
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 غتارات زیس را از حیخ ؼحیح و یا غهط ةّدن ىغذػ کٍیر. 1

 فػم ةاعر.انف( جؽریق ىيکً اضث ةرون 

 ب( ُرف ىٍطق ؼسفا حهّگیسی از دطاُای غيری اضث.

 ج( اكطام ىذحهف یک ىفِّم ةایر ٌطتث ةَ یکریگس راةطة جتایً داعحَ ةاعٍر.

 د( ىفِّم کهی ىفِّىی اضث کَ ححيا ىؽادیلی در دارج از ذًُ دارد.

2 

 حاُای دانی را جکيیم کٍیر. 2

 عسوع ىی کٍیو و ةَ ىفِّم ..... ىی رضیو.انف( در دضحَ ةٍری ىفاُیو از ىفِّم ..... 

 ب( در دضحَ ةٍری درضث الزم اضث ُس طتلَ از ىفاُیو ٌطتث ةَ طتلة دیگس راةطة ..... داعحَ ةاعٍر.

 ج( در راةطة ..... دوایس ةس یکریگس ىٍطتق ُطحٍر.

 د( در جػسیف ..... ىػٍای یک ىفِّم ةیان ىی عّد.

2.5 

 ىفِّم ىّرد ٌظس رةط دُیر. در ضحّن زیس ُس غتارت را ةَ 3

 جػسیف نغّی آب: ىایع عفاف و ةی رٌگ و ةی ةّ

 جػسیف ىفِّىی ٌتی: نفظ غسةی ةَ ىػٍای پیام آور

 ىاٌع ٌیطث اٌحغارات: ىاٌٍر اٌحغارات ضيث، ُسىص

 حاىع ٌیطث دسىا: غزایی کاىم، ىغشی و دّعيشه

 جػسیف از طسیق ىؽادیق 
 

2 

 زیس را ىغذػ کٍیر. ٌطتث ىیان ىؽادیق ىفاُیو 4

 دو دایسة ىحذارج

 ىاعیً و اجّىتیم

 ایساٌی و ىطهيان

 اٌطان و ىحفکس

2 

 ةَ ضّاالت زیس پاضخ کّجاه دُیر. 5

 انف( عیّه ُای ٌلر اضحرالل جيثیهی را ٌام ةتسیر.

 ب(ىغانطة جػيیو عحاب زده چگٌَّ رخ ىی دُر؟

 ج( عسایط جػسیف ؼحیح را ٌام ةتسیر.

 زىاٌی کَ عب ٌیطث؛ چَ ایسادی دارد؟د(جػسیف روز ةَ 

3 

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره 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

 31/31/3111 امتحان2  تاریخ

 / عصرصبح 231  11  ساعت امتحان2

 دقیقه 01مدت امتحان 2 
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 نمره 01جمع بارم 2 

 0از 3صفحه ی 

 ٌّع ىغانطات زیس را ىغذػ کٍیر. 6

 انف( غفّ الزم ٌیطث اغراىظ کٍیر.

 ب( رضحو ةس اضب ٌغطث، دضحی ةس ضسش کغیر و حسکث کسد.

1 

 ٌّع دالنث ُای زیس را ىغذػ کٍیر. 7

 انف( دٌراٌو پّضیر.

 ب( دٌراٌو را کغیرم.

1 

 ىفاُیو زیس کهی اضث و کسام یک حشئی؟ کرام یک از 8

 انف( کحاب ىً

 ب( پطس احير

1 

 ٌّع ُسیک از اضحرالنِای زیس را ىغذػ کٍیر. 9

 انف( حطً ىی گّیر ةسادرم ةا اضحػراد اضث زیسا رفحارش ةا حطیً کَ ةا اضحػراد ىی ةاعر، ىطاةق اضث.

 جؽادف کسده اضث. ب( ٌّحّاٌی روی دیاةان دراز کغیره اضث و ٌانَ ىی کٍر، ححيا

 ةطیار ضسد ةّد، پص اىطال ٌیش ةطیار ضسد اضث.ج( در پٍج ضال گزعحَ زىطحان 

د( اگس حيیر جيام داروُایظ را ةَ طّر کاىم و درضث ىؽسف کٍر، ةِشودی ةِتّد ىی یاةر؛ حيیر داروُایظ را کاىم و ةَ درضحی 

 ىؽسف کسده، پص كطػا ةِتّد یافحَ اضث.

 عرن گّضفٍران واق واق ٌکسد، پص ححيا دزد آعٍا ةّده اضث.ه( ضگ ٍُگام دزدیره 

2.5 

 3 عسایط اضحلسای جػيیيی كّی را ةَ طّر کاىم جّضیح دُیر. )ةا ىثال( 11

 0از 0صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انف( غ 1

 ب( غ

 ج( ص

 د( غ

 خاص-انف( عام 2

 ب( عيّم و خصّص ىعهق

 ج( تساوی

 د( نغّی

 آب:  تعریف ىفِّىی 3

 ٌبی: تعریف نغّی

 اٌتشارات: تعریف از ظریق ىصادیق

 خرىا: ىاٌع ٌیست

 تبایًو دایره ىتخارج: د 4

 ىاشیً و اتّىبیم : ىعهق

 ایراٌی و ىسهيان: ىً وجَ

 اٌسان و ىتفکر: تساوی

 یافتً استدالل تيثیهی -انف( تّجَ بَ وجّه اختالف 5

 ب( ُرگاه شرایط استفاده از استلرای تعيیيی بَ درستی رعایت ٌشّد، دچار ىغانعَ تعيیو شتاب زده ىی شّیو.

 دوری ٌباشد -باشدواضح  -ىاٌع باشد -ج( جاىع باشد

 د( تعریف دوری است

 انف( ٌگارشی کهيات 6

 ب( ابِام در ىرجع ضيیر

 انف( تضيٍی 7

 ب( ىعابلی

 انف( کهی 8

 ب( کهی

 انف( تيثیهی  9

 ب( استٍتاج بِتریً تبییً

 ج( تعيیيی

 د( كیاس

 ه( استٍتاج بِتریً تبییً

 ٌيٌَّ ُا باید تصادفی باشٍد. (1 11

 بّده و بیاٌگر ظیف ُای ىختهفی باشٍد کَ در جاىعَ آىاری ىا وجّد دارٌد.ٌيٌَّ ُا باید ىتفاوت  (2

 تعداد ٌيٌَّ ُا باید ٌسبت بَ کم جاىعَ اىاری ٌسبت ىٍاسبی داشتَ باشٍد. (3

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

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 هاداره 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

 / عصرصبح  01211 ساعت امتحان2

 دكیلَ 01مدت امتحان2 
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