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   .درست است 3 گزينه .1

  . در مواجهه با اين گونه سئواالت به كلمات عنوان دقت كنيد و از مطالعة جزئيات خودداري نمائيد: راه كلي
 كه در اين سئوال همان پرورش يافتن        ، يا همان عنوان است    Topic در آن اول كلمة      T است كه    TSPيك شيوة كوتاه براي اين دست از سئواالت روش          

 S.  دليل نوشتن متن توسط نويـسنده اسـت  Purpose يا Pها توجه كرده است و  هاي خاصي از عنوان است كه نويسنده به آن   جنبهScope يا  S. است
ها قادر به تربيت و پرورش افراد نيـستند و تنهـا    مدارس و دانشگاه«:  هدف نويسنده اين است كهPو بوده است » آموزش در مقايسه با پرورش    «در اينجا   

  . هاي بعدي عمل خواهند نمود، زيرا جواني به خودي خود مانع از پرورش خواهد شد براي آماده سازي افراد براي آموزش
   . استدرست 4گزينه  .2

  .  به متن بازگشت و زير سئوال صحيح را خط كشيدتوان يك بار براي اين سئواالت مي: راه كلي
  . هاي دانشگاهي نشده است اي به روشي براي بهبود رويه  خارج از حوزة مسئله است و در متن هيچ اشاره1گزينه 
از جملة . دهند طلقي به جمله ميكه بار معنايي م...  نوعي تغييردر معناي متن ايجاد خواهد نمود به طور كلي، كلماتي مانند همه، هيچ و تنها و                 2گزينة  

  . توانند دليلي براي تغيير در معنا باشند كلماتي هستند كه مي
  .  نيز از نظر معنايي، ناهماهنگ با مفهوم متن است3گزينة 

   . استدرست 2گزينه  .3
  . ورت منطقي از متن به دست خواهد آمدايي است كه به صورت صريح در متن عنوان نشده است اما به ص در اين سواالت هدف يافتن نتيجه: راه كلي

با وجود اين كه در متن اشارة مستقيمي به فرمول پرورش يافتن نشده است اما عوامل متعددي كه براي اين كار الزم است بـر شـمرده شـده اسـت كـه            
 سال و بـه بـاال بـه ايـن     40كه فرد در سنين در بحث بلوغ نيز مستقيماً اشاره شده است   . شامل شور و هيجان، مهارت آموختن، نظم فكري و بلوغ است          

  .  سال ديد كه پرورش يافته باشد40توان مردي را كمتر از  بنابراين نمي. بلوغ خواهد رسيد
ز غلط اسـت زيـرا در مـتن جـايي           ي ن 4گزينة  .  خارج از حوزة متن است     3 كالسيك در ادبيات نشده است و بنابراين گزينة          آثارايي به     در متن هيچ اشاره   

  . تواند با مسافرت به ساير مناطق، فرهنگ سرزمين خود را بهتر بشناسد اشاره به سفر نشده است و عالوه بر آن فردي نمي
   . استتدرس 1گزينه  .4

هي توانـد در ايـن مـورد ديـدگا     نويـسنده مـي  . كند اين گونه سئواالت از نگرش و احساس نويسنده در مورد يك فرد يا شيء در متن سئوال مي                 : راه كلي 
نمايد و در نتيجـه كمتـر    ها، نويسنده نسبت به موضوع مورد سئوال عقايدي را مطرح مي   معموالً در اين گونه نوشته    . مثبت، منفي و يا خنثي داشته باشد      

و . شـود   تن يافت مي   مورد نقض در م    4 تا   2هاي    براي هر يك از جفت كلمات گزينه        در اين سئوال،  . گزينة خنثي در مورد اين سئواالت برقرار خواهد بود        
  .  را صحيح فرض كرد1توان گزينة  تنها مي

   .درست است 2گزينه  .5
  . ها بايستي دقت شود هاي مختلف موجود در متن و رابطة بين اين ديدگاه در مورد ديدگاه: راه كلي
و سـپس بـه دنبـال تأييـد نظـر خـود توسـط               » ... من در مورد فلسفة آموزش و پرورش         يبينش درون «:  متن خود را با اين جمله آغاز نمود كه         ،نويسنده

  .مشاهدات شخصي، تجارب و عقايد مختلف بود
... تـري ماننـد آمـار و ارقـام و      اي از قبل ارائه نشده است زيرا در آن صورت بايستي شاهد اطالعات عينـي   زيرا هيچ تحليل ذهني   .  صحيح نيست  1گزينة  

  . بوديم مي
پذيرنـد و   ح شده، ديدگاه چندان مقبولي از منظر عام نيست و بسياري از دانش آموزان و حتي معلمان آن را نمي    مطر  ست زيرا ديدگاه  يح ن ي صح 4گزينة  

  .و نويسنده در كل متن سعي در توسعه و توضيح ديدگاه واحد خود داشته است. شود عالوه بر آن، از مناظر مختلف به اين ديدگاه نگريسته نمي


