تسوِ تعالی
ٍقت  60 :دقیقِ

آصهَى پایاى تشم اٍل

دسس اٍل تا پایاى دسس ضطن

هٌطق  ،سَم اًساًی

 ) 1تعییي کٌیذ کذاهیک اص عثاسات صیش دسست ٍ کذاهیک ًادسست است ً 3 :وشُ
ّ یچکس اتذاع کٌٌذُ هٌطق ًیست  .خشداد 1395
 عثاست « اٍلیي فػل سال» یک تػَس است  .خشداد 1395
 هفَْم راتی اص رات ٍ هاّیت  ،قاتل جذا ضذى ًیست  .خشداد 1395
 سفیذی تشای کاغز  ،عشؼ عام هحسَب هی ضَد  .خشداد 1395
 عشؼ عام عثاستست اص آًچِ هیاى رات ّای تسیاسی هطتشک است .
ّ شگاُ ًتَاًین یک هفَْم سا تعشیف کٌین  ،هی تَاًین تشای تَضیح آى هفَْم اص ضشح لفظ آى استفادُ کٌین .
 ) 2جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ ً 2/5 .وشُ
 هالک تشتشی اًساى ًسثت تِ سایش هَجَدات  ،قذست ِ

اٍست  .خشداد 1395

 هفَْم راتی کِ اختػاظ تِ یک رات داسد ٍ آى سا اص رات ّای دیگش جذا هی ساصد ،
 اص تشکیة

ٍ

ًام داسد  .خشداد 1395

ًَ ،ع پذیذ هی آیذ .

ً ام دیگش جٌس االجٌاس ،

است .

 ) 3دس تعشیف هقاتل چِ اضکالی ٍجَد داسد ؟ « چاتک = ضاطش » خشداد 1395
الف ) هعشِّف اص هعشَّف سٍضي تش ًیست .

ً 0/5وشُ

ب ) تعشیف  ،جاهع ٍ هاًع ًیست .

 ) 4تعییي کٌیذ هیاى دٍ تػَس کلی « هیَُ » ٍ « تشش » ،چِ ًسبتی ٍجَد داسد ؟ خشداد ً 0/5 1395وشُ
 ) 5دس عثاست سٍتشٍ یک تػَس جضئی ٍ یک تػَس کلی پیذا کٌیذ  « .سهضاى  ،هاُ تیذاسی دل ّا است  » .خشداد ً 1/5 1395وشُ
 ) 6آخشیي جٌس دس سلسلِ اجٌاس کِ تعذ اص آى جٌس دیگشی ًیست  ،چِ ًام داسد ؟ خشداد ً 0/5 1395وشُ
 ) 7دس قضیِ هقاتل  ،تالی سا تعییي کٌیذ ًَ « :س ضذیذ تاضذ  ،هشدهک چطن تٌگ هی ضَد  » .خشداد ً 1 1395وشُ
 ) 8تعشیف ّای خَاستِ ضذُ سا کاهل کٌیذ  :خشداد 1395
الف ) حذ تام « اًساى » :

ً 1/5وشُ
ب ) سسن ًاقع « هثلث »  :هقذاس

 ) 9اغطالحات صیش سا تعشیف کٌیذ ً 2/5 :وشُ
سسن تام  ،قضیِ  ،استذالل  ،عشؼ خاظ  ،جاهع تَدى
 ) 10دٍ کاس اص کاسّای اسسطَ سا دس استثاط تا هٌطق تٌَیسیذ ً 1 .وشُ
ّ ) 11شیک اص تػَس ٍ تػذیق داسای چِ کاستشدی ّستٌذ ؟ ً 1وشُ
ٍ ) 12جَد راتی تشای رات علت ًوی خَاّذ سا تَضیح دّیذ ً 1 .وشُ
 ) 13چشا دس هٌطق  ،تحث دستاسُ قضیِ  ،داسای اّویت است ؟ ً 1وشُ
 ) 14اسکاى قضیِ سا دس هثال سٍتشٍ هطخع کٌیذ  « :تاتاى هاّی دس آسواى دیذُ هی ضَد ً 1/5 » .وشُ
 ) 15هثالی تٌَیسیذ کِ دس آى  ،هحوَل قضیِ پیص اص هَضَع آهذُ تاضذ ً 1 .وشُ

