
 .خذا و آراهص خاطر پاسخ دهیذ یاددانص آهوزاى عسیس ، سواالت را به دقت بخوانیذ و با  

  :  نوره به حروف                                  :  نوره به عذد : نام و نام خانوادگی دبیر 

 اهضا
 ةارم  ردیف

 جػییو کسام گضیيً ؾدیح وکسام غلك نی ةاػس؟ 1

 .اًساى سا ًطاى دٌُذسفیع است خْاستَ اًذ جایگاٍ "حیْاى ًاطق"ارظمَئیان گفحً اىس اىعان -1

 .خصْصیت راتی اص رات قابل اًفکاک است-2

 .کلیَ اص ًْع تٌاقض استتقابل بیي قضایای هْجبَ  کلیَ ّ سالبَ -3

 .دس سّش استقشاء تام اص هقذهات کلی بَ ًتیجَ هی سسین-4

 .علنآى هالک پزیشفتي یا ًپزیشفتي علن بَ دسستی یا ًادسستی آى بستگی داسد ًَ بَ قذین یا جذیذ بْدى -5

 ِ.ِلوی استهتْجَ ضذم بخاسی آًِا سّضي است ایي بشُاى ُوسایَ اصدیذى دّد اص دّدکص بخاسی خاًَ -6
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 جاٌای رالی را ةا غتارت نياظب جکهیل کيیس؟ 2

 (تصذیق/تصْس.)است...................اص دیذگاٍ هٌطق داًاى" حیْاى ساست قاهت"-1

 .اص ًسب اسبعَ هی باضذ....................ًاطق ًسبت-بیي دّ هفِْم کلی اًساى-2

ًاهٌذ ّ قضیَ ای کَ هشکب اص هقذم ّ تالی ................سا قضیَ ای کَ هشکب اص هْضْع ّ هحوْل باضذ-3

 .ًاهٌذ.............باضذ سا

 .کافی است...............قضیَ ضخصیَ فقط تغییش دس(تٌاقض)بشای بذست آّسدى ًقیض -4

 .است چْى اختالف دس کیف یکی اص ضشایط هٌتج بْدى آى است...........دسضکل دّم ًتیجَ ُویطَ -5

 .قیاس است.............ّ..............اختالف داًطوٌذاى با ّجْد هٌطق ًاضی اص-6
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 .جػاریف زیص ٌص کسام چً ىَغی از اىَاع جػصیف نی ةاػيس 3

 غصض راص+جيط( خسجام                                    الف-1

 پصوردگار در جػصیف رسا(خسىاقؽ                                 ب-2

  در جػصیف نثلخ ػکل ظً فلػی(رظم جام                                  ج-3

 جعم نحفکص در جػصیف اىعان(دػصح االظم                               -4
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 .ةً ظَاالت پاظذ کَجاه دٌیس 4

 .ىهی گیصد کسام یک از قَاغس جػصیف اظث کً جهام افصاد نػص َّف را ػانل ػسه و چیض دیگصی را در ةص-1

 جؿَری کً ةص افصاد نحػسد داللث کيس نثل نثلخ یا دایصه را چً ىَع جؿَری ىانيس؟-2

 لفظی کً در ٌص دو نقسنً ذکص ػسه ولی از ىحیجً خشف نی گصدد را چً ىانيس؟-3

 در ىظص غالهان ادةیات ػصط ػػص ةَدن اظحسالل چیعث؟-4
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 باسوه تعالی :نام ونام خانوادگی

 سال تحصیلی  دوم اهتحانات نوبت

 .:  تاریخ اهتحاى 

 :  زهاى ضروع   :نام پذر 

 دقیقه.70هذت زهاى اهتحاى  دهن هنطق :نام درس 

 :نام کالس 
 

 صفحه 2در   سوال  9: تعذاد سؤال



 :ظَاالت جؼصیدی 5

 1 ؟جػصیف کصدهنفٍَم جيط و غصض غام را -1

 

 

 

 25/1اظحسالل را جػصیف ىهَده اىَاع آن را فقك ىام ةتصیس؟-2

 

 

 

 75/0ىً از قیاس اقحصاىی ػصلی کً از دو نقسنً ػصلی جؼکیل ػسه ذکص کيیس؟ویک ىم-3

 

 

 1رماةً را جػصیف کصده نٍهحصیو کارةصد آن چیعث؟-4
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 .ر را نؼزؽ کيیسیىَع ققایای ز 6

 .اظثBاظث یا Aگصوه رَىی اخهس -1

 .آن فصد نعلهان اظث یا غیصنعلهان اظث-2

 .ٌیچ ایصاىی آلهاىی ىیعث-3
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 .جسول زیص را کانل کيیس 7

 غکط نعحَی جقاد جياقـ اؾل ققیً
    ٌعحيسةػقی ػیػً ٌانعلهان 

    ٌیچ نصةػی ظً گَش ىیعث
     ةػقی ایصاىی ٌا یضدی ىیعحيس

5/1 

 اظث؟اگصىحیجً دارد ذکص کصده و اگص غقیم ةَد غلث آن چیعث؟قیاس زیص ػکل چيسم  8

 .؛ ٌصداىغ آنَزی ةا ظَاد اظث.  ةػقی داىغ آنَزان ةا ٌَش ٌعحيس

 .ٌیچ زردػحی نعلهان ىیعث ؛ ٌهً ػیػً ٌا نعلهان ٌعحيس
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 5/1 .ىَع نغالمً ٌا را نؼزؽ کيیس 9

  پط یذ نایع اظث: یذ از آب اظث    ؛ آب نایع اظث -1 

  پط کتَجص جزم گشار اظث: کتَجص پصىسه اظث  ؛ ةػقی پصىسه ٌا جزم گشار ٌعحيس -2 

   آظیائی اظث  ؛ ٌص آظیائی ایصاىی اظث ٌصایصاىی-3 

   

 

 


