تِ ًام خذا
دبیرستاى آیت ا ...هستقین

ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ًام دتیز  :سّزا کزین ًژاد

هٌطمِ  :کَچظفْاى

تاریخ اهتحاى:

تؼذاد تزگِ اهتحاًی 3 :

ردیف

1

ًام درس :هٌطك

سال تحظیلی 97-98 :

کالس :دّن

جای هْز

هذت پاسخگَیی75:
تارم

ًوزُ :
کداهیک از عبارتهای زیر درست و کدام یک نادرست است ؟
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الف)داًش هٌطك اتشاری در خذهت سایز ػلَم ٍ داًش ّاست.
ب) ػلن هٌطك ٍاتستِ تِ ستاى خاص ًیست.
ج) هشْذ تِ هؼٌای هحل شْادت هفَْم کلی هی تاشذ.
د) در تؼزیف لفظی اس لغات ٍ اططالحات هتزداف ٍ آشٌا تزای شًٌَذُ استفادُ هی شَد.
ّـ)تْزاى هاًٌذ یک تیوار است؛ لذا ّز چٌذ ٍلت یکثار تِ خَد هی لزسد  ،استمزای توثیلی هی تاشذ.
2

جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنید.

2

الف) درتارُ استذالل ّای استمزایی اس اططالح  ................ٍ ........................استفادُ هی شَد.
ب) اشکال تؼزیف « اًساى :حیَاى راست لاهت»  ..................هی تاشذ.
ج) ًسثت هیاى دٍ هفَْم کلی ٌّذی – آسیایی ً .........................ام دارد.
د) تخشی اس کار ٍیزاستاراى  ٍ ......................در طَرت ًیاس ً ٍ ..................یش اطالح غلط ّای اهالیی است.
ّـ) دٍ حیطِ داًش تشزی  .................... ٍ ....................هی تاشذ.
3

هر یک از عبارات سوت راست با کدام عبارت سوت چپ ارتباط دارد؟
ستوى دوم

ستوى اول
الف) درخت

 )1داللت تضوٌی

ب) کتاتن را گن کزدم

 )2جشئی

ج) اهلل

)3تظَر

د) استمزا

 )4استٌتاج تْتزیي تثییي

1

4

کدام یک از گسینه های زیر صحیح هی باشد.
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ًَ -1ع استذالل در جولِ ًوک ٍ گچ ّز دٍ سفیذًذ؛ پس گچ هاًٌذ ًوک شَر است کذام است؟
الف) استمزای تؼویوی

ب) استمزای توثیلی 

ج) لیاسی

د) استٌتاج تْتزیي تثییي

 -2هیاى هظادیك دٍ هفَْم کلی هسلواى – آسیایی ًسثت ٍ ....................جَد دارد.
الف) تساٍی 
ج) تثایي 

ب) ػوَم ٍ خظَص هي ٍجِ 
د) ػوَم ٍ خظَص هطلك

5

چِ اِشکالی در تؼزیف « طَطی  :حیَاى سخٌگَ» ٍجَد دارد؟

1

6

کذام یک اس تؼاریف سیز ّن جاهغ ًیست ٍ ّن هاًغ ًیست؟چزا؟

1

ب) اًار  :هیَُ شیزیي

الف) اًساى  :جسن هتفکز
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید
7

ٍجَد حکن ٍ لضاٍت ٍ ػذم ٍجَد حکن ٍ لضاٍت تِ تزتیة چِ ًا هیذُ هی شَد؟

1

8

دٍ هَرد اس حیطِ کارتزدّای هٌطك را تٌَیسیذ؟

1

9

ًَع داللت الفاظ سیز را اس هیاى هطاتمِ ،تضویي ٍ التشام  ،هشخض کٌیذ.

1

الف) دسد هاشیٌن را تزد
10

ب) اٍ حاتن تخشی هی کٌذ

ػثارت سیز هوکي است تاػث ایجاد کذام هغالطِ شَد؟ چزا ؟

1

الف) ّز کس سّزا را تثیٌذ  ،اگز غوگیي تاشذ شادهاى هی شَد.
11

لضایای راتطِ ی هظادیك دٍ هفَْم کلی سفیذ – پزًذُ را تٌَیسیذ.

12

تؼییي کٌیذ ّز یک اس هَارد سیز  ،هظذاق کذاهیک اس ًسثت ّای چْار گاًِ هی تاشذ؟
الف) تیواری  -سزهاخَردگی

ب) دٍست  -دشوي

1

0/5

13

در ّز یک اس جولِ ّای سیز کذام یک اس السام تؼزیف تِ کار رفتِ است
 -اًساى  :حیَاى هتفکز
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سَتسیذ  :یاراًِ

 اًتشارات  :جوغ اًتشار ًٍشزبه سواالت زیر پاسخ دهید.
14

تا تغییز ػالئن سجاًٍذی  ،هؼاًی هختلف جولِ سیز را هشخض کٌیذ.
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الف) تِ ًظز ػلی احوذی داًشجَی خَتی است.

15

استذالل «چَى تا خَدرٍی شخظی تِ راحتی راًٌذگی هی کٌن پس هی تَاًن تا کاهیَى ّن تِ راحتی راًٌذگی کٌن» چِ
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ًَع استذاللی است ٍ چزا؟
16

در ػثارت سیز  ،یک تظَر جشئی ٍ یک تظَر کلی پیذا کٌیذ:
« رهضاى هاُ تیذاری دلْاست»

الف) جشئی

1
ب) کلی

17

هٌظَر اس ایٌکِ تؼزیف طحیح تایذ هاًغ تاشذ چیست؟

1

18

اشکال تؼزیف ّای سیز را هشخض کٌیذ.

1

الف)اِهتذاد  :تُؼذ هفطَر در اجسام را هی گَیٌذ.
ب) پزًذُ :حیَاًی کِ پزٍاس هی کٌذ.
ج) خَرشیذ :سکِ طالیی آسواى
19

شزایط استمزای تؼویوی لَی را تٌَیسیذ.

20

ًَع استذالل ّای سیز ٍ لَت ٍ ضؼف یا اػتثار ٍ ػذم اػتثار آًْا را هشخض کٌیذ.
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1

الف) اتَتَس دیز کزدُ است  ،پس احتواالً خزاب شذُ است.
ب) اس ّواى هغاسُ ًاى ساًذٍیچی تخز ،دفؼِ پیش ًاى ّایش خیلی خَب تَد.
تح
من
با آرزوی قق آرزواهی و رویااهی شیرین و طقی اتن
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