
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/15

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

رُس الّثانی، * فصل 1-حقوق و مسئولیت هاي ما * فصل 2-قانون، قانون * فصل 3-مقابله با حوادث :درس 5-همدلی و همیاري در حوادث ) ُل * الدَّ رُس اْألوَّ دبیرستان ادیبموضوع مطالعات اجتماعی (پایه هفتم)( * الدَّ

 
نِْسیان: فراموشی - لِسان: زبان، مترادف نیستند. 1.گزینه 4

- کم  زیاد  - بوستان  باغ                   - نزدیک  دور              
کد سوال: 244712-منتا-1396-متوسط

 
الَکنُْز: گنج  در جواب ماذا: چه چیزي صحیح است. 2.گزینه 4

 
چه چیزي در آن اتومبیل بزرگ است؟ گنج

 
گزینه ي  و  به انسان اشاره شده و در جواب ماذا، غلط هستند.

گزینه ي  تعداد مسافران هم متناسب با سوال نیست.
کد سوال: 244962-منتا-1396-خیلی سخت

 
ترجمه ي گزینه هاي نادرست: 3.گزینه 2

 
: (َذَهَبه) ثروت هاي او، ترجمه شده است و غلط است. َذَهَبه: طالي او، پول او، ثروت او

 
: (النِّسیان) نادانی ترجمه شده و غلط است. النِّسیان، فراموشی

: ُمجالََسۀ: هم نشینی / الُعَلماء: دانشمندان / عباَدة: عبادت؛ هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.
کد سوال: 270914-گزینه 2-1397-متوسط

 
ترجمۀ گزینه ها:  4.گزینه 3

 
) باغ ≠ باغ (نادرست) ) راست = چپ (نادرست)    

 
) مرد ≠ مرد (نادرست) ) زبان = زبان                         

کد سوال: 289781-گزینه 2-1397-آسان

 
معناي درست عبارت: تنهایی بهتر از هم نشین بد است. 5.گزینه 2

 
«الوحدة» به معناي «تنهایی» است که به اشتباه «با هم بودن» ترجمه شده است.

کد سوال: 289782-گزینه 2-1397-آسان

 
ترجمۀ عبارت: «دوست داشتن وطن از ایمان است.» 6.گزینه 2

 
باتوجه به گزینه ها تنها پاسخ درست، گزینۀ  است.

کد سوال: 289785-گزینه 2-1397-متوسط
) هستند و در گزینۀ  ) و «الُْعَلماء» (گزینۀ  )، «األمور» (گزینۀ  جمع هاي مکّسر در گزینه ها به ترتیب «األوالد» (گزینۀ  7.گزینه 4

«والدیِن» مثنی است.
کد سوال: 303225-گزینه 2-1397-آسان

باتوجه به تصویر، جملۀ عربی باید مفرد مؤنث باشد، لذا گزینه هاي  و  حذف می شوند و تصویر، دختري نشسته را 8.گزینه 3
نشان نمی دهد، لذا گزینۀ  نیز حذف می شود. ترجمۀ پاسخ سؤال: من در مسابقه پیروز هستم.

کد سوال: 351620-گزینه 2-1396-آسان

 
9.گزینه 4 ترجمۀ عبارت سؤال: «چه کسی در هتل است؟»

باتوجه به اینکه در این سؤال از کلمۀ پرسشی «َمن: چه کسی، چه کسانی» استفاده شده، فقط پاسخی قابل قبول است که شامل افراد یا

 
اشخاص باشد و نه اشیاء، بنابراین باتوجه به ترجمۀ گزینه ها:

 
) راننده ) میوه     ) اتاق     ) کیف ها، چمدان ها    

 
گزینۀ  که یک شخص می باشد، قابل قبول است.

کد سوال: 352030-گزینه 2-1395-متوسط

 
ترجمۀ عبارت پرسشی: در کیف چیست؟ 10.گزینه 3

 
ترجمۀ گزینه ها:

 
: انسان : تلفن همراه     گزینۀ  : هتل      گزینۀ  :درختان    گزینۀ  گزینۀ 

 
باتوجه به اینکه درختان، هتل و انسان در کیف جا نمی شوند، بنابراین «تلفن همراه» پاسخ درست است.

کد سوال: 352064-گزینه 2-1395-آسان
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صفحه 2

 
از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه، برقراري نظم و حفظ حقوق افراد بوده است. 11.گزینه 4

کد سوال: 232126-منتا-1396-متوسط

 
مسخره کردن انسان ها از نظر قرآن گناهی بزرگ است. 12.گزینه 3

کد سوال: 232186-منتا-1396-متوسط
اعضاي شوراي نگهبان متشکل از  نفر فقیه که از سوي رهبري انتخاب می شوند و  نفر حقوقدان که از طرف قوه 13.گزینه 4

فضائیه به مجلس معرفی می شوند.
کد سوال: 232397-منتا-1396-سخت

 
تعریف مسئولیت وظایفی که هر یک از ما عهده داریم و انتظار می رود آن را به خوبی انجام دهیم. 14.گزینه 2

کد سوال: 232431-منتا-1396-آسان
اجتماعی 15.گزینه 3

کد سوال: 232442-منتا-1396-آسان
انسان ها از ابتداي خلقت و تولد داراي حقوق طبیعی می شوند. 16.گزینه 4

کد سوال: 260087-قلم چی-1397-آسان

 
شخصی نیست که عاقل و بالغ باشد، اّما در جامعه مسؤولیتی نداشته باشد. 17.گزینه 3

کد سوال: 260088-قلم چی-1397-متوسط
چون فرد خود را به جاي آسیب دیدگان تصور کرده و کمکی ننموده، فقط همدلی انجام داده است. 18.گزینه 1

کد سوال: 271274-گزینه 2-1397-متوسط
استفادة درست از نعمت ها، قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آن ها شکرگزاري است. 19.گزینه 2

کد سوال: 281624-گزینه 2-1396-سخت
نفر هستند، نفر فقیه که از سوي رهبر جمهوري اسالمی انتخاب می شوند و شش نفر حقوق دان از شوراي نگهبان  20.گزینه 3

طرف قوة قضائیه به مجلس معرفی می شوند.
کد سوال: 296481-گزینه 2-1395-متوسط
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