
              

  

 

 

 

 

 4از 1ص                                                         پرسش های دین وزندگی                                                                                     

                 ؟    است به معنای هدف داربودن خلقت آسمان ها وزمینکدام گزینه  -1
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 نگاه واندیشه  -4             سبک زندگی -3           نوع حیات -2           دل مشغولی ها – 1

                                              «..... نزدیک تر از من به من است        وین عجب تر که من از وی دورم »با گزینه مناسب تر تکمیل کنید:  -4

 غایت -4                دوست -3             ایده -2             یار - 1

                                              ؟نیست از دالیل وجود بُعد روحانی انسان کدام گزینه -5

 رؤیا -4           خواب  -3         «خود»ساکن بودن  -2         «خود»ثابت بودن  – 1

                 ؟    است در ارزشیابی پایانی مربوط به قرائت صحیح دانش آموزانکدام گزینه  -6

 چهارنمره-4           سه نمره -3         دونمره -2         یک نمره – 1

                                              ؟نیست از نیازهای اساسی انسانکدام گزینه  -7

 شناخت صحیح و درست -4        کشف راه درست زندگی -3      درک آینده روشن -2     شناخت هدف زندگی – 1

                 ؟    است منشأ دین واحدکدام گزینه  -8

 وحی -4             تفکر -3          نیاز -2           فطرت - 1

                 ؟    تعداد پیامبرانی است که در قرآن کریم نام برده شده اندنه کدام گزی -9

 چهل -4             سی -3           بیست -2            ده  - 1

                 ؟    اشاره می کنددام گزینه به ک« وَالسّماءَ بَنَیناها بِأیدٍ وَ إنّا لَمُوسِعُونَ»آیه مبارکه  -10

 بنیان نهادن آسمان -4            جامعیت آیات -3           انبساط جهان -2           نیروی جاذبه – 1

 پرسش های منطق

                                              «بحث الفاظ در منطق ....... است»با گزینه مناسب تر تکمیل کنید:  -11

                         ادبیات -4               ریاضی -3             بی اهمیت -2             بااهمیت - 1
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                 ؟    داللت می کند« خانه ام را فروختم»به معنای خانه درعبارت  کدام گزینه -13
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 با گزینه مناسب تر تکمیل کنید:  -14
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 مغالطه ایهام -4          مغالطه اشتراک لفظ -3        مغالطه ابهام در عبارات -2         تمغالطه نگارشی کلما – 1

                 ؟    است «سنگ»و«سفید»مربوط به رابطه بین دومفهوم کدام گزینه  -15

 عموم وخصوص من وجه -4           عموم وخصوص مطلق -3          تباین -2         تساوی - 1

                 ؟    است «کلی»کدام گزینه  -16

 حافظ شیرازی -4           این کتاب -3           رستم -2         انسان - 1

                                              ؟نیست از اقسام عمده تعریفکدام گزینه  -17

 تعریف به رسم -4          ف تحلیلیتعری -3       تعریف به مثال -2        تعریف لغوی – 1
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                     «این فیلم بهترین فیلم سال است، چون خیلی بهتراز فیلم های دیگراست.» نمی شود؟کدام گزینه شامل این عبارت  -20

 مصادره به مطلوب -4             استدالل دایره وار -3            استدالل دوری -2         استدالل اقناعی – 1
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                 ؟    است «سوفیا»معنای کلمهکدام گزینه  -21
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 علت هستی -4         تبیین عقالنی -3         کلی گویی -2        ابهام  – 1

                                              ؟نیست ازمبانی فلسفی علومکدام گزینه  -23
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 ی)تشریحی(پرسش های عرب

 نمره(  3: )الفارسیةرجم اآلیات و العبارات التالیة الی ت-29

 اهللُ الّذی یُرسلُ الریّاحَ فَتُثیرُ سحاباً فیَبسُطهُ فی السّماء.  -الف 

 مرحباً بِکُم. شَرَّفتُمونا. هل عندکُم بِطاقاتُ الدّخولِ؟  -ب 

 الصّینُ أوّلُ دولةٍ فی العالمِ استَخدمَت نُقوداً ورقیّةً .  -ج 

 التَستَوی الحَسنةُ و ال السّیّئةُ إدفَع بالّتی هیَ أحسنُ.   -د 
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