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ردیف

1

 10صبح

پبیِ  :یازدوم
هذت اهتحبى :

رؼتِ  :انسانی
دقیقِ

ؼوبرُ ی کالض :

ثبرم

ؼرح ظَال
در جبّبی خبلی ٍاشُ ّبی هٌبظت ثٌَیعیذ.
الف) فرٌّگ ؼیَُ زًذگی

........................

ة) جْبى اًعبى ثِ دٍ ثخػ
ج) در ًگبُ قرآى کرین
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اًعبى را تؽکیل هی دّذ.

........................

........................

ٍ

........................

تقعین هیؼَد.

هحذٍد ثِ جْبى طجیعت ًیعت ٍ ادراک ٍ آگبّی ثِ اًعبى

هٌحفر ًوی ؼَد.
د) جْبى فردی اؼخبـی را ًبدیذُ ًوی گیرد ٍ ثِ هعئَلیت فرد در قجبل

........................

ٍ جبهعِ

تبکیذ هی کٌذ.
2
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ـحیح ٍ غلط ثَدى جوالت زیر را هؽخؿ کٌیذ.
الف) هغَالى ثب قذرت ًظبهی خَد هٌبطق ٍظیعی از جْبى را تفرف کردًذ .ؾ
ة) جْبى گؽبیی ایراًیبى ثِ جْبًی ؼذى فرٌّگؽبى هٌجر ؼذ .ؾ

غ
غ

ج) قَهی کِ در اثر تْبجن ًظبهی ؼکعت ثخَرد در ـَرتی کِ َّیت فرٌّگی خَد را حفظ کٌذ ،
اظتقالل ظیبظی آى از ثیي هی رٍد .ؾ

غ

3

در چِ ؼرایطی در عرثعتبى خذاًٍذ پیبهجر را ثِ رظبلت هجعَث کرد؟

1

4

ٍیصگیْبی دٍرُ ی اظتعوبر در گعترغ ٍ ًفَر فرٌّگ اظالهی را ؼرح دّیذ.

1

5

ظکَالریعن پٌْبى را ؼرح دّیذ.

1

6

ٍیصگی ّب ٍ رٍیکردّبی دٍرُ رًعبًط را ثٌَیعیذ.

1

7

هؽخفبت جبهعِ ی جْبى قجل از ظَْر غرة جذیذ را ثیبى کٌیذ.

1

8

هراحل فرایٌذ تکَیي ًظبم ًَیي جْبى را ثٌَیعیذ.

2

9

پیبهذّبی ٍاثعتگی کؽَرّبی اظتعوبرزدُ را ؼرح دّیذ.

2

 10اًذیؽِ ّبی ًظریِ پردازاى لیجرال را ثیبى کٌیذ.

11

1

1

عَاهل تؽکیل دٌّذُ احساة ظَظیبلیعتی ٍ کوًَیعتی را ثٌَیعیذ.

 12هْوتریي عَاهل ٍقَع جٌگ ّبی جْبًی اٍل ٍ دٍم را ثٌَیعیذ.

1

 13دیذگبُ آگَظت کٌت در هَرد ثذظت آٍردى ثرٍت را ثٌَیعیذ.

2

 14هفَْم ًظبم را ثیبى کٌیذ.

1

ٍ 15یصگی ّب ٍ هؽخفبت گرٍُ هٌَرالفکر را ثٌَیعیذ.

1

 16هٌظَر از ٍاججبت ًظبهیِ چیعت؟

1

 17هْوتریي پیبهذ اًقالة اظالهی ایراى در هٌطقِ را ثیبى کٌیذ.

1

هَفق ثبؼیذ

