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 «ادبیات»
 کند؟ می تکمیل درستی به را زیر جمالت گزینه کدام -1

 .گردانید مقهور را دشمن شد،...  او رایت که مصاف هر در الجرم( الف

 .نرسد فرزند و اهل به و افتد دشمن دست به او مال کند، مقام...  در که توانگری( ب

 .است نور غرقه عیان،...  در عارف قصور، و حور آرزوی در مزدور( پ

 بهر غربت، منسوب،( 1

 بحر غربت، منصوب،( ۲

 بهر قربت، منسوب،( ۳

 بحر قربت، منصوب،( ۴

 

 : جز به اند؛ شده مشخص درستی به ها آرایه ابیات، همه در -۲ 

 (کنایه - مجاز) ام آورده زبان بر خموشی مهر چرا پس/   گفت شرم نداری کلکش از گفتم عطارد با( 1

 (نما متناقض–تشخیص)رفت خواهد رسا زلف آن در که دل هر پای/جستن نخواهد بند این از آزادی هرگز(۲

 ( نظیر مراعات - تشبیه) شود زر خاک شما لطف یمن به آری/  من روی گشت زر تو مهر کیمیای از( ۳

 ( جناس- استعاره) ای ویرانه هر کنج در ما چو گنجی بود کی/  ایم کرده ویران باده از عمر بنیاد ما چه گر( ۴

 

 ندارد؟ مفعول به نیاز «میسوزد» فعل گزینه کدام در -۳

  بیشتر را کتان میسوزد مهتاب پرتو/ گران عاشق بر است معشوق های سردمهری( 1 

  میپرسی؟ چه محفل این شمع آتشین روی از//  سوزد می پروانه خاکستر گرمی از سپند( ۲

  کنم می سر ها گریه گاهی خنده میان در/  او یاد بی نیستم اما سوزد می غفلتم( ۳

 ریش دل بر بنهی مرهم چو دست مگرم/  سوزد می جگرم جدایی داغ چنان هم( ۴



 :جز به دارند، مفهومی تناسب هم با ابیات همه -۴

 دارد؟ غم چه دنیا از دارد کس هر خرسند دل/  دارد محتشم دنیا سامان از خرسندی مرا( 1 

  شود بر بی چو نخل کند فراغت خواب/  شد آسوده خود دست جهان از فشاند که هر( ۲ 

 هست باری داشتنش نگه ز فراغت که/   مرا نیست زری و سیم ار کنم می شکرها( ۳

 است نشستن فراغت سیل، رهگذار در/  عیش بساط فکندن چرخ زیر به صائب( ۴ 

 

  است؟ متفاوت بقیه با بیت کدام مفهوم -۵

 تبری زدش همی مجازات دست که اگر/  نداشت برگ و بار هیچ ستم و جور درخت( 1

 جاویدان آبستن است خاک شکم ایشان از اینک تاجوران آن رفتند کجا که گفتی( ۲ 

 کیخسرو کمر و ببرد کاووس تاج/  عیار کاین مکن دزد شب اختر بر تکیه( ۳ 

   زایشان نشد سیر هم آخر چشم گرسنه این/  است خورده فرو خاک کاین جباران تن چندین( ۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « عربی»
 

 :  للترجمة الجواب فی األدق و األصح عین -6

 :«المشرکین من تکون وال حنیفا للدین وجهک أقم»

 !نباش مشرکان از و آور روی دین به یکتاپرست( الف

 !نباش مشرکان از و بپرداز دین به یکتاپرستی با( ب

 ! نباش مشرکان از هرگز و آور روی دین به یکتاپرستی با( ج

 !نباش مشرکان از هرگز و آور روی یکتاپرستی دین به( د

 

 !«الفطرة أساس على بالدین إهتمامنا بأن تؤکد کانت النقوش و الکتابات خالل من عرفتها التی الحضارات»-7

 اساس بر دین، به ما توجه که کردند می تأکید شناختم، ها نگاره و ها نوشته راه از که را هایی تمدن( الف

 است؛ فطرت

 امری دین، به ما توجه که میکنند تأکید شدند، شناخته ها نقاشی و ها کتاب طریق از که هایی تمدن( ب

 است؟ فطری

 بر دیانت، به انسان توجه که کردند می تأکید شناختم، می ها نقش و ها کتاب میان از که را هایی تمدن( ج

 باشد؟ می فطرت اساس

 بر دیانت، به ما عنایت که کنند می تأکید بودم، شناخته ها نگاره و ها نوشته میان از که را تمدنهایی( د

 ماست؛ فطرت اساس

 

 !«الحق الدین و المستقیم اهلل صراط لِیُبَیِنوا اإلنسان إلى أنبیاءه أرسل قد اهلل کان» -8

 شوند؟ روشن حق دین و خدا راست راه تا است فرستاده انسان سوی به را پیامبرانش خداوند،( الف

 دهند؟ توضیح را حقیقی دین و او مستقیم راه تا بود فرستاده انسانها برای پیامبرانش را ما پروردگار( ب

 کنند؛ روشن را حق دین و خدا راست راه تا بود فرستاده انسان سوی به را پیامبرانش خداوند،( ج

 دهند؟ توضیح را حقش دین و او راست راه تا است فرستاده بشر برای را پیامبران پروردگار،( د



 إلى للذهاب الطائرة راکبین المطار فی الحجاج یشاهدون و مسرورین التلفاز أمام أسرتنا أعضاء یجلس»  -9

 :«مکة

 برای که حالی در بیند؛ می فرودگاه در را حاجیها و اند نشسته تلویزیون مقابل خوشحال خانواده، افراد( الف

 شوند می هواپیما سوار مکه به رفتن

 به شدن سوار حال در که را هایی حاجی و نشینند می تلویزیون برابر در خوشحال ما، خانواده اعضای( ب

 .کردند می مشاهده هستند، مکه به رفتن برای هواپیما

 برای که کردند می مشاهده فرودگاه در را ها حاجی و اند نشسته شادمانه تلویزیون برابر در خانواده، افراد( ج

 ! اند شده هواپیما سوار مکه به رفتن

 در که کنند می نگاه فرودگاه در را حاجیها و نشینند می خوشحال تلویزیون برابر در ما، خانواده اعضای( د

 هستند مکه به رفتن برای هواپیما به شدن سوار حال

 

 :التالیة العبارة المفهوم فی الصحیح عین -10

 !«احسانِه و ته بِاساءَ مجازیه اهلل أن یعلم من عمل إعمل»

  «یسرا العسر مع إن( »الف

  «فرحون لدیهم بما حزب کل( »ب

 !علیه یحاسب شر أو خیر من االنسان یعمل ما( ج

        فیه خیر لکم لیس و شیئا تعملوا أن عسى( د

 

 

 

 

 

 

 



 « زندگی و دین»
 است؟ مذکور درستی به مورد کدام در« شانه فی هو یوم کل»قرآنی  عبارت از شده دریافت مفهوم -11

 .نگنجد ما ذهن در او چیستی که گردد می موجب هستی موجودات تمام بر خداوند بودن محیط( الف

 است. الهی آیات از ای آیه و عظیم خالق وجود بیانگر هستی، عالم در چیز همه( ب

 هر در خداوند بودن کار اندر دست ساز زمینه الهی، فیض کسب برای عالم موجودات دائمی خواست در( ج

 .است لحظه

 .است هستی شئون تمام در تعالی خداوند دائمی تصرف تابع هستی، جهان موجودات مطلق فقر( د

 

 دسترس قابل و است رسیده واال و عمیق معرفت به که است انسانی حال وصف در شریف حدیث کدام -1۲

 چیست؟ معلول جوانان، برای معرفت این بودن

 قلب صفای و باطن پاکی - «اهلل ذات فی تفکروا وال شیء کل فی تفکروا( »الف

 قوی تصمیم و عزم با حرکت - «اهلل ذات فی تفکروا وال شیء کل فی تفکروا( »ب

 قوی تصمیم و عزم با حرکت - «معة و بعده و قبل اهلل رایت و إال شیئا رأیت ما( »ج

 قلب صفای و باطن پاکی - «معة و بعده و قبله اهلل رایت و إال شیئا رأیت ما( »د

 

 آیه کدام از مستفاد مفهوم خداوند، سوی از شده مقرر مقصد و هدف سوی به جهان هدایت و برد پیش -1۳

 است؟ قرآنی

 «تشاء من الملک تؤتی الملک مالک اللهم قل( »الف

 «القهار الواحد هو و شیء کل خالق اهلل( »ب

 ...«ولی من دونه من لهم ما( »ج

 «...ربا أبغى اهلل أغیر قل( »د

 

 



 و میشود شناخته رسمیت به مسلمان فرد اسالمی حقوق و احکام تمام شریفه عبارت کدام گفتن با -1۴

 دارد؟ اشاره والیت در توحید به شریفه آیه کدام گردد و می واجب مسلمانان سایر بر او حقوق از دفاع

  «ربا ابغى اغیراهلل قل» - «اهلل اال اله ال( »الف

 « ربا ابغى اهلل اغیر قل» - «شیء کل خالق اهلل( ب

 «أحدا حکمه فی یشرک ال» -«  اهلل اال اله ال( »ج

 احدا حکمه فی یشرک ال» - «شیء کل خالق اهلل( »د

 

 مرتبه کدام پذیرش نتایج از ترتیب به «مخلوقات همه بر اصلی مالکیت» و «جهان بر خدا سرپرستی» - 1۵

 خداست آن از جهان که این و است توحید از

  است؟ مورد کدامین بیانگر

 نخستین - خالقیت ۔ مالکیت( الف

 دومین - مالکیت _ والیت( ب

 نخستین - مالکیت - خالقیت( ج

                 دومین - والیت - مالکیت( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «انگلیسیزبان »

16 You'd like to spend your summer vacation in a very quiet place , ... you? 

1 ) didn't 

2 ) had 

3 ) wouldn't 

4 ) hadn't 

 

17 She has written the letter, but I don't know why it ... posted yet. She might 

have forgotten to do so. 

1 ) has 

2 ) has been 

3 ) hasn't 

4 ) hasn't been 

 

18 The man has ... denied any wrongdoing but nobody believed he was telling 

the truth. 

1 ) commonly 

2 ) repeatedly 

3 ) greatly 

4 ) properly 

 

 

 

 

 

 



19 Unemployment is increasingly growing, and the officials do not make any 

serious efforts to find a better ... to this big problem which leads our young 

population to addiction. 

1 ) temperature  

2 ) uncertainty 

3 ) solution 

4 ) frequency 

 

20 Just because people are religious believers, it does not mean they must be 

moral and trustworthy and live a/an 

 ...life. 

1 ) conditional 

2 ) natural 

3 ) ethical 

4 ) personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ریاضی»  
 

الشدقیمت این تومان ۵00تومان بیشتر میشود اگر قیمت این کاال درسال اول ۲00.قیمت کاالیی هرسال ۲1

 کاال درسال هفتم کدام است؟

 1۲00الف(

 1۵00ب(

 1700ج(

 ۲000د(

 

 میباشد جمله ی پنجم کدام است؟ 7وجمله ی دهم برابر1۳.دریک دنباله حسابی جمله هفتم برابر۲۲

 ۵الف(

 ۵/7ب(

 17ج(

 1۵د(

 

نباله ی جدید کدام جمالت را دو برابر میکنیم اختالف مشترک د1و۵و9و1۳و17.در دنباله ی حسابی و....و۲۳

 است؟

 ۴الف(

 8ب(

 1۲ج(

 د(دنباله ی حسابی به وجود نمی آید

 



.در دنباله ی حسابی مقابل جمله ی وسط کدام است؟                         ۲۴

 10و___و____و____و____و___و۵0

 ۲۵ب(                                      ۲0الف(

 ۳۵د(                                         ۳0ج(

 

 چه مقداری قرار گیردتا حاصل یک دنباله ی حسابی گردد؟xبه جای 1۲وxو0در دنباله ی اعداد.....و.۲۵

 ۴الف(

 6ب(

 8ج(

 10د(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «اقتصاد»
.برخی موسسات مالی در گذشته پول های راکد نزد خود را قرض مردم به خود میخواستند و از محل این ۲6

 مردم وام اعطا میکردند انها در ازای اعطای وام ......دریافت می کردند.سپرده ها به 

 الف(حق واسطه گری

 ب(سودمشارکت در فعالیت اقتصادی

 ج(حق الوکاله اعطای وام

 د(بهره یا ربا

 

 .بانک ها تنها قادر به ایجاد .....هستندو.....تنها به عهده ی دولت است.۲7

 عرضه سهام-الف(پول

 پول-سهامب(عرضه 

 خلق پول-ج(شبه پول

 شبه پول-د(خلق پول

 

 .کدام گزینه در ارتباط با بانک ها نادرست است؟۲8

 الف(در هیچ جای دنیا اجازه فعالیت آزاد انتفاعی به بانک ها داده نمیشود.

 ب(بانک ها تنها با مجوز بانک مرکزی تاسیس میشوند

 و همچنین به فعاالن اقتصادی ارایه ی خدمات کنند ج(بانک ها می توانند ماهیتا نهادی انتفاعی باشند

 د(تمام فعالیت های پولی و بانکی بانک ها باید تحت کنترل و نظارت باشد

 

 

 

 



 .هر کدام از بانک ها به ترتیب چه نوع بانکی است؟۲9

 «بانک توسعه صادرات-بانک مسکن-بانک توسعه اسالمی-بانک ملی»

 تخصصی-تخصصی-توسعه ای-الف(تجاری

 توسعه ای-سرمایه گذاری-تجاری-(تجاریب

 توسعه ای-تخصصی-توسعه ای-ج(تجاری

 توسعه ای-تخصصی-تجاری-د(تخصصی

 

 .کدام گزینه در رابطه با سپرده ها صحیح است؟۳0

 الف(سپرده ی مدت دار:به دو دسته ی سپرده های غیر دیداری و پس انداز تقسیم میشود.

داری میشودو هر زمان دارنده ی آن به بانک مراجعه کند حق ب(سپرده مدت دار:برای مدتی طوالنی نگه

 برداشت دارد

 ج(سپرده دیداری:موجودی حساب فقط به دارنده حساب به محض مراجعه پرداخت میشود

د(سپرده پس انداز:برای مدتی نامعین نگهداری میشود و مشتری با مراجعه به بانک در هر زمان که بخواهد 

 دریافت کندمیتواند موجودی خود را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «علوم وفنون»
 

 است؟ موجود فراهانی مقام قائم نثر ویژگیهای گزینه کدام در -۳1

 بذل مایه به قومی. خونی قطره بهای خلدی نعمت را یکی است، جانی دادن جزای جنانی روضة را یکی( الف

 . یابند رضوان نعیم تنعم دیوان، خراج جبایت به برخی گیرنده مال حسن دولت جان،

 و تشریح حجر در را کریمه دو این وسع قدر به تا نهادم می اکابر و ملوک قبول سکه را منثورات نقود و( ب

 . آمد دید با رغبت بواعث خطبتشان به را خاطبان و راغبان که برآورم چنان تربیت

 را ریشم من. گفت توان نمی جا همه که است هایی حرف تمام ها این. است مملکت سرائر از همه اینها( ج

 .نوشت نخواهم حرفها این از وقت هیچ. باش آسوده تو. ام نکرده سفید آسیاب توی که

 اسمش داریم رفیق یک ما. است حرف آدمیزاد نشخوار کرد؛ توان می چه اما دهم می دردسر اگرچه( د

 . بود شده ما موی دماغ سال یک از بیشتر. است دمدمی

 

 است؟ نشده استفاده بیداری عصر شعر رایج مضامین از بیت کدام در _۳۲

  شو آماده پلنگ عزم با و شیر نشاط با/   تبار و خویش و ملت و ملک ناموس ره در( الف

 فرنگ شهر آوازه کرد مجذوب را شاه/  رنگ رنگ های طرفه ایران به آمد فرنگ از( ب

 باشد تر غزلی زن و سره نثری مرد/  خدا نثر بود مرد خدا، شعر بود زن( ج 

 کسی سازد دفتری را او فضل شمار ور( د 

  شود دفتر آن اندر است شمار قانون هرچه

 

 است؟ بیداری عصر شعرای سروده بیت کدام زیر، ابیات فکری ویژگی به توجه با -۳۳

  ای آورده نجات قانون کلی نسخه/  شفا بهر را تسلیم ضربت خستگان( الف

  غم؟ چه آوران زبان طعن ز را آزاده/  دراز؟ کند می زبان چه از سوسن سرو بر( ب

 خاست وطن حب گذر از سفرش عزم/  دل وطن شد بتان زلف سر چین تا( ج

 مستحب این است واجب کان بسترد،/  دل ز را مادر داغ میهن داغ( د 



 

 است؟ نشده سروده «فاعلن مفاعیل فاعالت مفعول»  وزن بر بیت کدام -۳۴

  خویش درخت شاخ ز کرده پهن گوش گل/  سرود می که آمد خوش چه بلبلی ز دوشم( الف

 خویش و بیگانه سر ندارد تو آشنای/  دلم ببرید تو غیر از و پیوستم تو با( ب

 خویش رخت ورطه این از باید کشید بیرون/  خویش بخت شهر این در ایم آزموده ما( ج

 خویش تخت ز نماندی دور نیز جمشید/  مدام شدی میسر مراد ار حافظ ای( د

 

 است؟ نرفته کار به «تضمین یا تلمیح نظیر، مراعات های آرایه از یک هیچ بیت کدام در -۳۵

  آب و آتش از و باد و خاک ز آزاد/  عذاب بیم و رحمت امید ز فارغ( الف

  درآید به کی خواجه که نشینی چند/  صائب خامه ز شنو حافظ نغمه( ب

 خواهد چوبین شمشیر بهرام نه/  طلب دنیا ملک گند عاشق نه( ج

 کرد می خدایا دور از و نمیدیدش او/  بود او با خدا احوال همه در بیدلی( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «تاریخ وجغرافیا»
 حکومتی به قاجار ناسالم و آمد ناکار مستبد، حکومت تبدیل پی در طریقی چه از مشروطه انقالب -۳6

 بود؟ کارآمد و سالم قانونمند،

 ملی شورای مجلس برپایی ۔اساسی قانوس ایجاد( الف

 بیگانگان نفوذ قطع - جامعه بین در قدرت سازی یکپارچه( ب

 ایرانی هویت بر تاکید ۔غربی شیوه به جدید فنون و دانش رواج( ج

 امورکشور اداره شیوه در تغییر پادشاهان قدت شیوه در تغییر( د

 

 کدام داخلی، صنایع از دولت حمایت عدم و خارجی کاالهای رویه بی واردات اثر بر قاجار، دوران در -۳7

  دید؟ آسیب صنایع سایر از بیش صنعت

 سازی اسلحه و توپ( الف

 سفالگری( ب

 نساجی( ج

 بافی فرش( د

 

  خورد؟ نمی چشم به زیر مواد از یک کدام در شیعی عالمان نقش و اسالمی های آموزه تاثیر -۳8

 تهران در روسیه سفیر مجازات(  الف

 رویتر امتیاز با مخالفت( ب

 تنباکو جنبش با مخالفت( ج

 انگلستان و ایران های درگیری در مردم بسیج( د

 

 



 در شده انباشته انرژی آن در که زمین عمق در است ای نقطه» است؟ گزاره کدام تعریف زیر عبارت-۳9

 .« کند می گسیختگی به شروع گسل و شود می | آزاد بار نخستین برای سنگ

 زلزله سطحی مرکز( الف

 زلزله زیری مرکز( ب

 زلزله کانون( ج

 (پلیت) صفحه( د

 

  گویند؟ می چه میشود ایجاد لیتوسفر گسستگی اثر در که واحدهایی به.۴0

 (پلیت) صفحه( الف

 جته( ب

 گسل( ج

 گسلی پرتگاه( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «جامعه شناسی»
 است؟ درست «تبعیت» و «مقبول قدرت» ،«اجتماعی قدرت» با ارتباط در یک کدام (۴1

 دست به مقابل طرف رضایت با و تهدید از استفاده  بدون - آید نمی پدید دیگران توافق و پذیرش الف(بدون 

 .شود می حاصل کراهت با هم و رضایت با هم تبعیت - آید می

 و تبعیت - است آن بودن باطل و حق مقبولیت مدار - گیرد می شکل افراد درونی میل و رضایت ب(با

 باشند همراه یکدیگر با بایستی مشروعیت

 با مشروعیت بدون قدرت - شود می اقتدار گیری شکل موجب - شود می اعمال پنهان و آشکار شکل به( ج.

 .نیست همراه تبعیت

 موجب قدرت، از تبعیت - است مقبولیت فاقد نامشروع، قدرت - آید نمی پدید دیگران توافق و پذیرش د(با

 شود می آن مقبولیت

 

 است؟ مقبول غیر مشروع قدرت یک زیر، موارد از یک کدام (۴۲

 .دارد را الهی قانون و حکم اجرای قصد مردم رضایت با که حکومتی( الف

 .دارد را الهی غیر قوانین اجرای قصد اجبار و اکراه با که ب(حکومتی

 .کند می اجرا را الهی قوانین اکراه و اجبار با که حکومتی( ج

 .کند می اجرا را الهی قوانین مخالف قوانینی مردم، اکثریت رضایت و میل با که حکومتی( د

 

 

 

 

 

 

 

 



  است؟ گزینه کدام مفاهیم به مربوط زیر، موارد ترتیب، به. ۴۳

 بد و خوب های ارزش به دانش و ثروت و قدرت گانه سه تقسیم-

  ثروت و قدرت پیشرفت و توسعه از جلوگیری عامل و-

 ثروت و قدرت شگرف توسعه نتایج از-

 سرکوب به آنها به ای وسیله نگاه و اخالقی های ارزیابی - سعادت به دستیابی در آنها عملکرد مقایسه( الف

 نابرابری - آنها به ای وسیله نگاه و اخالقی های ارزیابی - ای واسطه های ارزش عنوان به آنها کردن تلقی( ب

 - بشر آسایش زمینه آوردن فراهم در آنها نقش - ای واسطه های ارزش عنوان به آنها کردن تلقی ج( 

 طبیعت تخریب

 جنگ – بشر آسایش زمینه آوردن فراهم در آنها نقش - سعادت به دستیابی در آنها عملکرد مقایسه( د

 

  باشد؟ می اجتماعی قدرت انواع از یک کدام به مربوط زیر عبارات از یک هر .۴۴

 . آید می دست به مقابل طرف رضایت با و تهدید از استفاده بدون -

 .شود می اعمال خاص ارزشی و عقیدتی نظام یک مطابق و-

 . است رضایت روی از تبعیت با همراه اما باشد الهی قانون و حکم برخالف -

 غیرمشروع مقبولیت - کراهت با مقبولیت - مقبولیت( الف

  اجتماعی مشروعیت و مقبولیت با همراه به مشروعیت - ب(مقبولیت

 مشروع غیر ولی مقبول - مشروعیت - مقبولیت( ج

 مشروع غیر ولی مقبول - مقبولیت - مشروعیت( د

 

 

 

 



 گزینه کدام در ترتیب به «نرم قدرت» و «مقبول قدرت» ،«اجتماعی قدرت با ارتباط در درست عبارت. ۴۵ 

 است؟ شده بیان

 بدون -. بگذارد تأثیر دیگران اراده به بتواند خود اهداف به رسیدن برای انسان که شود می پیدا هنگامی( الف

 شود می اعمال فرهنگی نفوذ طریق از و پنهان شکل به -. آید نمی پدید دیگران توافق و پذیرش

 -. برخوردارند بیشتری اجتماعی قدرت از دارند، دیگران اراده بر بیشتری تأثیرگذاری توان که آنان( ب

 سبب نرم، قدرت امروزه -. آید می دست به مقابل طرف رضایت با و تهدید از استفاده بدون که است قدرتی

 .شود می جوامع فرهنگی سلطه

 مدار -. دهند پاسخ خود نیازهای همه به توانند نمی ها انسان و است محدود انسان اجتماعی قدرت( ج

 با فرهنگی، نفوذ طریق از -. شود می تحمیل آنان بر قدرت که است کسانی اراده و خواست قدرت، مقبولیت

 شود می اعمال آموزشی نهادهای و ها رسانه مانند ابزارهایی کمک

 اکراه با دیگران که قدرتی -. هستند اجتماعی قدرت دارای نیز جوامع و ها سازمان نهادها، افراد، بر عالوه( د

 . شود می کشورها بر اقتصادی و سیاسی سلطه موجب به. آورد نمی دوام زیادی زمان کنند، می تبعیت آن از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «« منطق»»
 

 است؟ چهارگانه های نسبت از یک کدام «منطق در قضیه» با «ادبیات در جمله» نسبت -۴6

 تساوی(  الف

 تباین( ب

 مطلق خصوص و عموم( ج

 وجه من خصوص و عموم( د

 

 یا موجبه و است...........  قضیه آن باشد، موضوع مصادیق بر ناظر حملی قضیه یک در بودن جزئی اگر -۴7

 .است قضیه............  همان بودن سالبه

 کیفیت - شخصیه:   الف 

 کمیت – شخصیه:   ب

 کیفیت - محصوره:   ج

 کمیت - محصوره:  د

 

 نیست؟ شخصیه قضیه کدام -۴8

 .شدند فروخته مدرسه، این های کتاب(  الف

 میشود ره برعکس هر( ب

 .است اسم انسان( ج

 .خواند می درس مدرسه در او( د

 

 



 ترتیب به «برخاستم جا از درنگ بی» قضیه در موضوع و «است ندیده را کسی» قضیه در محمول -۴9

 :از عبارتند

 درنگ بی - ندیده( الف

 من - ندیده(  ب

 درنگ بی - کسی بینندة( ج

 من - کسی بینندة( د

 

 منطق، در ترتیب به «رفت باید خون درون رهی مرد گر» و «بکن کاری رسد می دستت که ای» جمله -۵0

 ........  محسوب قضیة

 .شود نمی - میشود(  الف

 میشود - میشود(  ب

 .میشود - شود نمی( ج

 .نمیشود - شود نمی( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «  فلسفه»
  بود؟ چه سقراط روزگار در خدا، مورد در یونان مردم اعتقاد -۵1

 .داشتند یگانه خدای به اعتقاد( الف

 .نداشتند اعتقاد خدایی هیچ به( ب

 .داشتند گانه سه خدایان به( ج

 .داشتند اعتقاد خدا دهها به( د

 

 بودند؟ خدایانی چه ترتیب به آرتمیس و آپولون زئوس، یونان، در -۵۲

 باران و آسمان - داری خویشتن و عفت - موسیقی و هنر و خورشید( الف

 موسیقی و هنر و خورشید - داری خویشتن و عفت - باران و آسمان( ب

 داری خویشتن و عفت - موسیقی و هنر و خورشید - باران و آسمان( ج

 داری خویشتن و عفت - باران و آسمان - موسیقی و هنر و خورشید( د

 

  بود؟ چه سقراط اصلی اتهام -۵۳

 جدید خدایی از سخن و خدایان انکار( الف

 خدایی هیچ به اعتقاد عدم و خدایان تمام انکار( ب

 جوانان کردن گمراه( ج

 حاکمیت با کردن مخالفت( د

 

 

 

 



  است؟ کسی چه فلسفی خداشناسی کننده ابداع ،(فلسفه ی حوزه نویسندگان از یکی) تیلور دیدگاه از -۵۴

 سقراط( الف

 افالطون( ب

 آکوئیناس توماس( ج

 کانت( د

 

  نیست؟ صحیح باستان، یونان در رایج چندخدایی با افالطون خدای ی مقایسه دربارهی گزینه کدام -۵۵

 .نیست گونه این باستان یونان متعدد خدایان کار اما است، دار هدف افالطون خدای کار( الف

 .نیستند گونه این باستان یونان متعدد خدایان اما دارد، آگاهانه خلقت افالطون خدای( ب

 .نیست گونه این افالطون خدای اما است، خدایی بی از دیگری شکل یونانیان چندخدایی( ج

 گونه این افالطون خدای اما هست، نیز جهان خالق است جهان ناظم که این بر عالوه یونانیان خدای( د

 .نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «روانشناسی»
  باشد؟ نمی تمرکز ایجاد عوامل از زیر موارد از یک کدام -۵6

 مناسب تغذیه( الف

 آن به دهی اهمیت و هدف ایجاد( ب

 توجه مورد موضوع با آشنایی(  ج

 زیستی نیازهای تأمین( د

 

 از برخی کردن مصور و دوم رنگ از استفاده همچون عواملی به آموزشی کمک کتابی تالیف در اگر -۵7

 است؟ شده تأکید تمرکز عوامل ایجاد از یک کدام به شود، توجه صفحات

 ذهنی انگیختگی و درگیری( الف

 نسبی ثبات( ب

 ادراکی سازی آماده( ج

 محرکها درونی تغییرات( د

 

 صورت در را محرک وجود فقط که خواهیم می آزمودنی از عالمت، ردیابی به مربوط آزمایشی در -۵8

 که دفعاتی تعداد. کنیم می مواجه نورانی نقطه یک با را او بار ۳0معینی، زمان مدت در. دهد گزارش ادراک،

 کاذب هشدار مورد 8 در که آزمودنی داند می آزمونگر است؛ بار ۳۴ کند، می اعالم را نورانی نقطه دیدن او

 صورت این در است؛ داده

 8=  هدف محرک دادن دست از و ۲۲=  درست تصمیم( الف

 8=  هدف محرک دادن دست از و ۲6=  درست تصمیم( ب

 ۴=  هدف محرک دادن دست از و ۲۲=  درست تصمیم( ج

 ۴=  هدف محرک دادن دست از و ۲6=  درست تصمیم( د

 

 



 در ولی کنند می توجه استاد های صحبت به کامل طور به را کالس زمان از نیمی دانشجویان، از برخی -۵9

 چیست؟ از ناشی پدیده این. گردد می نیز معطوف دیگر موضوعات به حواسشان ادامه

 است تمرکز آفت موضوعات این با نسبی آشنایی و گوناگون محیطی محرکهای وجود( الف

 ..شود می تمرکز به توجه شدن تبدیل مانع پایداری، عنصر وجود عدم( ب

 شوند می ذهنی انگیختگی و درگیری موجب آن، به دهی اهمیت و هدف ایجاد مانند عواملی( ج

 .محرکهاست به نسبت تمرکز عدم یا تمرکز منابع از افراد حافظه در موجود اطالعات( د

 

 های نقطه بین از و کنند نگاه کامپیوتر سیاه صفحه به بودند موظف شوندگان آزمایش آزمایش، یک در -60

 شوندگان آزمایش دقیقه ۳0 از بعد. دهند نشان واکنش نارنجی به نقطه آیند، می در نمایش به که قرمزی

 و میباشد  توجه کارکردهای از یک کدامبا  ارتباط در آزمایش این کنند، پیدا را نارنجی نقاط نتوانستند دیگر

 میدهد؟ رخ دلیل چه به آن در اشتباه

 پرتی حواس - عالمت ردیابی( الف

  خستگی - عالمت ردیابی( ب

 خستگی – زنگی به گوش( ج

 پرتی حواس - زنگی به گوش( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  : ادبیات پاسخنامه

 است صحیح«  ب»  گزینه:  (1

 افراشته و شده نصب: منصوب

 دریا: بحر              وطن از دوری: غربت 

 

 :  است صحیح«  ب»  گزینه( ۲

 .ندارد: نما متناقض/  دل پای تشخیص

 از کنایه آوردن زبان بر خموشی مهر: کنایه/  سخن از مجاز کلک: مجاز«: 1» گزینه: دیگر های گزینه تشریح

  کردن سکوت

 روی زر، کیمیا،: نظیر مراعات | مهر کیمیای: تشبیه«: ۳» گزینه

 ویرانه و ویران: جناس - عمر بنیاد: استعاره«: ۴» گزینه 

 

  باشد می صحبح«  ج»  گزینه ۳ سوال (۳

 . است رفته کار به ناگذر فعل عنوان به «سوزد می» ،«۲» گزینه بیت در

 .سوزاند می را من غفلت«: ۳» گزینه. سوزاند می را کتان مهتاب پرتو«: 1» گزینه

 .سوزاند می را جگرم جدایی داغ«: ۴» گزینه 

 

 است صحیح«  د»  گزینه(۴

 خوشیها به پرداختن«: ۴» بیت مفهوم. است آرامش موجب قناعت و تعلقی بی: مرتبط ابیات مشترک مفهوم

 .است نابودی موجب و غفلت نشانه دنیوی، لذتهای و

 

 است صحبح«  الف»  گزینه( ۵

 ظالم مجازات و ظلم با مقابله«: 1» بیت مفهوم حاکمان قدرت ناپایداری: مرتبط ابیات مشترک مفهوم



  عربی پاسخنامه» 

 است صحبح«  ج»  گزینه:  (6

 من/ »«نباش هرگز: «تکوئن ال/ »«یکتاپرستی با: »«خنیفا» «آور روی دین به: »«للدین وجهک أقم»

 «مشرکان از: »«المشرکین

 

 است صحبح«  الف»  گزینه (7

 و ها نوشته راه از: »«النقوش و الکتابات خالل من/ »«شناختم را آنها: »«عرفتها» «ها تمدن: »«الحضارات»

 أساس على/ »«دین به ما توجه: »«بالدین إهتمامنا(« »اینجا در. کردند می تأکید: »«تؤکد کانت/ »«ها نگاره

 « فطرت اساس بر: »«الفطرة

 

 است صحبح«  ج»   گزینه:  (8

 :«لیبینوا/ »«را پیامبرانش: »«أنبیاءه/ »«بود فرستاده خداوند: »«أرسل قد اهلل کان»

 «حق دین: »«الحق الدین/ »«خدا راست راه: »«المستقیم اهلل صراط/ »«کنند روشن تا دهند، توضیح تا

 

 است صحیح«  د»  گزینه:  (9

 « تلویزیون برابر در: »«التلفاز آمام/ »«ما خانواده اعضای: »«أسرتنا أعضاء

 حال در: »«الطائرة راکبین/ »«کنند می مشاهده کنند، می نگاه: »«یشاهدون/ »«خوشحال: »«مسرورین»

 «رفتن برای: »«للذهاب/ »«هواپیما به شدن سوار

 

  است صحبح«  ج»  گزینه:  (10

 اش، خوبی و بدی به را او خداوند، میداند که کن کار کسی همانند: »است چنین سؤال صورت عبارت ترجمه

 !« است دهنده پاداش

 بدی یا خوبی از انسان چه هر: »«ج» گزینه عبارت ترجمه. دارد مطابقت مفهوم این با «ج» گزینه تنها و

 !«شود می محاسبه | او برای دهد، انجام



  « زندگی و دین پاسخنامه»

 است صحبح«  ج»  گزینه (11

 زمین و آسمانها در آنچه هر «شأن فی هو یوم کل االرض و السماوات فی من یسأله» شریفه آیه به توجه با

 مضارع فعل کنیم دقت. است امری کار اندر دست | همواره او. کند می درخواست خدا از پیوسته است

 .رساند می را استمرار

 

  است صحبح«  د»  گزینه(1۲

 ما(: »ع) علی امام سخن در که واالست و عمیق معرفتی ببیند، را خدا چیزی هر با بتواند انسان که این 

 آن با و بعد و قبل را خداوند که این مگر ندیدم را چیزی هیچ: مقه و بعدة و قبل اهلل رأیت و إال شیئا رأیت

 دسترس قابل هدفی اما آید، می نظر به مشکل نخست نگاه در معرفت این. است شده اشاره آن به «دیدم

 .دارند( باطنی پاک) قلب صفای و پاکی که نوجوانان و جوانان برای خصوص به است،

 

 است صحبح«  د»  گزینه (1۳

 اداره را جهان که اوست. باشد می نیز هستی رب تنها است، جهان ولی و مالک خالق، تنها خداوند که آنجا از

 أغیر قل» آیه. برد می پیش به و نماید می هدایت فرموده معین برایش که مقصدی سوی به را آن و کند می

 .دارد اشاره مفهوم این به «رب» واژه کلید به توجه با«  ربا ابغى اهلل

 

 است صحبح«  ج»  گزینه (1۴

 حقوق از دفاع و میشود شناخته رسمیت به مسلمان فرد اسالمی حقوق و احکام تمام «اهلل اال اله ال» گفتن با

 اشاره والیت در توحید به «احد حکمه فی شرک ال» شریفه عبارت و گردد می واجب مسلمانان دیگر بر او

 .دارد

 

 است صحبح«  د»  گزینه:  (1۵

 یا «جهان مالکیت. »است «مالکیت در توحید» پذیرش نتیجه «والیت در توحید» یا «جهان پرستی سر» 

 در توحید به خداست، آن از جهان اینکه. است «خالقیت در توحید» پذیرش نتیجه «مالکیت در توحید»

 .دارد اشاره مالکیت



  «زبان پاسخنامه»

 است صحبح«  ج»  گزینه:  (16

  است صحبح«  د»  گزینه:  (17

 است صحبح«  ب»  گزینه:  (18

  است صحبح«  ج»  گزینه:  (19

 است صحبح«  ج»  گرینه:  (۲0

 

 «پاسخ نامه ریاضی»

 ۳است و جواب گزینه۲00(مقدار اختالف مشترک برابر۲1

A1=۵00 

D=۲00                                            a7=۵00+6*۲00=۵00+1۲00=1700 

 

 ۳a7=a1+6d=1۳                              a10=a1+9d=7گزینه(۲۲

D=-۲ 

A۵=a7-۲d=1۳-۲(-۲)=1۳+۴=17  ۳پاسخ گزینه 

 ( گزینه دو۲۳

 یا نه ابتدا جمالت دنباله ی داده شده را دو برابر می کنیم تا ببینیم دنباله ی حسابی به وجود می آید

 است 8برابر شده و برابر  ۲اختالف مشترک نسبت به حالت قبل 

 

 ۳(گزینه ۲۴

 جمله ی چهارم جمله ی وسط است 

A1+a7+60=a8 

A۴=۳0 



۲۵)۲b=a+c                ۲x=1۲+0=۲x=1۲ ___________x=6 

 گزینه دو پاسخ صحیح است

 

 «پاسخ نامه اقتصاد»

 ۴گزینه(۲6

 ۳گزینه(۲7

 ۳گزینه(۲8

 1گزینه(۲9

 ۴گزینه(۳0

 

 « ادبی فنون علوم پاسخنامه»

  است صحیح«  الف»  گزینه:  (۳1

 این«: ۲» گزینه: گزینها سایر تشریع. است «تصنع و تکلف از دور به و مسجع موزون،» فراهانی مقام قائم نثر

 انتخاب «نامه مرزبان» کتاب از و است تصنع و تکلف دارای ای اندازه تا عربی لغات از زیاد استفاده با عبارت

 .اند شده انتخاب دهخدا آثار از و هستند عامیانه و ساده«: ۴ و ۳» های گزینه. است شده

 

 است صحیح«  د»  گزینه:  (۳۲

 :گزینهها سایر تشریح. است «مدح» ،« د»  گزینه بیت مضمون

 مردم و وطن به توجه«: 1» گزینه

 غربی کشورهای های نوآوری به توجه«: ۲» گزینه

 اجتماع در زنان جایگاه به توجه«: ۳» گزینه 

 

 



  است صحیح«  د»  گزینه:  (۳۳

 مردمانی شامل سرزمینی عنوان به وطن و میهن به توجه« ۴» گزینه مفهوم

 تأکید مورد مشروطه عصر در که است زبانی و فرهنگی قومی، مشترکات با

  | ها گزینه سایر تشریع |. بود

  معشوق دیدار با عاشقان درمان«: 1» گزینه

 .(است بیداری عصر اشعار در آزادی مفهوم با متفاوت) عرفانی آزادگی و وارستگی«: ۲» گزینه

 عشق در پایداری«: ۳» گزینه

 

  است صحیح«   ب»   گزینه:  (۳۴

 .است «فعلن فعالتن فعالتن فاعالتن» ،«۲» گزینه بیت وزن

 وزن بر ها گزینه سایر ابیات 

 .هستند «فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن» یا «فاعلن مفاعیل فاعالتن مفعول» 

 

  است صحیح«  د: »  گزینه صحیح جواب: (۳۵

  دیگر های گزینه تشریع

«: ۲» گزینه( اربعه عناصر جهت از. )است برقرار نظیر مراعات آب و آتش باد، خاک، کلمات بین«: 1» گزینه

 او های دالوری و گور بهرام داستان به تلمیح«:۳» گزینه. است شده تضمین ازحافظ صائب توسط دوم مصراع

 «جغرافیا تاریخپاسخنامه »

  است صحبح«  د»  گزینه (۳6

  است صحیح«  الف»  گزینه (۳7

  است صحیح«  د»  گزینه (۳8

  است صحیح«  ج»  گزینه (۳9

 است صحبح«  الف»  گزینه (۴0



 «پاسخ نامه جامعه شناسی»

 گزینه الف (۴1

 ج گزینه(۴۲

 گزینه الف(۴۳

 گزینه ج(۴۴

 گزینه ب(۴۵

 

 « منطق پاسخنامه»

 است صحبح«  ج»  گزینه (۴6

 است صحبح«  ج»  گزینه (۴7

  است صحبح«  الف»  گزینه (۴8

 است صحیح«  د»  گزینه (۴9

 است صحبح«  ج»  گزینه (۵0

 

  پاسخنامه فلسفه

است صحبح«  د»  گزینه (۵1  

است صحبح«  ج»  گزینه (۵۲  

است صحبح«  الف»  گزینه (۵۳   

است صحیح«  ب»  گزینه (۵۴   

است صحیح«  د»  گزینه (۵۵  

 

 

 



  « پاسخنامه روانشناسی»

است«  ج»  صحیح گزینه:  (۵6  

 اهمیت و هدف ایجاد زیستی، نیازهای تأمین مناسب، تغذیه. است تمرکز ایجاد عوامل از ذهنی انگیختگی

 و محرک با نسبی آشنایی است تمرکز نتیجه در و ذهنی انگیختگی ایجاد بر مؤثر عوامل از آن به دهی

است تمرکز مانع و خوگیری عوامل از توجه مورد موضوع . 

 

است صحبح«  د»  گزینه:  (۵7   

جمله از تصویری، و رنگی تنوع مانند متن زیباشناختی عناصر وجود  

.است تمرکز ایجاد آن دنبال به و محرکها درونی تغییر راهکارهای  

 

است صحبح«  د»  گزینه:  (۵8  

 یعنی است، بوده کاذب هشدار مرتبه 8 مرتبه، ۳۴ این از است؛ کرده اعالم را محرک دیدن بار ۳۴ آزمودنی

 آزمودنی درست های تصمیم تعداد پس است؛ کرده اعالم را آن ادراک آزمودنی ولی نداشته وجود محرک

اند نشده داده تشخیص محرکها از مورد ۴ نتیجه در( ۳۴ -8=  ۲6: )با است برابر . 

 

است صحبح«  ب»  گزینه:  (۵9  

 این در. هستیم مواجه تمرکز با صورت آن در باشد پایدار و مداوم توجه اگر. است متفاوت تمرکز با توجه

 شده مشکل دچار تمرکز در استاد های صحبت به دادن گوش در پایداری عدم دلیل به دانشجویان پدیده،

 .اند

 

است صحیح«  ج»  گزینه (60  

طوالنی زمانی دوره یک در هدف محرک یافتن برای فرد توانایی به -  

.میدهد رخ خستگی طوالنی، زمان مدت از بعد زنگی به گوش کارکرد در -. گویند می زنگی به گوش  


