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  دلیم60ِ:    هذت اهتحاى سضتِ ػلَم اًساًی سؤاالت اهتحاى تشم دٍم هٌطك دّن
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 تاسم سَاالت غفحِ اٍل سدیف

 .دسستی یا ًادسستی ػثاسات صیش سا هطخع وٌیذ 1

 (ؽ- ظ(        )استذالل)هؼلن ها دسوالس است، پس دسخاًِ اش ًیست(الف

 (ؽ–ظ )(اضتشان لفظی ). پس اٍ تذ تَ است.  سیشتذ تَ است–اٍ سیش است : لفظ سیشدسجولِ  (ب

 (ؽ-ظ(               )داللت التضاهی) خاًِ ام سا سًگ وشدم (ج

 (ؽ- ظ. )خذاًٍذ یه هفَْم جضئی است (د
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 .جاّای خالی سا تا ولوات هٌاسة واهل وٌیذ 2

 .ًام داسد............ ػلوی وِ دسپی جلَگیشی اص خطای اًذیطِ است (الف

 .سا ًذاسد................... هفَْم جضئی هفَْهی است وِ لاتلیت اًطثاق (ب

 .ًتیجِ لطؼی سا داسد............ دس لیاس استثٌایی اتػالی اص چْاس حالت لاتل فشؼ ، (ج

 .تشلشاساست.......تیي دٍهفَْم هذسسِ ٍآهَصش ٍ پشٍسش اص ًسثتْای چْاس گاًٌْسثت (د
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 ّش یه اص هَاسد سوت ساست تا وذام هَسد اص سوت چپ استثاط داسد؟  3

 خطای غَسی(1.                                                                   واش هْشسا تاهْشتاًی آغاص وٌین (الف

 جولِ اًطایی(2.                 والّثشداساى گاُ اص ساُ ایجاد طوغ دس افشادآًْا سا فشیة هیذٌّذ ( ب

 هغالطِ تَسل (3خطاّای ًاضی اص تِ واستشدى استذاللْای ًاهؼتثش                                          (ج

 هٌفػل حمیمی(4حشٍف اًگلیسی غذاداساست یا تی غذا                                                          (د

 خطای غیشغَسی(5تلَصیَى یا تا ولیذ اغلی یا تا ولیذ وٌتشل اص ساُ دٍس سٍضي هی ضَد               (ُ

 دٍ لضیِ غیش لاتل جوغ دسوزب(6ّیچ چیضی تی تغییش ًیست                                                                            (ٍ

 لضیِ ضخػیِ(7.                                      سمشاط دس دادگاُ هحىَم ضذ (ص

 سالثِ ولی(8                                                                                                                           
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 .جذٍل صیشا تا لضایای هٌاسة واهل وٌیذ 4

 تؼضی الف ب است ّشالف ب است -

   هتٌالع

   هتضاد

   هتذاخل

   ػىس هستَی
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 ّشیه اصػثاسات صیش اص چِ تؼشیفی تشخَسداس است؟ 5

 خفاش( هثلث                                                                                   ب (الف

 فشدٍس( هشوثات                                                                                   د (ج

2 

تاریخ امتحان 



 .دس ػثاسات صیش السام استذالل سا هطخع وٌیذ 6

 پشتَ ًیىاى ًگیشد آًىِ تٌیادش تذ است                           تشتیت ًااّل سا چَى گشدواى تشگٌثذاست (الف

 .تاوٌَى ّوِ ی والغْا یی وِ دیذُ این سیاُ تَدُ اًذ، پس هوىي ًیست ّیچ والغی سفیذ تاضذ (ب

 .هي اًساى ّستن ٍ ّش اًساًی تِ خَاب وافی ًیاصهٌذ است پس هي تِ خَاب وافی ًیاصداسم (ج
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 سدیف

 

                                                                          سَاالت غفحِ دٍم

 

 تاسم

 

 .تِ سَاالت صیش پاسخ وَتاُ دّیذ 7

 .اجضای لضیِ ضشطی هتػل سا ًام تثشیذ(الف

 سَس ٍ ًسثت لضیِ حولی سا چِ هی گَیٌذ؟ (ب

 ضشط اٍل تشای ًتیجِ گیشی اص یه لیاس چیست؟ (ج

 .هطخع وٌیذ)-(ٍ هٌفی )+( سا تا ػالهت هثثت( تؼضی الف ب ًیست) داهٌِ ی هػادیك هَضَع ٍ هحوَل لضیِ ی( د
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 .تِ سَاالت صیش پاسخ واهل دّیذ

 .لیاس اًفػالی حمیمی سا تا روش هثالی ضشح دّیذ
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 .اػتثاس یا ػذم اػتثاس لیاسْای صیش سا تا روش ضشٍط ٍ ًتیجِ آى تَضیح دّیذ 9

 ًیست.....  ّشج ب است پس تؼضی الف –تؼضی الف ب ًیست -1

 ًیست..... ّش الف ب است تؼضی ج ب ًیست پس تؼضی الف -2

 .ًیست...... ّشگَضتخَاسی دسًذُ است پس ّیچ پشًذُ ای - ّیچ پشًذُ ای گَضتخَاسًیست-3
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 .دسچِ ٌّگام اًساى دچاس هغالطِ ی ایْام اًؼىاس هی ضَد؟ تا هثال تَضیح دّیذ 10
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11 

 

 .هٌظَس اص هغالطِ تِ سٍش تلِ گزاسی چیست؟ تا روش هثالی ضشح دّیذ

 

 

 .هَفك تاضیذ

                                                                                                                                                                     جوغ ول
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