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((ضشح سَال))
تقییي وٌیذ گضیٌِ ّای صیش وذاهیه غلظ ٍ وذام یه غحیح هی تاضٌذ.

تاسم
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الف) هٌغك فلوی واستشدی است وِ تثحش دس آى تِ توشیي ٍ هواسست ًیا ص ًذاسد.
ب)تقثیش هَلَی اص «اضتشان لفؼ د ائن سّضى است» دس خػَظ هغالغِ اضتشان لفؼ است.
ج) ّش چِ ٍخَُ هطا تْت دٍ ا هش تیطتش تا ضذ استذالل توثیلی لَی تش ٍ ًتیدِ آى لغقی است.
د) دس عثمِ تٌذی هفاّین ٍخَُ اضتشان تا هفاّین هطاتِ ٍ ٍخَُ افتشاق تا هفاّین غیشهطاتِ هطخع هی ضَد.

س) دس تقشیف تِ سلسلِ اٍغاف ،هفاّیوی وِ دس تقشیف هی آیذ تا ّن ساتغِ فوَم ٍخػَظ هغلك داسًذ.
ص) دس تفىش هی تَاى تا استفادُ اص هقلَهات تػذیمی ،یه هدَْل تػَسی سا هقلَم ًوَد.
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دس خاّای خالی ولوات هٌاسة لشاس دّیذ
الف) ٌّگا هی وِ ضشایظ استفادُ اص استمشا سا تِ دسستی سفایت ًىٌین دچاس هغالغِ ..................هی ضَین.
ب) اگش دس تقشیف اص الفاػ هثْن ٍ ًاهاًَس ٍ ایْام ٍ استقاسُ استفادُ وٌین ضشط ...................سفایت ًىشدین.
ج) ّشگاُ یه هفَْم داخل گیَهِ لشاس گیشد ،آى هفَْم ...............خَاّذ تَد .
د) اگش لفؼ تش خاسج اص هقٌای خَد داللت وٌذ آى سا داللت  .............هی ًاهٌذ.
ص) دس فلن هٌغك تِ ّوشاُ تیاى لَاًیي حاون تش رّي ،سٍش ّای خلَگیشی اص  ...............سا تیا ى هی وٌٌذ.
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ّشیه اص گضیٌِ سوت ساست تا یىی اص گضیٌِ ّای سوت چپ هٌا سثت داسد آًْا سا تقییي وٌیذ.
الف) د ٍست هْشتاى هي
ب) استذالل هثتٌی تش تطثیِ
ج) خضیی ٍ ولی
د) اساهی خاظ
س) ا ًتما ل افىاس
ص) ًثی لفؾی فشتی تِ هقٌای پیام آٍس
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-1خضیی
-2تػَس
-3تقشیف لغَی
 -4توثیل
-5وویت
 -6تقشیف تحلیلی
 -7لفؼ

ٍخَد حىن ٍ لضاٍت ٍ فذم ٍخَد حىن ٍ لضاٍت تِ تشتیة وذام یه اص السام فلن هی تا ضٌذ.
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دٍ حیغِ اغلی هٌغك سا تٌَیسیذ.
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فلوی وِ دس پی خلَگیشی اص خغای اًذیطِ است چِ ًام داسد.
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ًَؿ هغالغات سا دس فثاسات صیش تقییي وٌیذ.

1

الف)َّا تاس است تاس اص خولِ آالت هَسیمی است
ب)صى تا ضَّشش تِ هْواًی سفت لثاسص سا هشتة وشد.
ج) ها تِ ضوا احتشام هی گزاسین ا ها ضوا تا ها دفَا داسیذ.
د) اٍ تشای تاصدیذی پٌح سٍصُ اص اغفْاى تِ ضْش ها آهذ.
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ًَؿ داللت ّای صیش سا هطخع وٌیذ:
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الف ) تشٍ اص خاًِ تپشس
ب) دست ّایتاى سا تطَییذ
ج) وفص خشیذم
د) هْاخن تین حشیف تیضپاست
ی) تٌذ ٍسق ًضى ،وتاتن پاسُ ضذ
ُ) هي ساوي تْشاى ّستن
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خضیی یا ولی تَدى هفا ّین صیش سا هطخع وٌیذ:
ب) آى دختش
الف) ًواص خوقِ
د) وَُ دهاًٍذ
ج)هَلَد وقثِ
تقییي وٌیذ تیي دٍولی صیش وذام ًسثت چْاسگاًِ تشلشاس است ( .تساٍی ،هغلك ،هي ٍخِ،
تثایي)
الف) اًساى ٍ هتفىش
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ب) آَّ ٍ حیَاى
ج) لثاس ٍ لشهض
د) حسي سٍحاًی ٍ سئیس خوَْس
ُ) دووِ ٍ ویثَسد
ی) سشوِ ٍ اًگَس
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تقشیف لغَی ولوات دادُ ضذُ سا تٌَیسیذ:

1

الف) ًاخا
ب)پْپاد
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اضىال تقشیف ّای صیش سا تٌَیسیذ:

1

الف) حشوت هىا ًی :اًتمال ضی اص هىاًی تِ هىاى دیگش
ب) ین :لوا لن
ج) تلثل :پشًذُ خَش آٍاص
د) اًساى :حیَاًی است وِ هی تَاًذ تٌَیسذ
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هىالوِ فشضی صیش وذام اًَاؿ تقشیف سا روش هی وٌذ
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« هادس تِ ًیوا هی گَیذ تا تچِ چِ واس وشدی؟ ًیوا هی گَیذ ّیچی تِ خذا فمظ ًوی داًست
توساح چیستً .وًَِ خاسخی اش سا آٍسدم ًطًَص دادم »
 -1تقشیف تِ هثال
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 -2تقشیف تِ هػذاق  -3تقشیف لغَی  - 4هَسد یه ٍ دٍ

ًَؿ ّش یه اص استذالل ّایی سا وِ دس هَاسد صیش تِ واس سفتِ چیست؟ (استمشایی ،توثیلی ،لیاسی)

الف) اًساى هاًٌذ دیگ تخاس است اگش فطاس دسًٍی اش صیاد ضَد هٌفدش هی ضَد.
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ب) ّش فلضی سساًای الىتشیستِ است؛ پس خیَُ سساًای الىتشیسیتِ است .
ج) تا دیذى چٌذ هاصًذساًی وِ هْواى ًَاص تَدًذ حىن وٌین ّوِ ها صًذ ساًی ّا هْواى ًَاص
ّستٌذ.
د) خَدسٍی هي ساخت طاپي تَد ٍ ون استْالن .تلَیضیًَن سا طاپٌی خشیذم تا ون استْالن
تاضذ
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هغا لغِ تَسل تِ هقٌی ؽا ّشی سا تقشیف وٌیذ .
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اص ًسة استـ تثایي سا تقشیف وٌیذ ٍ تٌَیسذ دٍ دایشُ دس تثایي چگًَِ ّستٌذ.
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هفاّین صیش سا تقشیف وٌیذ:
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الف) استذالل
ب) تقشیف
ج) راتی
د) خٌس
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هٌؾَس اص هاًـ تَدى تقشیف چیست؟ آى سا ضوي یه هثال تَضیح دّیذ:

1
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ضشایظ لَت استمشا سا روش وٌیذ:
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