بر (نه
  است. شده اطالق خانه هياثاث بر هكبل

  

  
   است. »يالتزام داللت« منظور حتماً  ،باشد مدنظرمان آن يمجاز یمعنا لفظ، يک از هرگاه .۱
   دارد. »شجاع«اشاره به  جا اين در ،»ريش« »است. ريش یفالن« مييگو یم یوقت مثال: طور هب
   است. ينتضمّ داللت منظورمان آن، ۀهم نه ميدار اشاره لفظ يک از يبخش به یوقت .۲
   است. راهنيپ از یبخش منظورمان شد پاره راهنميپ مييگو یم یوقت مثال: طور هب
  )داد. مخواه حيتوض (درس سوم د.ردا وجود مطلق خصوص و عموم ۀرابط یتضمن داللت در معنا و لفظ انيم .۳
  ح خواهم داد.)يتباين وجود دارد. (درس سوم توض ۀميان لفظ و معنا در داللت التزام رابط .۴
  شود. یم لفظ کاشترا ۀمغالط جاديا موجب »جناس« انواع از یبرخ ات،يادب در .۵

  »است. غريب هزاران ديار آن در من چون نيست/ غريب چندان تو كوی به آمدم گر« مثال:
   است. »غريبه و ناآشنا فرد« معنای به دوم مصرع در و است »دور و بعيد« معنای به اول، مصرع در غريب

  

  :كلمات به معناي ظاهري مغالطة توسل
 ۀمغالط ،آن گريد نامند.(نام می »ظاهري معناي به توسل مغالطة« را آن كه شود می منتهی خطايی هب التزامی و تضّمنی جای به مطابقی، داللت بردن كار به -

  است.) یاللفظ تحت یمعنا به توسل
  

  ♦ رد.ك خواهد ارك شما تلفن خيتار نيا تا حتماً  هك ميبود نگفته م،يديشك هك ميشك یم تلفن خط يک شما یبرا خيتار نيا تا ميبود گفته ما الف) ♦
  :الف مثال در مغالطه صيتشخ روش

 خط دنيشك از یوقت ،گذشته در ندهيگو است. دكيتأ مورد »تلفن« بله، ................. است؟ گرفته قرار دكيتأ مورد هك است لفظ دامك دينيبب ابتدا
   رد.ك خواهد زين ارك او تلفن هك است آن یمعنا به تلفن خط شدن دهيشك هك است ردهك خطا نيا دچار را شنونده است، زده حرف تلفن
  است. شده استفاده »تلفن خط دنيشك« یظاهر یمعنا به توسل ۀمغالط از عبارت نيا در واقع در
گر ب) ♦  نيـا جمهـور سيرئ حضـور بـا ميبود گفته ما هك دينيب یم ،دينك مراجعه شد هم چاپ و ميردك اعالم روزنامه به ما هك یخبر متن به ا
  ♦ شد. یبردار بهره و یانداز راه ارخانهك هك مينگفت ما شد، افتتاح ارخانهك

  :ب مثال در مغالطه صيتشخ روش
كيد مورد آنچه عبارت، نيا رد  گرفتـه ارخانـهك در شـدن باز یعني آن یاللفظ تحت یمعن به را شدن افتتاح نده،يگو كه است »كارخانه« است تأ

  اند. گرفته آن یانداز راه یمعنا به را آن خبر، نيا خواندن موقع مردم هك یحال در است؛
  

   اند؟ داشته نظر در را معنا بر لفظ داللت انواع از نوع دامك ،بيترت به شنونده و عبارت) ندهيگر(１و مغالطه »الف« عبارت رد اول: رسشپ
   است. شده انجام هك تلفن خط دنيشك یواقع یمعنا به تلفن خط دنيشك است: داشته نظر در را مطابقی داللت نده،يوگ اسخ:پ
    است. داشته نظر در تلفن خط ردنك ارك یمعنا به را تلفن خط دنيشك است: داشته نظر در را التزام داللت نونده،ش
  اند؟ داشته نظر در را معنا بر لفظ داللت انواع از نوع دامك ب،يترت به شنونده و عبارت) ندهيگر(１و مغالطه »ب« عبارت رد دوم: رسشپ
   است: داشته نظر در را یمطابق داللت نده،يوگ اسخ:پ

   است! گشوده را ارخانهك در ،جمهور سيرئ یعني است شدن گشوده یمعنا به افتتاح
   است: داشته نظر در را التزام داللت نونده،ش

   د.يتول خط افتادن راه و ردنك ارك به شروع یمعنا به افتتاح
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 هاي پرسش
  دومدرس 

 

 مــنطق
 دهــم

 
  

 ،»انسان« »ردمک یم رکف انسان به داشتم« ،»دارد. ازين غذا به ماندن زنده یبرا سان+ان« ،»دارد حرف پنج انسان« یها عبارت در د:ييبگو بيترت هب .152

  )يمفهوم(  ........................................................................................................................................................................................................................  است؟ مورد دامک به ناظر

   مصداق ـ خارج ـ زبان   زبان ـ واقع ـ لفظ   مصداق ـ واقع ـ لفظ   ذهن ـ خارج ـ زبان 
  )يمفهوم(  .................................................................................................................  دارد؟ طهيح دامک به اشاره »نرگس« ،»ردک ام آواره تو چشم نرگس« عبارت رد .153

  زبان   ذهن   لفظ   ذهن از خارج 
  )يمفهوم(  .......................................................  ؟است آمده درستی به گزينه کدام در بيترت به »آن قيمصاد به تابک« و »آن یمعنا به تابک« های نسبت .154

  واقع ۀحيط به زبان ۀحيط ـ واقع ۀحيط به زبان ۀحيط    ذهن ۀحيط به واقع ۀحيط ـ ذهن ۀحيط به زبان ۀحيط 
  زبان ۀحيط به واقع ۀحيط ـ زبان ۀحيط به ذهن ۀحيط   واقع ۀحيط به زبان ۀحيط ـ ذهن ۀحيط به زبان ۀحيط 

 شود یم متوجه تماس از بعد اما بزند زنگ یعل به خواهد یم یمدت از بعد است. ردهک ثبت یعل عنوان با را »یعل« دوستش اسم همراهش، یگوش در یردف .155

  )يمفهوم(  ........  است؟ شده نييتب یدرست به نهيگز دامک در خطا نيا علت دييبگو رد،يبگ تماس است، یعل اسمش هم او هک گرشيد دوست به خواسته یم

  است. شده یذهن یخطا جاديا باعث یلفظ یخطا   است. شده یخارج یخطا جاديا باعث یذهن یخطا 
  است. شده یواقع یخطا جاديا باعث یواقع یخطا   است. شده یخارج یخطا جاديا باعث یلفظ یخطا 

 دامکـ همـراهش گوشـی در شـده ثبت علی هک آورد ینم ادي به و ردک یم نگاه خود تلفن ستيل به دوباره یمدت از بعد فرد همان اگر باال تست رد .156

  )يمفهوم(  .................................................................................................................................................................  است؟ گرفته لکش يیخطا چه ،اوست دوستان از يک

  یواقع یخطا   یخارج یخطا    یلفظ یخطا   یذهن یخطا 

   
  )ياشكنك(  .........................................................................................................................  ؟ستين درست »منطق در الفاظ مبحث« با ارتباط در ريز موارد از يکدامک .157

  شود. یم دنيشياند در خطا موجب الفاظ در خطا   ست.ين خاص یزبان به وابسته منطق، علم 
  است. مطرح یفارس زبان در هک یلک اصول   م.يشو ینم ینحو و صرف قواعد وارد منطق، علم در 

  )يمفهوم(  ................  »است. گران ارزان ۀخان :پس است؛ گران ابيمک زيچ هر است، ابيمک ارزان، ۀخان« ؟دارد وجود یا مغالطه چه استدالل نيا رد .158

  لماتک یارزش بار ۀمغالط   یظاهر یمعنا به توسل ۀمغالط 
  لفظ کاشترا ۀمغالط   لماتک نگارش ۀويش ۀمغالط 

  )يمفهوم(  ...............................................  دارد؟ وجود عبارت نيا در مغالطه وجود انکام ليدل دامک به »است من ۀسال چهل دوست رضا« مييگو یم یقتو .159

  عبارات در ابهام     لماتک نگارش ۀويش   لفظ در کاشترا   لماتک یارزش بار 
  )يمفهوم(  ............  باشد؟ داشته وجود تواند یم ها مغالطه از نوع دامک بيترت به »گرفتند. سکع چند ما از آنها« و »ندارد متيق خانه نيا« عبارات رد .160

  لفظ در کاشترا ـ لفظ در کاشترا   لفظ در کاشترا ـ لماتک یارزش بار 
  عبارات در ابهام ـ عبارات در ابهام   عبارات در ابهام ـ لماتک نگارش ۀويش 

 مغالطـه نوع دامک وقوع انکام باشند، مانده یباق خود یسرجا در درختانش یول »بردند غارت به را ميها درخت« د:يبگو عبارت يک در یفرد گرا .161

  )يمفهوم(  ...................................................................................................................................................................................................................................................  دارد؟ وجود

  عبارات در ابهام   لماتک یارزش بار   لفظ در کاشترا   یظاهر یمعنا به توسل 
  )يمفهوم(  ............................................................  هستند؟ يیها داللت نوع چه »اتاق بر خانه« ،»راننده بر نيماش« ،»واريد بر سقف« داللت دييبگو بيترت هب .162

  التزام ـ التزام ـ مطابقه   التزام ـ تضمن ـ مطابقه   تضمن ـ التزام ـ تضمن   تضمن ـ التزام ـ التزام 
 ۀبرنـد بـه تيـنها در شـود. یم نيـيتع شـهرها از يکی به برگشت و رفت طيبل آن ۀزيجا و شود یم برگزار یا مسابقه تهران شهر در هک دينک رضف .163

  )يمفهوم(  ..................................  اند؟ زده یا مغالطه چه به دست مسابقه نندگانکبرگزار شود. یم داده یر شهر به یران اتوبوس واحد تکشر طيبل مسابقه،

  یظاهر یمعنا به توسل   عبارات در ابهام   لماتک یارزش بار   لفظ کاشترا 
 آغـاز را خـود یهـا تيفعال شيپ سال دو از ما حزب هک گفتم ام یسخنران در بنده« است؟ رفته ارک به آن در یا مغالطه نوع چه هک دييبگو عبارت نيا مورد رد .164

  )يمفهوم(  .........   »م.يا ردهک روين جلب و یقيتحق یها تيفعال به شروع ما هکبل باشد شده یاسيس یها تيفعال وارد علناً  و رسماً  هک ستين یمعن نيبد نيا یول رده،ک

  یظاهر یمعنا به توسل   عبارات در ابهام   لماتک یارزش بار   لفظ کاشترا 
  )يمفهوم(  ند؟ک جاديا را یا مغالطه نوع چه تواند یم بيترت به »شد. شفک نيمأمور توسط شده دهيدزد اجناس« و »مانم.يپش شما يیراهنما از من« .165

  لماتک ینگارش ـ لماتک یارزش بار   لماتک ینگارش ـ عبارات در ابهام 
  لماتک یظاهر یمعنا به توسل ـ لماتک یارزش بار   لماتک یظاهر یمعنا به توسل ـ عبارات در ابهام 

  )ياشكنك(  .............................  نند؟ک یم جاديا یا مغالطه چه باشند، نادرست هک یصورت در »یسجاوند عالئم« و »يیامال یها غلط« هک دييبگو بيترت هب .166

  لماتک ینگارش ـ لماتک ینگارش   لماتک ینگارش ـ عبارات در ابهام 
 لماتک ینگارش ـ لماتک یارزش بار   عبارات در ابهام ـ عبارات در ابهام 
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 سومدرس 

طقـــــمن   
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   مفهوم و مصداق   مفاهيم کلی و جزئی  

   رابطۀ ميان مصاديق دو مفهوم کلی   بندی مفاهيم های چهارگانه در طبقه استفاده از نسبت  
  

  
 شتريب یمك را »مصداق« و »مفهوم« یمعنا ،ليدل نيهم به .يافت دست ،گفت خواهم هك یمطالب از یدرست کدر به توان ینم مصداق و مفهوم کدر دونب
   داد. خواهم حيتوض است، آمده یدرس تابك در چه آن از
  م.ينك یم کدر لماتك از ما هك يیمعنا به دارد اشاره ،مفهوم -
   دارد. ما ذهن از خارج جهانِ  در مفهوم آن هك يياياش اي افراد به دارد اشاره ،مصداق -

  
 ۀريـدا درون یها نقطـه ،دارنـد وجـود نيزمـ ۀركـ در هك یاندرخت یتمام و درخت ۀريدا ميگذار یم را آن نام هك دينك فرض را رهيدا يک

  .مييگو یم درخت قيمصاد هستند، واقع) عالم ذهن، از خارج (عالم تيواقع در هك درختان آن تمام به م.يريگ یم نظر در درخت
 یعنـي .شـود یم تر کوچـك بـاال ۀريـدا هك است نيا ،افتد یم هك یاتفاق نياول .سرو درخت مييبگو ميخواه یم هك ميريبگ نظر در حال 

  .است درخت قيمصاد از تر مك سرو درخت قيمصاد
گر !وبخ   .دارد سرو درخت يک فقط ما ۀخان چون ؟چرا .شود یم رهيدا داخل یها نقطه از يكی به ليتبد بودن رهيدا از رهيدا نيا ،»ما ۀخان اطيح سرو درخت« مييبگو ا
 تمـام ديـگفت درسـت ........... ؟ستيچ خانه قيمصاد هك دييبگو من به( ».ندك يم اشاره آن به ذهن از خارج عالم در مفهوم چه آن« شود یم مصداق پس 

  ).باشند نيزم یجاك هر در هك يیها خانه
 باشـد يـیاجزا یدارا ديـبا باشـد، داشـته زيتمـا ها مفهوم ۀيبق با و شود شناخته هك نيا یبرا ،ما ذهن در یمفهوم هر .»مفهوم« کدر سراغ ميبرو حاال 
گر هك ميبشناس را يیاجزا ديبا مثلث مفهومِ  کدر یبرا ما .ميريبگ نظر در را مثلث مفهوم ديايب ).يعقل ياجزا مييگو یم اصطالحاً (  ،ميبشناسـ را اجـزا آن ا

گر .ميا شناخته را مثلث   .است »یضلع سه لكش« مثلث، ميفهم یم وقت آن ست،يچ »یضلع سه« و »لكش« ميبدان ا
  م:ينک یبررس را »مصداق و مفهوم« زين گريد هيزاو يک از -

 ميمفـاهدر ايـن صـورت  ،»درس منطـق«شود  و می مينك یم اضافه »منطق« مانند گريد مفهوم يک ،»درس« مفهوم مثالً  مفهوم، يک به ما یقتو
   ه:ك مييبگو ميتوان یم واقع در شوند. یم مترك ها مصداق یول شوند یم شتريب

  سكبالع و شود یم تر مك مصداق شود، اضافه مفهوم به چقدر هر دارند، سكع ۀرابط مصداق و مفهوم

  
  م؟ييگو یم چه است، )یمترك مصداق ايشتر(يب مفهوم یدارا ،يکدامك »نيالساق یمتساو مثلث« و »مثلث« نِ يب از هك بپرسند ما از یوقت

  »نيالساق یمتساو مثلث« د:يداد پاسخ درست اديز احتمال به ...............
گر حال   ............... گفت؟ ميخواه چه است، )یمترك مصداق اي( شتريب مفهوم یدارا ،يکدامك »لكش« و »مثلث« نيب از هك بپرسند ما از ا

 از يک دامك دينيبب هك است نيا ارك نيبهتر ست.ين زين یدرست اريمع اساساً  هك است شتريب يکدامك لماتك تعداد دييبگو هك ستين نيا اريمع گريد نجايا
 ۀهمـ هـا، مربع ۀهم ها، مثلث ۀهم (شامل است یشتريب قيمصاد یدارا لكش مثال، نيا در د.ينك استفاده روش نيا از و دارند یمترك مصداق موارد نيا

  ها) مثلث ۀهم (شامل .است مترك مثلث قيمصاد اما ...) و ها ليمستط
 آمد. خواهد ادامه در هك است یالزام یلّ ك و یجزئ ميمفاه کدر یبرا ما هگفت »مصداق و مفهوم« یديلك واژه دو مورد در نونكتا چه آن  

  
 بـه را یتسـت و یحيتشـر یها سـؤال هم و ديريبگ ادي یخوب به را مفهوم دو نيا هم تا داد خواهم حيتوض شما یبرا لكش دو به را یجزئ و یلّ ك ميمفاه
  .داد خواهم ادي شما به خوب یديلك ۀتكن چند بعد و ردك خواهم شروع یلّ ك و یجزئ مفهوم فيتعر از ابتدا .ديده پاسخ یدرست
 دماوند ۀقل« اي »تهران« مانند: .»ندك یم داللت یخارج مصداق يك بر فقط هك است یمفهوم« :»یجزئ« فيتعر«  
 ديسف اي معلم مانند: .»اردد مصداق يك از شيب بر انطباق تيقابل هك است یمفهوم« :»یلّ ك« فيتعر.  

  
  ؟است یلّ ک مفهوم چرا وانيح دييبگو طفاً ل

 تصـور ذهنم از خارج عالم در شيبرا توانم یم نمونه يک از شيب نمك یم تصور را »وانيح« مفهوم یوقت چون« ديا گفته هك زنم یم حدس ...............
   .......... ؟یجزئ اي است یلّ ك »کگنجش« مفهوم دييبگو حال .ديا داشته یدرست استدالل ».اسب مثلِ  اي کگنجش مثلِ  .نمك

 خـارج عـالم در ،کگنجش چون ؟چرا .است یلّ ك مفهوم هك ديگفت یم ديبا .ديباش گفته درست دوارميام .دينيبب مرا جواب بعد ديده پاسخ لطفاً  
    .كه هر كدام گنجشک هستند مينيب می را پرنده نياهر كدام از ما تعداد زيادی از  روز هر بلكه ستين گنجشک يکفقط شامل  شما و من ذهن از
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ـهـدرسـنام  
درس سوم

طقـــــمن   
 دهــــــم

  ».باشند يجزئ الزاماً مجموعه يك يها رمجموعهيز ستين قرار«:
  .دارد یاديز یعضوها درونش در مجموعه ريز نيا خود هك چرا ،ميبدان یجزئ را آن گاه آن ،است وانيح ۀمجموع ريز چون ،کگنجش ستين قرار :یعني

  ؟یجزئ اي است یلّ ک ،خط مفهوم هک دييبگو االن وبخ

 یمفهـوم چگونه دهيخم خط هك دييبگو حال . »دهيخم خط« اي »راست خط« مثلِ  .است یاديز یها مصداق یدارا خط مفهوم ديا گفته درست ...............
 مصـداق يـک ديشكب اغذك یرو بر هك یا دهيخم خط هر شما .است یشمار یب قيمصاد یدارا زين مفهوم نيا .است فوق سؤال مانند بله ............... ؟است

  !شمار یب ؟ديشكب ديتوان یم دهيخم خط چند .شود یم محسوب دهيخم خط یبرا
   ؟باشد یجزئ هک ردک مطرح توان یم را یسؤال چه ،راستخط  و دهيخم خط و خط مورد در هک شود یم مطرح سؤال نيا االح

گر  مفهـوم بـه اشـاره ،راسـت خـط نيا .»دميشك السك در روزيد هك یراست خط« :داشت خواهد یجزئ مفهوم به اشاره ،مييبگو را جمله نيا شما اي من ا
  .ندك یم تيواقع عالم در راست خط يک به اشاره فقط و فقط هك چرا .دارد یجزئ

  ».ميدار اركسرو يجزئ مفهوم با ما ؛ندكب مصداق يك به اشاره ،ما ذهن از خارج عالم در يمفهوم هرگاه«
   ؟یلک اي است يیجز عبارت دو نيا در ما ۀخان هک دييبگو و ديريبگ نظر در را عبارت دو نيا

  است. شهر یاصل ابانيخ يکنزد هك تاس ما ۀخان جانيا .١
  »است. یاضاف بكيتر يک ،ما ۀخان« .٢
   است. »يیجز مفهوم« هك مييبگو و داده صيتشخ یبه راحت »ما ۀخان« یابتدا در »نيا« وجود ليدل بهم يتوان یم را اول ۀملج
  است. »یلك مفهوم« پس آن، یمصداق یمعنا به نه است شده یبررس آن یلفظ یمعنا به جمله نيا در »ما ۀخان« هك مييبگو ديبا زين دوم ۀجمل مورد رد

  

  »يلك اي است يجزئ مفهوم هك ردك يبررس جمله در را آن ديبا بازگردد ينيمع ريضم يك به هك يمفهوم« 
  

  فتد:يب جا ذهنمان در یلّ ك و یجزئ تصور بحث از گريد ۀتكن يک تا مينك حل هم با را سؤال نيا
  .دينك مطالعه را چهارم ۀتكن پاسخ در ؟یجزئ اي هستند یلّ ك مفهوم »مرغيس« ،»سرخ یاژدها« ،»انيپر شاه« ،»ويد«

  

  ».شوند يم محسوب يلّك مفهوم ،هستند »يوهم« و »ياليخ« هك يميمفاه تمام« 
  

  :يجد چالش يك
گر ؟یجزئ اي یلّ ك ؟است یمفهوم چگونه »سرخ یاژدها نيا« هك دييبگو من هب گـر و یلّـك مفهـوم گفـت ديـخواه ،ديـنك توجـه »سرخ یاژدها« به ا  بـه ا

  .است یجزئ مفهوم پاسخ ؟است درست دامك حال .یجزئ مفهوم :گفت ديخواه دينك توجه »نيا« با اش رابطه
  

  
  .دينک نگاه من یها پاسخ به بعد و ديده انجام لطفاً  .دينک ادداشتي آن مقابل در درست را آن ليدل و دينک پر را ريز یخال یاهاج

  
  :چون     :تهران .١
  :چون     :حافظ .٢
  :چون     :معلم .٣
  :چون     :انسان .٤
  :چون     :عدالت .٥
  :چون   :یضلع سه لكش .٦

  

 (اسـمعَلَم اسـم با ما هرگاه ،آن از تـر مهم و ندك یم خاص شهر يک به اشاره هك چرا است یجزئ مفهوم کش بدون و حتماً  »تهران« .١ :است نيا من ظرن
 یلّ ك تواند یم هم و باشد یجزئ تواند یم هم هك ميبگو ديبا عيحل سر راه»حافظ«مورد در .٢ .بود خواهد يجزئ ،مفهوم آن حتماً ميباش داشته اركسرو خاص)
 »حـافظ« .اسـت درسـت شما حرف اول قسمت ميگو یم من ».باشد تواند نىمح یꙭّ  .است جزىئ حتماً  پس .است ملَ عَ  اي خاص اسم هک حافظ !آقا« :دييبگو ديشا شما .باشد
گر یول ،است یجزئ مفهوم ،باشد خاص اسم یوقت  یلّـك مفهوم صورت نيا در ،»نندهك حفظ« یمعن به یعني ميريگب نظر در یلغو یمعنا در را »حافظ« ا

گـر .دييبرآ ها سؤال نوع نيا يیگو پاسخ ۀعهد از ميگو یم هك قاعده نيا با ديتوان یم االن !دينكن یالفگك احساس لطفاً  .است  داده یا نـهيگز چهـار سـؤال ا
  :بود موارد نيا ها نهيگز و »؟است یجزئ مفهوم نهيگز دامك«  :هك بودند

قابليت  هم »حافظ« هك چرا ،است تر يکنزد یجزئ مفهوم به شتريب حافظ از تهران ميگفت یم صورت نيا در )عدالت .٤  حافظ .٣  تهران .٢  انسان .١(
گر حال .دارد یجزئ مفهوم به اشاره فقط »تهران« یول ،یلّ كقابليت مفهوم  هم و دارد یجزئ مفهوم   :بود موارد نيا ها نهيگز ا

 مفهـوم »حافظ« صورت نيا در )عدالت .٤  حافظ .٣  یضلع سه لكش .٢  انسان .١(
انسـان و شـكل سـه «توانيم بگـوييم كـه  های ديگر می چون با توجه به گزينه بود یجزئ

گر حافظ را بـه عنـوان يـک شـاعر مشـخص » ضلعی و عدالت بی شک كلی هستند اما ا
  شيرازی بگيريم در اين صورت حافظ جزئی است.

 هكـ هـم شما یبرا هك دارد یتداع یلّ ك من یبرا واژه نيا هك ميبگو ديبا »معلم« مورد در .٣
 مورد در .٦ و ٥ و ٤ .است یلّ ك مفهوم کش یب پس ،است گونه نيهم دينخوا یم را متن نيا
 یدارا مـورد سـه نيـا از دامكـ هـر .ردك استدالل شود یم »معلم« مانند هم مورد سه نيا

  .هستند یلّ ك مفهوم پس ،هستند زيادی قيمصاد

 های تسىت مفهوم جزىئ و ꙾:روش پاسخگوىي به سؤال

تواند يادتان باشد که هميشه يک مفهوم نسبت به يک مفهوىم ىم

꙾ باشد و نسبت به يک مفهوم ديگر جزىئ باشد. پس: همواره 

 ها را با هم مقايسه کرده و سپس پاسخ دهيد.گزينه
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 يا نهيچهارگز يها پرسش يحيپاسخ تشر
 ۀا حـوزيـزبان  ۀاول، اشاره به حوزدر عبارت » انسان«   .152

و خارج از ذهـن مـدنظر  یانسان واقع» انسان«لفظ دارد. در عبارت دوم 
ا عالم واقـع يعالم خارج از ذهن  ۀحوزاز به غذا دارد. پس به يه نكاست 

ن انسان يه اكذهن دارد چرا  ۀمتعلق است. در عبارت سوم، اشاره به حوز
  )يتاب درسك 12 صفحة(  جمله است. ۀنديشه آن گويدر اند

ن عبـارت يـخارج از ذهن در ا ینيرگس، اسم فرد معن   .153
ذهن باشد. نـرگس در  تواند متعلق به عالم واقع و خارجِ  یست پس نمين
ا يـزبان  ۀطيل نشده است، پس، مربوط به حيتحل یجا به لحاظ زبان نيا

  )يتاب درسك 12صفحة (  ذهن است. ۀطيح ،ست. پاسخيلفظ ن
 ۀحيطخود لفظ است و لفظ به  یبه خودخود» تابك«   .154

ذهـن تعلـق دارد. پـس عبـارت اول  ۀحيطـبـه » معنـا«زبان تعلق دارد. 
 ۀحيطباز به » تابك«ذهن. در عبارت دوم،  ۀحيطزبان به  ۀحيطشود:  یم

واقع. پس  ۀحيطا يخارج از ذهن  ۀحيطبه » قيمصاد«زبان تعلق دارد و 
  )يتاب درسك 12صفحة (  واقع. ۀحيطزبان به  ۀحيطشود:  یم

 کمشـتر» لفـظ«ه كم ينيب یرا م» یعل«اسم  یر گوشد   .155
جـاد خطـا شـده يباعث ا یلفظ ین دو دوست هم نام است. پس خطايب

شده است؟ خطا  يیجاد چه نوع خطايباعث ا یلفظ ین خطاياست. اما ا
ه همـان كـم يديـت ديـم و در واقعي! ما تماس گرفتخارجی)( تيدر واقع

  )يتاب درسك 12صفحة (  ست.يم نيردك یر مكه ما فك یعل
 شده است. یذهن یموجب خطا یلفظ یاطخ   .156

  )يتاب درسك 12صفحة (  
ند پـس ك یرا نقض م يک ۀنيچهار در واقع مفهوم گز ۀنيزگ   .157

  )يتاب درسك 13صفحة (  .چهار نادرست است ۀنين دو نادرست است. گزياز ا يكی
وجود دارد و  ینادرست یريگ جهيه نتكد يبتدا مطمئن باشا   .158

مفهـوم » خانـه ارزان گـران اسـت.«ه كـجـه يد. نتيبعد به دنبال مغالطه بگرد
لفظ  کاشترا ۀن مغالطه، مغالطيمغالطه وجود دارد. اما است، پس: ين یدرست

ارزان  ۀه: خانـكـن اسـت يـا یاول به معنا ۀدر مقدم» ابيمك«ه كاست. چرا 
اب يمكه: كاست  ین معنيدوم به ا ۀشود. اما در مقدم یدا ميمت، سخت پيق

 )يتاب درسك 13صفحة (  .نادر و ارزشمند است یبه معنا

ه كـاسـت  یدوسـت یبه معنا هم» دوست چهل ساله«   .159
ه چهل سال كاست  یه دوستكن است يا یچهل سال دارد و هم به معنا
ابهـام در « یلـيلفـظ اسـت. بـه چـه دل کبا او دوست است. پس اشـترا

خود دو  یبه خود» دوست چهل ساله«ه كل ين دليست؟ به اين» عبارات
ل يـدلافتـه اسـت. بـه چـه يعبارت دو معنا  يکه در كن يمعنا دارد نه ا

ه بـا گذاشـتن عالمـات كـل يـن دليـست؟ بـه اين» لماتكنگارش  ۀويش«
  )يتاب درسك 13صفحة (  .جاد نشده استير اييتغ یسجاوند

ــارت اول، د   .160 ــتنيق«ر عب ــا دارد: » مــت نداش  .۱دو معن
در لفظ اسـت. در عبـارت  کبا ارزش بودن. پس اشترا .۲ارزش بودن  یب

س كـع .۲س كـردن عكـافـت يدر .۱دو معنا دارد: » س گرفتنكع«دوم، 
  )يتاب درسك 13صفحة (    انداختن

درختـان بـوده اسـت.  ۀوياز درختان، مآن فرد نظور م   .161
نادرست از داللت باشـد  کدر ۀليداللت التزام. هرگاه مغالطه به وس یعني
داللت التزام در نظر گرفته باشد، مغالطـه  یداللت مطابقه را به جا یعني

  )يتاب درسك 16صفحة (  دهد. یم یرو یظاهر یتوسل به معنا
 یعنـيوار باشـد، يـمنظورمان د یم سقف ولييگر بگوا   .162

گر بگو منظورمان راننده باشد، باز به  ین وليم ماشييداللت التزام است. ا
گر بگوك یگر چون اشاره ميز ديچ  یم خانـه ولـييند، داللت التزام است. ا

از خانه اشاره شده اسـت، پـس داللـت  یمنظورمان اتاق باشد، به بخش
  )يتاب درسك 16صفحة (    تضمن است.

همچـون  يیها ی، تـداعیارتيز یدهندگان، از شهرها سابقهم   .163
اند. در  ردهكان يب» یشهر ر«را  یارتيز ینندگان، شهرهاكمشهد داشتند. اما برگزار

  )يتاب درسك 17صفحة (  اند. ردهك یظاهر یواقع توسل به معنا
ح يهـا توضـ ه متنيتر از بق قين متن را دقينم اك یم یعس   .164

ها  تياز فعال یه بخشكن است ياز نظر سخنران ا» تيآغاز فعال«د ينيدهم. بب
ت را همـه يـداللت تضـمن. امـا شـنوندگان آغـاز فعال یعنيآغاز شده است. 

ن يـه در اكـرد يـگ یها صـورت م فهمند. پس مغالطه در داللت یها م تيفعال
 )يتاب درسك 17صفحة (  شود. یم یظاهر یوسل به معنات ۀصورت مغالط

 نقـشتواند هم به  یدر عبارت م» شما« ،ر عبارت اولد   .165
، ردمكـ يیه شـما را راهنمـاكـن يـه: من از اك ین معنيباشد به ا یمفعول
ه: مـن از كـ ین معنـيـداشته باشد به ا یتواند نقش فاعل یمانم. و ميپش

ن صـورت دقـت يـدر ا مان هسـتم.يد، پشيردكه شما به من ك يیراهنما
لفـظ بـه  يک یلفظ کاست. چون اشترا یلفظ کد اشتراييه نگوكد ينك

. اما نقش شما در یمعن يکلفظ است با  يکنجا شما ياست. ا یدو معن
 »ابهام در عبارات«شود:  یست پس معبارت متفاوت ا

 یعنـيم ينك یوقفه در خواندن م یمكه ك يیبه جا یر عبارت دوم بستگد
  شود: یجمله متفاوت م یرگول، معنايو یعالمت سجاوند

  شف شد.كن يده شده، توسط مأمورياجناس دزد .۱
  )يتاب درسك 19و  18صفحة (شف شد. كن، يده شده توسط مأمورياجناس دزد .۲

 نند.كجاد يلمات را اك ینگارش ۀلطتوانند مغا یر دو مه   .166
  )يتاب درسك 18صفحة (  


