
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف2                به عدد2   تجدید نظر  نمره  به عدد2             نمره به حروف2           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء2              نام دبیر2            تاریخ و امضاء2                     نام دبیر2

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جػییً کٍیص گزیٍَ ُای زیر کصام یک غهط و کصام یک غرید اشث. 1

 ٌظری اشث، ةَ ُيیً دنیم ةرای فِو آن ٌیازىٍص جيریً و جکرار ُصحیو.انف( چّن ىٍعق غهيی 

 ب( ٌظان دادن وحّه اسحالف، یکی از روش ُای ىلاةهَ ةا جيثیم ٌاروا اشث.

 ج( در ظتلَ ةٍصی ىفاُیو ُر ظتلَ از ىفاُیو ٌصتث ةَ ىفاُیو زیر ىخيّغة سّد راةعة جتایً دارد.

 را ةریصم ةَ جرجیب دالنث انحزاىی و جضيٍی دارٌص.د(غتارت دشث سصا ةَ ُيراُحان و دشحو 

2 

 در حاُای سانی کهيات ىٍاشب كرار دُیص. 2

 انف( ایً اشحصالل کَ ٌيک و گچ ُردو شفیصٌص، پس گچ ُو طّر اشث؛ یک اشحصالل ..... ىی ةاطص.

 ب( رشیصن ةَ جػصیق ىخِّل ةَ کيک جػصیق ُای ىػهّم ..... ٌام دارد.

 ةر ىػادیق آن ىفِّم غصق کٍص و ةر ىػادیق ىفاُیو دیگر غصق ٌکٍص و در اغعالح ....... ةاطص. ج( جػریف ةایص جٍِا

 شع ىی کٍیص.د( زىاٌی کَ ىفاُیيی را ظتلَ ةٍصی ىی کٍیص، وحّه اطحراك آن ُا را ةا ىفاُیو ...... ىظ

2 

 ُریک از ىّارد شيث راشث را ةَ شحّن ىرةّظَ در شيث چپ، وغم کٍیص. 3

 غيّم و سػّص ىعهق ذکو و كضاوت اشثدارای 

 کهی ىتٍای جشيیٍی دارد

 اشحلرای جػيیيی كاةهتث اٌعتاق ةر ةیض از یک ىّرد

 غيّم و سػّص ىً وحَ جػریف ةَ ذکر ٌيٌَّ یا جػاویر

 ىػادیق یا ىثال راةعة غام و ساص

 جػصیق 
 

2.5 

 ٌّع ىغاالت را در غتارات زیر جػییً کٍیص. 4

 پصرش را ةَ اجاق ةرد و نتاشض را ىرجب کرد.انف( فاظيَ 

 ب( ذصً ةا دوشحض پٍج شال اسحالف دارد.

1 

 کصام یک از ىفاُیو زیر کهی اشث و کصام یک حزئی؟ 5

 انف( دریای سزر                ب(ضاىً آُّ
1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتسرای دانص واحد دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 0311 -0411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 منطقنام درس2 

 مهسا عفتی نام دبیر2

 13/11/1311 امتحان2  تاریخ

 / عصرصبح 211  11  ساعت امتحان2

 دقیقه 01مدت امتحان 2 
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 نمره 21جمع بارم 2 

 ٌصتث ىیان ىػادیق ىفاُیو زیر را ىظشع کٍیص. 6

 ىیّه و طیریً

 کفض و پا

 ىرةع و طکم

 ىثهخ و شَ ضهػی

2 

 ُریک از جػاریف داده طصه،  ىرةّط ةَ کصام یک از اكصام جػریف ىی ةاطٍص؟ 7

 اشب: ذیّاٌی طیَِ کظٍصة پصحاٌصار

 ةیياری ویروشی: ةیياری ُيچّن کروٌا و آٌفّالٌزا

1 

 ةَ شّاالت زیر پاشز کّجاه دُیص. 8

 انف( ىػصاق را جػریف کٍیص.

 کٍیص.ب(جتایً را جػریف 

 ج( طرایط جػریف غرید را ٌام ةتریص.

 د(جػریف زوج ةَ غصدی کَ فرد ٌیصث؛ چَ ایرادی دارد؟

3 

 چَ زىاٌی دچار ىغانعة جػيیو طحاب زده ىی طّیو؟ 9

 
5.5 

 چَ وكحی اشحلرای جيثیهی كّی جر اشث و ٌحیخَ آن چگٌَّ اشث؟ 15

 
2 

 ىثال(جػریف ةایص واضد ةاطص را جّضید دُیص. ) ةا  11

 
1 

 در ُریک از جػاریف داده طصه، کصام طرط از طرایط جػریف رغایث ٌظصه اشث؟ 12

 آییٍَ: طیئی کَ ٌّر را ىٍػکس ىس کٍص

 روز: زىاٌی اشث کَ طب ٌتاطص

 ُالل ىاه: گّطّارة اشيان

 ذیّان: ىّحّد زٌصة گّطحشّار

2 

 2از 2صفحه ی 
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محل مهر یا امضاء مدیر            راهنمای تصحیحردیف

الف( غ 1

ب( ص

غج( 

صد( 

تهثیلیالف(  2

 استداللب( 

ناىع اغیارج( 

 نشابًد( 

الف( تطدیق 3

 ب( استلرای تعهیهی

 کلیج( 

 د( نطادیق یا نثال

ه( عهَم و خطَص نطلق

اشتراک لفظب(                 الف( ابٍام در نرجع ضهیر 4

جزئی الف( 5

کلیب( 

عهَم و خطَص نو وجًالف(  6

 تبایوب( 

ج( عهَم و خطص نطلق

 د( تساوی

 نفٍَنیالف(  7

ذکر نطادیقب( 

آىچً نفٍَم بر آن ضدق نی کيد، نطداق ىام دارد.الف(  8

 رابطة دو کلی کً ٌیچ نطداق نشترکی ىدارىد.ب( 

دوری ىباشد -واضح باشد -ناىع باشد -ج( جانع باشد

 د( دوری است.

ٌيگانی کً شرایط استفاده از استلرا را بً درستی رعایت ىهی کيیم، دچار نغالطة تعهیم شتاب زده نی شَیم. 9

ىتیجً ان كطعی ىیست –ٌرچً وجَه نشابٍت نیان دو انر بیشتر باشد، استلرای تهثیلی كَی تر است  11

روشو و شياختً شده تر استفاده کرد و از الفاظ نبٍم و ىا ناىَس و استعاره پرٌیز کرد.در تعریف باید از واژه ٌای آشيا،  11

ناىع ىیست 12

 دوری است

واضح ىیست

جانع ىیست

امضاء: مهسا عفتی نام و نام خانوادگی مصحح : نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطق

رسالت واحد سرای دانص دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 منطقنام درس2 

 عفتيمهسا نام دبیر2 

09/01/0911 تاریخ امتحان2

/ عطرضبح 01211 ساعت امتحان2

دكیلً 01 مدت امتحان2
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