سال رونق تولید

تاسوِ تؿالی

ًام ٍ ًام خاًَادگی......................... :

ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش وَچػفْاى
دتیرستاى ضْیذ هرضیِ ّادی زادُ

پایِ  /رضتِ  :دّن اًساًی

سال تحػیلی 97-98

ًام درس  :هٌطك

(ههر آهوزشگاه)

تاریخ اهتحاى 1398 / ....... / ......... :
هذت اهتحاى  75 :دلیمِ
ساؾت ضرٍؼ .......... :
ًَتت اهتحاى :
تؿذا غفحات :

تػحیح

نوره هستور به عدد:

نوره پایانی به عدد..................:

نام و نام خانوادگی دبیر  :زهرا کرین نژاد

نوره هستور به حروف:

نوره پایانی به حروف..................:

تاریخ اهضاء 8931 / ..... / ........ :

الف کدام یک از عبارتهای زیر درست و کدام یک نادرست است .
1ـ داًص هٌطك ،اتساری در خذهت سایر ؾلَم ٍ داًص ّاست.
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2ـ رّي تا دٍ حیطِ ی زتاى ٍ خْاى خارج ارتثاط دارد.
3ـ هفَْم خسئی لاتلیت اًطثاق تر تیص از یه هَرد را دارد.
4ـ تؿریف را تا هفَْم خاظ آغاز هی وٌین .
5ـ توثیل در ادتیات ّواى تطثیِ است.
ب

جاهای خالی را با کلوات هناسب پر کنید.
6ـ در استمرای  .................................تا هطاّذُ ی چٌذ هَرد خسئی ،حىوی ولی تِ دست هی آیذ.
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7ـ هرتؽ  :ضىل هحذٍد تِ چْار ضلؽ تؿریف غحیح ًوی تاضذ زیرا ..................................
8ـ اگر در تؿریف « هسلواى» تگَیین « هؿتمذاى تِ اهاهاى دٍازدُ گاًِ» تؿریف ...................است ٍلی ً..........یست.
9ـ در هسائل ؾلوی از  .................................خْت تررسی فرضیِ ّای ؾلوی استفادُ هی ضَد.
10ـ استذالل توثیلی هی تَاًذ هٌدر تِ هغالطِ ضَد وِ آى را  ......................................هی ًاهٌذ
ج

هر یک از هوارد سوت راست با کدام هورد از سوت چپ ارتباط دارد ( یک کلوه اضافی است )

11ـ هطْذ تِ هؿٌای هحل ضْادت

الف) تػَر

12ـ هاضیٌن خراب ضذ

ب)ولی

13ـ وَُ سٌْذ

ج) داللت تضوٌی

14ـ تلثل :پرًذُ آٍاز خَاى

د) تػذیك

15ـ دریای خسر شرف است.

ُ)هاًؽ ًثَدى
ٍ) ؾوَم ٍ خػَظ هطلك
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د

کدام یک از گسینه ها صحیح هی باشد.
16ـ هؿلن ها در والس است ؛ پس در خاًِ اش ًیست.
الف) تؿریف

ج) تػَر

ب) استذالل

د ) تػذیك 

1

17ـ وذام ًسثت تیي دٍ ولی تاضذ تا در ترخی هػادیك هطترن تاضٌذ؟
الف) ستادی 

ب) تثایي  ج) ؾوَم ٍ خػَظ هطلك 

د ) ؾوَم ٍ خػَظ هي ٍخِ 

18ـ اٍ سیر است  .سیر تذتَ است .پس اٍ تذتَ است.
الف) هغالطِ اتْام در هرخؽ ضویر 

ب) هغالطِ اضتران لفع 

ج) هغالطِ ًگارش ولوات 

د ) هغالطِ تَسل تِ هؿٌای غاّری 

19ـ اٍ حاتن تخطی هی وٌذ.
الف) داللت التساهی 
ج)

داللت هطاتك 

ب) داللت تضوٌی 

د ) داللت تر خس هؿٌا 
پاسخ کوتاه دهید.

ّـ

20ـ راتطِ هیاى دٍ تػَر ولی « هیَُ ٍ ًارًدی» چِ ًام دارد ٍ تا وذام ضىل ًوایص دادُ هی ضَد؟

 21ـ اگر در تؿریف « درختِ سیة» تگَیین درختی وِ هیَُ دارد  ،چِ ایرادی تر ایي تؿریف ٍارد است ؟ چرا؟

1
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22ـ ّذف از تؿریف وردى چیست؟

1

23ـ چِ زهاًی استمرای توثیلی لَی تر است ٍ آیا ًتیدِ ی آى لطؿی است ؟

1

24ـ ٍلتی ؾثارت « اٍ ٍ ّوسرش پٌح سال اختالف داضتٌذ» را هی ضٌَین وذام هَرد هی تَاًذ هَخة ایداد هغالطِ گردد؟

1

25ـ تا تغییر ؾالین سداًٍذی  ،هؿاًی هختلف خولِ رٍ تِ رٍ را هطخع وٌیذ.

1

الف) تِ ًػر ؾلی احوذی داًطدَی خَتی است.

26ـ لطفاً تگَییذ حیَاى چرا هفَْم ولی است؟

1

27ـ ترای هغالطِ تا توثیل ًا رٍا از چٌذ رٍش استفادُ هی ضَد ًام تثریذ.
28ـ هثالی ترای هغالطِ ی اتْام در هرخؽ ضویر رور وٌیذ.

9

1
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به سواالت زیر پاسخ کاهل دهید.
29ـ ضرایظ استمرای تؿویوی لَی را تٌَیسیذ 2 ( .هَرد وافی است )

1

30ـ اضىال تؿریف ّای زیر را هطخع وٌیذ.

1

الف) اهتذاد :تُؿذ هَفطَر در اخسام را گَیٌذ.

ب) هاّی :هْرُ داری وِ دارای آتطص است.

31ـ راتطِ ی هیاى هػادیك دٍ هفَْم ولی ایراًی ـ ضیرازی دارای چِ لضیِ ّایی هی تاضذ.
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32ـ ًَؼ داللت الفاظ زیر را از هیاى هطاتمِ ،تضویي ٍ التسام هطخع وٌیذ.
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الف) اٍ حاتن تخص هی وٌذ.

ج) خاًِ ام ًیاز تِ تؿویرات دارد.

ب) تادآٍردُ را تاد هی ترد.
33ـ هٌطك داًاى ترای خلَگیری اًساى از خطای اًذیطِ چِ وَضطی ًوَدُ اًذ.

تح
من
با آرزوی قق آرزواه و رویااهی شیرین طقی اتن
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