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 تاسم  سدیف

 .دسست یا ًادسست تَدى جولِ ّای صیش سا هطخص کٌيذ ٍ دس صَست غلػ تَدى ، ضكل صحيح آى سا رکش کٌيذ الف

 . ػلوی کِ دس پی جلَگيشی اص خؽای اًذیطِ است ، هٌؽك ًام داسد  -1

« هؽاتمی» لفظ خاًِ دس ایي جولِ داللت تش کل خاًِ داسد، پس داللت آى ، داللت . خاًِ ام سا فشٍختن -2

  .است 

 .ًَع داللت دس ایي جولِ ، داللت تعوٌی است . هاضيٌن خشاب ضذ  -3

هفَْم کلی ،هفَْهی است کِ هصذاق آى کاهالً هطخص است ٍ لاتليت اًؽثاق تش تيص اص یك هَسد سا  -4

 .ًذاسد 

2 

 . جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة ، کاهل کٌيذ  ب

 . تش لشاس است ............... ساتؽِ  (اص ًسة استغ  )هياى هصادیك اًساى ٍ سٌگ  -5

 .تاضذ ......................... تؼشیف تایذ تواهی هصادیك آى هفَْم سا دس تش تگيشد ٍ تِ اصؽالح  -6

 .هی ًاهٌذ...................... سا تؼشیف  (تؼشیف ضی تِ خَد  )تؼشیف یك چيض تا استفادُ اص خَدش  -7

 .کِ دس آى همذهات ، ظشٍستاً ًتيجِ سا دس تش داسًذ ....................... استذالل  -8

2 

 .اصؽالحات صیش سا تؼشیف کٌيذ  -9 ج

 لعيِ حولی (ج   تؼشیف لغَی (ب   توثيل (الف

3 

 .تِ سؤاالت صیش پاسخ دّيذ  د

 ساتؽِ تٌالط سا تا رکش هثال تَظيح دّيذ؟ -10

دس فشض صادق تَدى لعيِ ًخست ، صذق یا کزب لعيِ دٍم سا هطخص کٌيذ ٍ ًام ساتؽِ هياى آًْا  -11

. سا تياى کٌيذ 

 تؼعی آتضی ّا ًٌْگ ّستٌذ   ّش ًٌْگی آتضی است  (الف

 تؼعی هسافشاى دس ساُ ًيستٌذ  ّيچ هسافشی دس ساُ ًيست  (ب

 . تؼعی کاسهٌذاى هاليات ًوی پشداصًذ ّوِ کاسهٌذاى هاليات هی پشداصًذ (ج

دس صَست ػذم اػتثاس هطخص کٌيذ کِ کذام . اػتثاس یا ػذم اػتثاس لياس ّای صیش سا هطخص کٌيذ  -12

.  ضشغ سا ًذاضتِ است 

 ب است ّش الف  ( ب   ب است ّش الف  (الف

 ب است       تؼعی ج   ب است        ّش ج 

ج است       تؼعی الف   ج است        ّش الف

 ًا هؼتثش   هؼتثش    ًا هؼتثش هؼتثش

 :  ػلت      :ػلت
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 98 /03/ 25:                         تاسیخ اهتحاى  ػلَم اًساًی:                 سضتِ  هٌؽك     : دًثالِ سؤال اهتحاى دسس 

 تاسم  سدیف

  (کذام یك اص اضكال چْاسگاًِ لياس التشاًی است  )ضكل لياس ّای صیش سا هطخص کٌيذ  -13 

 الف است ّش ب ( ج ب است تؼعی الف (ب الف است ّش ب (الف

ب ًيست      ّيچ ج  ب ًيست       ّيچ ج  ج ًيست     ّيچ ب 

 ج ًيست    تؼعی الف ج ًيست       تؼعی الف ج ًيست   تؼعی الف

 لعيِ هٌفصل حميمی سا تا رکش هثال تَظيح دّيذ ؟ -14

 لياس استثٌایی سا تا رکش هثالی تؼشیف کٌيذ ؟ -15

  :السام لعایای هٌفصل صیش سا هطخص کٌيذ -16

  18 هيگيشم یا ًوشُ 17هي احتواالً یا ًوشُ  (الف

 حشٍف اًگليسی یا صذا داسًذ یا تی صذا  (ب

 خؽاتِ سا تِ ؼَس کاهل تؼشیف کٌيذ ؟ -17

دس هَاسد صیش ، فشد تذٍى رکش دليل ٍ صشفاً تحت تأثيش ػَاهل سٍاًی سؼی دس جلة ًظشی تاؼل داضتِ  -18

:  است ؟ًَع هغالؽِ هؽشح ضذُ سا هطخص کٌيذ 

حَاست سا جوغ کي اگش هی خَاّی پيطشفت کٌی ٍ اص هضایای جاًثی استفادُ کٌی ، تایذ تِ  (الف

دستَسات غيش لاًًَی هماهات تاال ًيض گشدى تٌْی 

ّش اًساًی تِ جض افشاد خطي ٍ تی رٍق تطخيص هی دّذ کِ تشای سضذ فكشی ٍ رٌّی ، خَاًذى  (ب

 .هذاٍم سهاى ًياصی ظشٍسی است 

5/1 

 

 

 

5/1 

1 

1 

 

 

5/1 

5/1 

 هَفك تاضيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


