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 بارم ؤاالتـرح سـش ردیف

1 

 درسسٖ ٗا ًادرسسٖ ػثارذ ّإ سٗز را تا )ظ / ؽ( هطخع وٌ٘ذ.

 د.هٖ ضَ هَجبِ کلِّ٘ سالبِ جضئِّ٘،لض الف( تٌا

 ذ.لبِ ًباضب( ل٘اسٖ هؼتبش است کِ ّش دٍ همذهِ سا

 ذ.ص آى بِ ٗم٘ي سس٘ااس تخو٘ي بٌا ضذُ است ٍ هٖ تَاى بش اس ء( هبٌإ استمشاپ

 هٖ گٌَٗذ.« تالٖ»ٍ بِ بخص جَاب ضشط لضِ٘ « همذّم»بخص ضشط لضِ٘ بِ ( ت

 ت.ٍل ّوَاسُ ًم٘ض ًت٘جِ اسهِ اٖ همذّئدس ل٘اس استثٌا (ج

 ذ.هٖ گٌَٗ« ٌّذٍاًِ صٗش بغل کسٖ گزاضتي»( بِ هغالغِ تلِ گزاسٕ دس اصغالع ػاه٘اًِ د

5/1 

2 

 خاّإ خالٖ را تا ولواذ هٌاسة زىو٘ل وٌ٘ذ:

 .دس ٗکٖ اص دٍ همذّهِ رکش ضذُ باضذ ... ًت٘جِ..استثٌائٖ ل٘اسٖ است کِ ػ٘ي ًت٘جِ ٗا ............ل٘اس الف( 

 ذ.هٖ باض ................لغِ ........ى هؼشٍف لباس پادضاُ ًوًَِ إ اص هغاداستاب( 

 د.بَخَاّذ  ........................ًت٘جِ ... ،ضذهات استذالل سالبِ با( اگش ٗکٖ اص همذّپ

 د.ضَ .......................لغِ ....گاسش کلوات هٖ تَاًذ هٌجش بِ هغابت ٍ ً( اضتباُ دس کتات

  ذ.هٖ گٌَٗ ...............لضِ٘ ...... ،ٍ ًسبت حکن ضذُ باضذصال ٗا اًفصال ه٘اى دتآى بِ ا کِ دس ئٖبِ لضاٗا( ج

   ......................... استفادُ هٖ ضَد.دس هسائل ػلوٖ جْت بشسسٖ فشضِ٘ ّإ ػلوٖ اص استذالل ( د

3 

3 

 گشٌِٗ ّإ هٌاسة را تِ ّن ٍغل وٌ٘ذ. )در سسَى سور چح ٗه هَرد اضافٖ اسر.(

 استثٌإ لابل چطن پَضٖ( 1                                                  تضاد سالبِ کلِّ٘الف(                 

 ػوَم ٍ خصَظ هي ٍجِ( 2                                                   داٗشُ هتخاسجدٍ ب(                 

 تفکّش سٌجص گشاًِ( 3                                           ضاٗغ تشٗي خغإ رّيپ(                 

 حذ ٍسظ( 4                                       اصشاس ٍسصٗذى بِ حکن کلّٖت(                 

 تباٗي( 5                                            پشس٘ذى سؤاالت دسستج(                 

 هَجبِ کلِّ٘( 6                                          جضء هطتشن ب٘ي دٍ لضِ٘د(                 

 اضتشان لفظ( 7                                                                                              
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4 
 را هطخع وٌ٘ذ.« زػذٗك»ٍ « زػَر»ه٘اى هَارد سٗز  در

 هسلواًاى صذس اسالمب(             فشدٍسٖ ضاػش است                              الف( 
5./ 

 )هغابمِ، تضوي، التضام( ر.لر لفظ تز هؼٌٖ اسدالوذام ٗه اس اًَاع  سٗززؼ٘٘ي وٌ٘ذ ّز ٗه اس هَارد  5

 .اٍ حاتن بخطٖ هٖ کٌذ ب(          هاضٌ٘ن خشاب ضذ.                                   الف( 

5./ 

6 
 .اضىال اسسذالل ّإ سٗز را تٌَٗس٘ذ

                                                       «دس باص است. باص پشًذُ است. پس دس پشًذُ است.»الف( 

 «اًساى اص خان است. خان اص جوادات است. پس اًساى اص جوادات است.»ب( 

5./ 
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7 
 ّزٗه اس لضاٗإ سٗز اس السام وذام ٗه اس لضاٗإ ضزطٖ هٌفػل ّسسٌذ؟

                          تصَّس ٗا جضئٖ است ٗا کلّٖالف( 

 ٗا داٗشُ است ٗا هشبّغضکل ب( 

5./ 

جام هٖ ضَد؟ ًام ببشٗذ. 8  1 تؼشٗف تحل٘لٖ بِ چٌذ سٍش ًا

 /.5 ؟اص ل٘اس استثٌائٖ دس چِ حالت ّاٖٗ هٖ تَاى ًت٘جٔ صح٘حٖ بِ دست آٍسد 9

11 

ُ را هطخع وٌ٘ذ.  ُ ضذ ع خوالذ داد طاٖٗ ًَ  خبشٕ( –)ًا

 الف( اهشٍص بؼذ اص ظْش بِ هي صًگ بضى.                                  

شاى تْشاى است.  ب( پاٗتخت ٗا

5./ 

11 
ع اسسذالل سٗز  )توث٘ل، استمشاء، ل٘اس( را هطخع وٌ٘ذ. ًَ

 «آهاسّا ًطاى هٖ دّذ کِ اکثش تصادفات جادُ إ ًاضٖ اص سشػت غ٘ش هجاص است.»
5./ 

12 

ٖ سٗز را هطخع وٌ٘ذ.  ٕ حول ع لضاٗا ًَ 

 الف( استذالل فؼال٘ت عب٘ؼٖ رّي است.                           

واس، خَب غزا ًوٖ خَسد. ي ٘ب  ب( ٗا

5./ 

13 

ِ ِت ًسثر لضِ٘ هطخع وٌ٘ذ. ُ را تا زَخ ع لضاٗإ هحػَر ًَ 

ست.                                  الف( ّ٘چ ظلوٖ خَضاٌٗذ ً٘

ساى ّا فذاکاس ّستٌذ.ب(   بؼضٖ ًا

5./ 

14 

 خذٍل سٗز را واهل وٌ٘ذ.

 ػىس هسسَٕ زٌالض زضاد اغل

ٖ ٍعي دٍست است. شًا     ّش ٗا

 

75./ 

15 

ِ ّإ ع هغالط  سٗز را هطخع وٌ٘ذ. ًَ

 الف( اگش بشادس هي با ّوساِٗ دػَا کشدُ است، حتواً حكّ با بشادس هي است.

ي تابلَٕ ًماضٖ خَضتاى هٖ آٗذ.ب( با تَجِّ بِ رٍق ٌّشٕ ضوا،   حتواً اص ٗا

 .تصادف دس جادٓ ضْش ض٘شاص صذّا کطتِ ٍ صخوٖ بِ جإ گزاستج( 

75./ 

16 

 ّز ٗه اس اغطالحاذ سٗز را زؼزٗف وٌ٘ذ.

ِ حولٖ:  الف( لض٘

:ٖ  ب( ل٘اس السزًا

 ج( هفَْم خشئٖ:

 :ضزطٖ هٌفػلد( 
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17 
 ٖ َاى اص هغالغِ ّاٖٗ کِ اثش سًٍا ًَِ هٖ ت  بش فشد داسًذ دٍسٕ کشد؟چگ

 

 

1 

18 

 چ٘ست؟« جاهغ بَدى تؼشٗف»تَض٘ح دّ٘ذ هٌظَس اص 

 

 

 

1 

19 

ؼکاس»هغالغِ   سا با رکش هثالٖ تَض٘ح دّ٘ذ.« اْٗام ًا

 

 

 

1 

21 

 بشإ داضتي استٌتاج استمشائٖ لَٕ سػاٗت کشدى چِ ًکاتٖ الصم است؟

 

 

 

1 

21 

 چِ فٌٖ دس استذالل استفادُ هٖ ضَد؟ آى سا تَض٘ح دّ٘ذ. اگش ّذف اص استذالل غلبِ بش دٗگشاى باضذ، اص
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 20 باشید.موفّق  21
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 بارم شهید چمرانمدرسۀ      411خرداد      منطق دهمراهنمای تصحیح      ردیف

1 
 /.(25)ّز هَرد  :ػثارذ ّإ غح٘ح ٍ غلط

 ذ( ظ        ج( ؽ        د( ظ         ؽج(         ؽب(         ظالف( 
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 /.(5زىو٘ل وٌ٘ذ: )ّز هَرد 

          سالثِج(                              هسوَم وزدى چاُب(     ًم٘ض )زٌالض(                الف( 

 اسسٌساج تْسزٗي زث٘٘يد(                                                 ضزطٖج(                       ًگارضٖ ولواذذ( 

3 

3 

 /.(25ٍغل وزدى گشٌِٗ ّا تِ ّن: )ّز هَرد 

 5/1 4د(         3ج(     1ذ(      7ج(     5( ب    6الف( 

 /.5 /.(25)ب( زػَّر               /.(25)الف( زػذٗك 4

 /.(25)ب( داللر السشاهٖ        /.(25)زضوٌٖالف( داللر  5
5./ 

6 
                          /.(25)تاػث زىزار ضذى حذ ٍسط ضذُ اسر. حذ ٍسط تاٗذ لفظ ٍ هؼٌا ٗىٖ تاضذ.« تاس»اضسزان در لفظ الف( 

 /.(25)حذ ٍسط تِ طَر ٗىساى زىزار ًطذُ اسر.ب( 
5./ 

 غ٘ز لاتل خوغ در غذقهٌفػل ب(                              هٌفػل حم٘مٖالف(  7
5./ 

ٍ رٍش:  8 ِ د ٍ خاظ1ت ٖ ّا2  /.(5)ـ زؼزٗف تِ هفاّ٘ن ػام  ٍ ٍٗژگ غاف   1 /.(5)ـ زؼزٗف تِ سلسلِ ٍا

 /.5 /.(25/.(  ٍضغ زالٖ)25ًفٖ همذّم) 9

 /.5 /.(25غادق ) ب( خثزٕ        /.(5)الف( اًطائٖ 11

 /.5 /.(5)اسسمزاء 11

 /.5 /.(25)ب( ضخػِّ٘          /.(25)الف( هحػَرُ 12

ٔ ولِّ٘ 13  /.5 /.(25)ب( هَخثِ خشئِّ٘         /.(25)الف( سالث

14 

ٖ ٍطي دٍسر ً٘سر. زًا  /.(25) زضاد: ّ٘چ ٗا

ٖ ّا ٍطي دٍسر ً٘سسٌذ.  /.(25)زٌالض: تؼضٖ اٗزًا

ٖ ّسسٌذ. زًا  /.(25)ػىس هسسَٕ: تؼضٖ ٍطي دٍسر ّا ٗا

75./ 

 /.75 /.(25) ج( هغالطِ تشري ًواٖٗ          /.(25)ب( هغالطِ زلِ گذارٕ        /.(25)احساساذ الف( هغالطِ زَسّل تِ 15

16 

 /.(5زؼزٗف اغطالحاذ: )ّز هَرد 

ا ًفٖ چ٘شٕ تزٕا چ٘شٕ حىن هٖ ضَد. ٖ: لضِ٘ ٕا وِ در آى ِت ثثَذٗ   لضِ٘ حول

: ل٘اسٖ وِ اخشٕا ًس٘دِ در ه٘اى همذّهاذ خخص ضذُ   اًذ.ل٘اس السزاًٖ

ه هَرد را ًذارد. ص اسٗ  ٖ: هفَْهٖ وِ هػذاق آى واهالٌ هطخع اسرٍ  لاتل٘ر اًطثاق تز ٘ت  هفَْم خشئ

 ضزطٖ هٌفػل: لضِ٘ ٕا وِ در آى ِت گسسسگٖ، اًفػالٍ  ػٌاد دٍ ٗا چٌذ ًسثر حىن ضذُ اسر.
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17 

خ٘چ٘ذُ ٍ سدس تِ ها ػزضِ هٖ اس آًداٖٗ وِ در طَل سًذگٖ خوالذ هخسلف در سرق ٍ تزق ّإ احساسٖ ٍ رٍاًٖ 

ضَد، اًساى اًذٗطوٌذ تاٗذ تسَاًذ هطلة اغلٖ را اس التِ الٕ اٗي اهَر فزػٖ ت٘زٍى تىطذ ٍ تِ دٍر اس احساساذ، درتارٓ 

 آًْا لضاٍذ وٌذ.

 

1 

18 
تاضذ؛ هاًٌذ زؼزٗف هثلّث تِ ضىلٖ وِ « خاهغ زوام افزاد»زؼزٗف تاٗذ زواهٖ هػادٗك هفَْم هَردًظز را در تزگ٘زدٍ  ِت اغطالح 

 اسر.دارإ سِ ضلغ 
1 

19 

ْام اًؼىاس هٖ  در غَرزٖ وِ در خاِت خا وزدى اخشٕا لضِ٘، لاػذٓ ػىس هسسَٕ را ِت درسسٖ رػاٗر ًىٌ٘ن، دچار هغالطِ ٗا

ا تزٕا سالثِ خشٖئ ػىس السم الػذق درًظز تگ٘زٗن دچار  َاى هثال اگز هَخثِ ولّٖ را ِت هَخثِ ولّٖ ػىس وٌ٘نٗ  ضَٗن؛ تِ ػٌ

ن.  ْام اًؼىاس ضذُ ٗا  هغالطِ ٗا

1 

ا تاٗذ هسفاٍذٍ  زػادفٖ تاضٌذ.1 21  ّ ًَِ ا ًسثر ِت ولّ خ2/.( 5) ـ ًو  ّ  1 /.(5تاضٌذ.)داضسِ هؼٔ آهارٕ ًسثر هٌاسثٖ اـ زؼذاد ًوًَِ

21 

ًَِ ٕا تاضذ وِ طزف هماتل حزفٖ تزٕا گفسي ًذاضسِ تاضذٍ  هدثَر تِ خذٗزش ًساٗح ِت دسر آهذُ ٗا هؼسزف  تاٗذ اسسذالل ِت گ

تاٗذ غافلگ٘ز وٌٌذُ تاضذٍ  طزف هماتل ًسَاًذ حذس تشًذ ٍ تاٗذ هزحلِ ِت هزحلِ اس « خذل»تاضذ. همذّهاذ در ِت ضىسر خَد 

َاًذ آًْا را زغ٘٘ز دّذ.  طزف هماتل ًسثر تِ خذٗزش سخٌاى خَد، اػسزاف گزفر زا ًس

1 

21  20 

 


