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 رشته انسانی
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 «ادبیات»
  است؟ غلط واژه یک معنای تنها گروه، کدام در -۱

 (سرخ عقرب نوعی: جراره( )گزیدن اقامت جایی در موقتا: اتراق( ) الف

 (مرتبط: بسته باز( )آوردن خاطر به: تداعی( )ب

 (دیرهضمی: هاضمه سوء()گنبدی سقف با بنایی: رواق()ج

 (شتابنده: مستعجل( )محدب سقف: طاق( )د

 

 ندارد؟ «امالیی غلط» عبارت کدام.2

 مرقع یکی پوش ملمع هزار میان در اگر بسیارند، غرور بندان قصب و سرور پوشان اطلس( الف

 .نباشد عجیب و قریب باشد پوش

 ردای فلک مکحل، مظالم به ایام چشم و بود مخلخل سوار به شب ادهم که شبها از شبی پس( ب

 .پیلی تیلسان هوا و داشت نیلی

 قهر درع این و نوشیدیم زهر کأس این ما که دادم در ندا وار عاشق و نهادم دوش بر غاشیه این( ج

 (جام: کأس. )پوشیدیم صبر جامه و

 های گرسنگی از پس را طعام و ساخته ضایع نامناسب و ترتیب بی اغذیه با را حاضمه قوای( د

 .نموده صرف الطاقه فوق

 

 



 است؟ «ممیز» زیر بیت به توجه با گزینه کدام واژه.۳

 «منثوره لؤلؤ چو شیرین لب عبارت/  داری دهان در منظوم لؤلؤ دسته دو

 منظوم( د                            لؤلؤ( ج                         دسته( ب                دو( الف

 

 های آرایه همه بیت کدام در.4

 شود؟ می یافت «نظیر مراعات تعلیل، حس ارایی، واج» 

 نهادند نام اش ری و بغداد که ملک این/  ضعیفان خون از شده رنگین که است خاکی( الف

 نهادند نام میاش که شاهان دل خون/  شد عیان تاک از و آمد عجین باخاک( ب

 نهادند نام ونیاش خویش از تهی شد تا/  چوب یکی دید تن و سر بر جفا تیغ صد( ج

 نهادند نام اش دی گاه و مردادمه/  گاهی که بود ما سردی دم و گرمی دل( د

 

  دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر، بیت. ۵

 «عمر کار پیداست نه که ما کار دریاب/  است ممکن دیدار مهلت که دم دو یک این»

 را ایام چنین دیگر یافتن کهنتوان باشد/  دلی صاحب اگر دریاب عاقلی ار مباش غافل(  الف

 توانایی وقت در را ضعیفان دریاب/  ماند نمی شاداب بستان این گل دائم( ب

 دارد گلو در خونین اشک گلستان این تاک که/  امکان مرده دل عالم از نشاط برگ مجو( ج

 یگوهر دریای که خویش وقت دریاب/  بحر و بر به دواند آز و نیاز چندت(  د

 

 

 



 

 «عربی»
 أن جاهال بالنشب یفتخر الذی اإلنسان لیعلم عبارة لترجمة الجواب فی األدق و األصح عین -6

 «أب و ألم الناس جمیع

 !مادرند و پدر یک از مردم تمام که بداند باید کند می افتخار دودمانش به که ناآگاهی شخص( الف

 !مادرند پدرو ازیک مردم همه یدبداندکهبا کند می فخرفروشی دودمان به ناآگاهانه که شخصی(ب

 کند می افتخار نسب و اصل به ناآگاهانه دارند، مادر و پدر یک مردم، همه میداند که انسانی( ج

 مادرند؟ و پدر یک از مردم همه که نمیداند کند می افتخار نژاد به که نادانی شخص( د

 

 :الصحیحة الترجمة عین «باهلل | اناإلیم هو بها، لنا طاقة ال أمور فی صبرنا یزید ما. »۷

 اهلل به ایمان همان افزاید می نداریم، آنها برای توانی هیچ که اموری در را ما صبر چه آن( الف

 !است

 !است اهلل به ایمان در آن بلکه شود، نمی زیاد نیست، ما در طاقتش که کارهایی در ما صبر( ب

 به ایمان آن بلکه کند، نمی زیاد را ما قدرت نیست ما در آنها توان که کارهایی در صبر( ج

 !خداست

 به ایمان همان که نداریم را آن طاقت هیچ که است اموری افزاید، می را ما صبر که چیزی( د

 !خداست



 عین «للزراعة صالحة سهول إلى التالل و الجبال لتحویل الدینامیت من أحسن وسیلة ال.»۸

 :الترجمة فی الصحیح

 برای مناسب دشتهایی به را ها تپه و ها کوه که نیست دینامیت از بهتر یا وسیله هیچ( الف

 .کنیم تبدیل کشاورزی

 زرع و کشت قابل دشتهایی به را ها تپه و ها کوه تا است وسیله بهترین که است دینامیت فقط( ب

 .کنیم تبدیل

 برای خوب دشتهایی به ها تپه و کوهها کردن تبدیل برای باشد دینامیت از بهتر که ای وسیله( ج

 .نیست کشاورزی

 و کشت قابل دشتهایی به ها تپه و ها کوه کردن تبدیل برای دینامیت از بهتر ای وسیله هیچ( د

 .ندارد وجود زرع

 

 :الصحیح عین!« است مردد فروش برای اینکه مثل فروشنده این.۹

 !بضاعته شراء فی متحر المشتری هذا کأن( الف

 !لبضاعته البیع فی ریتحی کأنه البائع هذا( ب

 !لبضاعته شراء فی یتردد کأنه المشتری هذا( ج

 !بضاعته بیع فی متردد البائع هذا کأن( د

 :الصحیح عین!«نیست تفکر چون عبادتی هیچ و نیست جهل از شدیدتر فقری هیچ. »۱0

 !الفکر مثل العبادة لیس و الجهل من أشد الفقر لیس( الف

 !التفکر مثل عبادة وال الجهالة من أشد فقرة ال( ب

 التفکرا مثل عبادة ال و الجهل من أشد فقر ال( ج

 الفکر مثل عبادة لیس و الجهالة من أشد فقر لیس( د



 «دینی»
 جهان امور ادارهی در توانند می خداوند  از مستقل مخلوقات سایر کند می گمان که کسی.۱۱

 ی شایسته و خدا حق جهان، در  تصرف هرگونه و است شده شرکی چه گرفتار کنند،  دخالت

 است؟ توحید ابعاد از بعد کدام بر ناظر.« اوست

 والیت - والیت در شرک( الف

 والیت - ربوبیت در شرک( ب

 مالکیت - ربوبیت در شرک( ج

 مالکیت – والیت در شرک( د

 

 است؟ خالقیت در توحید ی کننده تأیید مورد کدام.۱2

 یا بخشد شفا را بیماری مثال و کند دخالت جهان امور رد خداوند از مستقل تواند نمی کسی( الف

 .کند رفع را مشکلی

 اشیائی در خداوند اجازهی محدودهی در میتواند نیز شخص آن دهد، اذن کسی به خداوند اگر( ب

 . نماید تصرف

 هم عین وگرنه ندارد دیگری که باشند دارا را کماالتی باید آنان از یک هر چندخدایی تصور در( ج

 .شوند یم

 می هدایت است، کرده معین برایش که مقصدی سوی به و کند می اداره را جهان که خداست( د

 .نماید



 همه بر حاکم و یکتا خدایی اوست» و «ندارد | همتایی و شریک و است یگانه خداوند: »عبارات.۱۳

  دارد؟ داللت توحید، ابعاد از بعد کدام بر ترتیب به «چیز

 خالقیت وحیدت - توحید اصل( الف

 توحید اصل - خالقیت توحید( ب

 توحید اصل - توحید اصل( ج

 خالقیت توحید - خالقیت توحید( د

 

 فاعلیتها در انسان تأثیرگذاری.................  همان «ربا أبی اللیر غیر قل» ی شریفه ی آیه پیام. ۱4

 .باشد می............  در توحید اعالن و......... 

 والیت - مستقل صورت به - قبول( الف

 والیت - مستقل صورت به - رد( ب

 ربوبیت - مستقل صورت به نه - رد( ج

 ربوبیت – مستقل صورت به نه - قبول(  د

 

 هستند؟ توحید پیرامون مفاهیم از یک کدام مبین ترتیب به «احد» و «رب» الهی اسماء( ۱۵

 توحید اصل - ربوبی( الف

 ربوبی - توحید اصل( ب

 ربوبی - یربوب( ج

 توحید اصل - توحید اصل( د

 



 «زبان انگلیسی»
 ۱6 . Not only am I getting started, but also .......... what to buy for everyone so 

far. 

A. haven't decided 

B. hadn't decided 

 C. haven't been decided 

D. won't decide  

 

۱۷. Antibiotics ....... until the ۱۸0.  

۱۸00 s, and it was almost impossible to cure diseases without them. 

A. weren't inveted 

B. had not invented 

C. have not been invented 

D. weren't going to be invented 

 

 

 

 



۱۸.This trend ........ to continue in this century - but so far, population growth 

has not brought wealth with it. 

A.  expects 

B. expected 

C. is expected 

D. expecting 

 

۱۹.the new high-quality models of sunglasses are going to.......in our factory 

next year 

A.be produced 

B. be producing 

C. produced 

D. produce 

 

20. 

| My bike ........! | am going to call the police. 

A . stole 

B. was stealing 

C. has been stolen 

D.  was being stolen 

 

 

 



«ریاضی»  
بیان فضای نمونه ای یک آزمایش تصادفی نادرست است؟ (کدام2۱  

(احتمال وقوع الاقل یکی از برآمدهای آن صفراست۱  

(مجموع تمام نتایج ممکن یک آزمایش تصادفی است.2  

(احتمال وقوع حداکثریکی ازپیشامدهای آن یک است.۳  

(اجتماع تمام برآمدهای ممکن برابرفضای نمونه ای است.4  

 

 2۱،22,...............4۱(اعدادطبیعی 22  

رابر روی کارت های یکسان نوشته,به طورتصادفی یک کارت ازبین می کشیم,باکدام احتمال عدد 

است؟۳نوشته شده مضرب   

۱

۳
 ا(

۱

4
 2)  

2

۵
 ۳)  

2

۷
4)  

 

 



(درپرتاپ دو تاس همگن به طور همزمان ,احتمال این که هردو عدد ظاهرشده زوج 2۳

ند،کدام است؟باش  

۱

2
۱)  

۱

4
2)  

۱

6
۳)  

۳

۸
4)  

 

است؟ ۵(درپرتاپ دو تاس با کدام احتمال هردو عدد ظاهر شده کم تر از24  

4

۹
۱)  

۵

۹
2)  

2

۳
۳)  

۵

۱2
4)  

 

 

ظاهرشود؟ ۳شود,انتظار دارید حدودا چندبارعدد مضرببار پرتاپ  ۱۵0(اگر یک تاس سالم 2۵  

۵0(کم تراز۱  

۵0(بیش تراز2  

۳)۵0  

  ۵0و40(بین4

 



«اقتصاد»  
 "اتحادیه اروپا" و"انگلیس"به ترتیب کدام است؟(واحدارزش پولی26

 یورو-(پوند1

 پوند-(یورو2

 دالر -(یورو3

 پوند-(دالر4

 

 (ورقه قابل معامله ای است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامی است؟27

 (اوراق سهام1

 (اوراق قرضه2

 (اوراق مشارکت3

 راق بهادر(او4

 

 (بانک توسعه صادرات وبانک ملی به ترتیب جزو کدام یک از بانک ها محسوب می شوند؟28

 سرمایه گذاری -(تخصصی1

 تخصصی -(تجاری2

 تجاری–(تخصصی 3

 تجاری –(توسعه ای 4

 

 



 (کدام یک ازموارد زیر به تا ثیر بورس براقتصاد جامعه شامل نمی شود؟29

 رجامعه(افزایش حجم سرمایه گذاری د1

 (افزایش نرخ تورم2

 (تنظیم بازار سرمایه3

 (جلوگیری ازنوسانات شدید قیمت ها4

 

 (کدام یک از پول هاباعث گسترش تجارت درداخل کشورها وبین ملت هاشد؟30

 (پول فلزی1

 (پول کاغذی2

 (پول تحریری3

 (پول الکترونیکی4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «علوم وفنون»
 کردند؟ می اداره را «اصفهان ادبی انجمن» کسانی یا کس چه. ۳۱

 زند خان کریم( الف

 ادیبان از تن چند و اصفهانی مشتاق( ب

 قاجار شاه فتحعلی( ج

 اصفهانی هاتف و اصفهانی مجمر( د

 

 هستند؟ کسانی چه | او کار مشق سر و چیست در بسطامی فروغی هنر. ۳2

 عراقی سبک شاعران ۔مثنوی سرودن( الف

 خراسانی کسب شاعران -سرایی قصیده( ب

 عراقی سبک شاعران -سرایی غزل( ج

 خراسانی سبک شاعران -سرایی غزل(  د

 

 بود؟ مفید فارسی شعر برای ای زمینه چه در ادبی بازگشت سبک پیدایش.۳۳

 شعر زبان(  الف

 شعری تخیل(  ب

 شعر موسیقی( ج

 شاعران بینی جهان(  د



 بودند؟ مؤثر قاجار عهد در ایران معهجا بیداری در.........  جز به ها گزینه همه عوامل.۳4

 مردم خشم و قاجار استبدادی حکومت دست به خواهان آزادی سرکوب( الف

 جدید فنون دانش به آوردن روی در شاه فتحعلی ولیعهد میرزا، عباس کوششهای( ب

 تحصیل برای کشور از خارج به ایرانی دانشجویان اعزام( ج

 کبیر امیر دست به نوین های دانش آموزش و دارالفنون مدرسه تأسیس( د

 

 اصلی فعالیت و شد ملقب الممالک ادیب به قاجار شاه کدام جانب از امیری محمدصادق میرزا.۳۵

 بود؟ چه اش

 شاعری - شاه ناصرالدین( الف

 نگاری روزنامه - شاه مظفرالدین( ب

 دبیری -هشا فتحعلی( ج

 پاسخ نویسندگی -شاه محمدعلی( د

 

 

 

 

 

 

 

 



 «غرافیاتاریخ وج»
 های سیاست آن تبعه به و اروپایی دولتهای نظامی سیاسی قدرت. م ۱۹ قرن در چرا. ۳6

  یافت؟ توسعه چشمگیری طرز به آنان استعماری

 جنگی های کشتی و توپ تفنگ، مانند آتشین های سالح ساخت و صنعتی انقالب دلیل( الف

 ناپلئون قدرتمندی( ب

 بیسمارک و اقدامات( ج

 فرانسه کبیر البانق بروز( د

 

 نیست؟ م ۱۹ قرن در اروپا ویژه به جهان تاریخ تحوالت مهمترین از گزینه کدام.۳۷

 اروپایی کشورهای بین نظامی و سیاسی های پیمان( الف

 استعماری های رقابت گسترش و تداوم( ب

 (ناسیونالیسم) گرایی ملی ی اندیشه رشد( ج

 جدید های قدرت ظهور(  د

 

 

 

 



 بود؟ وقایعای چه از متاثر م ۱۹ | قرن در اروپا ویژه به جهان تاریخ والتتح ی عمده.۳۸

 انگلیس باشکوه انقالب و آمریکا استقالل انقالب( الف

 صنعتی انقالب و فرانسه کبیر انقالب( ب

 دوم و اول جهانی جنگ( ج

 انگلیس باشکوه انقالب و صنعتی انقالب( د

 

 .ببریم پناه............  به میتوانیم اجسام برابر در خود از محافظت برای.۳۹

 ساختمان اصلی های ستون کنار( الف

 پنجره دارای دیوارهای کنار( ب

 دیوارها گوشه( ج

 محکم چوبی میزهای زیر( د

 

 نشان خود از غیرعادی حرکات جانوران لرزه زمین وقوع به نزدیک های زمان در اینکه علت.40

 چیست؟ دهند می

 جانوران به نسبت انسانها حواس حساسیت در تفاوت( الف

 انسان به نسبت جانوران حواس حساسیت در تفاوت( ب

 انسان به نسبت جانوران بویایی حس بودن باال دلیل به( ج

 انسان به نسبت جانوران شنیداری حس بودن باال دلیل به( د

 

 



 «جامعه شناسی»
 است؟ نادرست معرفت مورد در گزینه، کدام.4۱

 .است بدیهی امر یک معرفت امکان( الف

 .کند نمی شک معرفت اصل امکان در کسی طبیعی طور به( ب

 |.است شناخت اصل امکان در شک از غیر شناخت، برای خود توانایی در شک( ج

 .است پذیر امکان امری مطلق، شکاکیت شناختها بودن محدود به توجه با(  د

 

 زمینه جمعیت، رویهی بی افزایش یا کاهش» |: میدهد نشان را عبارت این مفهوم رابطه کدام. 42

 ؟«کند می فراهم را شناسی جمعیت علم رشد ی

 علمی دانش – عمومی دانش( الف

 عمومی دانش - علمی دانش( ب

 دانشی ی ذخیره - علمی دانش( ج

 دانشی ی ذخیره - عمومی دانش( د

 

 

 

 



 

 نوع چه ترتیب، به ،«الیگارشی» و «مونارشی» سیاسی های نظام ارسطو، بندی تقسیم در.4۳

 هستند؟ حکومتهایی

 آنها نفسانی های خواسته براساس مردم اقلیت حاکمیت - فضیلت براساس فرد حاکمیت( الف

 فضیلت براساس مردم اقلیت حاکمیت - او نفسانی های خواسته براساس فرد حاکمیت( ب

 فضیلت براساس فرد حاکمیت - او نفسانی های خواسته براساس فرد حاکمیت( ج

 او نفسانی های خواسته براساس فرد حاکمیت - فضیلت براساس اقلیت حاکمیت( د

 

 است؟ نادرست عمومی دانش درباره گزینه کدام. 44

 .اندیشیم می کمتر آن درباره ماست دانشی ذخیره از بخش ترین گسترده( الف

 استفاده آن از بیشتر. است ضروری انسان برای هوا مانند اجتماعی، زندگی برای عمومی دانش( ب

 .کنیم می

 .بریم می کار به را آن یکدیگر با تعامل در بیشتر نیستیم آن متوجه موارد اغلب در( ج

 .است مشترک آگاهی در تأمل گیریمحاصل می فرا خود روزانه اعمال و مشاهده طریق از را آن( د

 

 

 

 

 

 



 بود؟ خواهد درست گزینه کدام اجتماعی علوم با رابطه در.4۵

 را طبیعی حوادث برابر در پیشگیری قدرت خود، ی مطالعه مورد موضوع شناخت با علوم این( ۱

 .یابند می

 را انسان پیرامون بر غلبه وسیلهی و دارند پی در را فناوری ایجاد امکان که هستند علومی( 2

 .کنند می فراهم

 که شرط این به آید یبرم علوم این عهدهی از انسانی امور و طبیعی امور بینی پیش توان( ۳

 .گیرند کار به را علمی روشهای

 .دارند عهده بر را ما زندگی بر اجتماعات تأثیر توضیح و اجتماعی جهان قواعد و نظم کشف( 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «منطق»
 ...... از است عبارت ترتیب به |( است کش زحمت کشاورزی هر) تناقض و تداخل. 46

 .نیستند کش زحمت کشاورزان بعضی -. یستن کش زحمت کشاورزی هیچ( الف

 .نیست کش زحمت کشاورزی هیچ -. هستند کش زحمت کشاورزان بعضی( ب

 .نیستند کش زحمت کشاورزان بعضی -. هستند کش زحمت کشاورزان بعضی و( ج

 .هستند کش زحمت کشاورزان بعضی -. نیستند کش زحمت کشاورزان بعضی( د

 

 ..... و.......  از است عبارت( هستند شیرین ها یوهم بعضی) تداخل و مستوی عکس.4۷

 .است میوه شیرینی هر. نیست شیرین ای میوه هیچ( الف

 .نیستند میوه شیرینها بعضی. است شیرین ای میوه هر( ب

 .است شیرین ای میوه هر. هستند میوه شیرینها بعضی( ج

 .است میوه شیرینی هر. هستند میوه شیرینها بعضی( د

 

 ( نیست تنها انسانی هیچ) متضاد و ستویم عکس.4۸

 .است تنها انسانی هر - نیستند انسان تنهاها بعضی( الف

 .است تنها انسانی هر - نیست انسان تنهایی هیچ( ب

 ..هستند تنها انسانی بعضی - هستند انسان تنهاها بعضی( ج

 هستند تنها ها انسان بعضی - است انسان تنهایی هر( د



 

 قضیه کذب و صدق( نیستند دان اقتصاد دانان فیزیک بعضی) قضیه بودن کاذب صورت در.4۹

 .کنید بیان را آنها میان رابطه و کنید مشخص را دوم

 تناقض کاذب. هستند دانان اقتصاد دانان فیزیک همه( الف

 کاذب( تضاد) نیست دان اقتصاد دانی فیزیک هیچ( ب

 اذبک( تداخل) هستند دان اقتصاد دانان فیزیک بعضی( ج

 صادق (تضاد تحت تداخل) هستند دان اقتصاد دانان فیزیک بعضی( د

 

 هیچ. »بزنید عالمت را درست گزینه و کنید متناقض را عکس سپس کنید عکس را زیر قضیه.۵0

 .«نیست راه در مسافری

 .نیستند مسافر راهها در بعضی - نیست مسافر راهی در هیچ( الف

 .نیست مسافر راهی در هیچ - است مسافر راهی در هر( ب

 .هستند مسافر راهها در بعضی - نیست مسافر راهی در هیچ( ج

 نیست مسافر راهی در هیچ - هستند مسافر راهها در بعضی( د

 

 

 

 

 

 



 «فلسفه»
 گذاشت؟ «صدیقین» را خود برهان نام مالصدرا چرا.۵۱

 .وجودخداست به اعتراف در صداقت معنای به قرآن در صدیقین زیرا( الف

 .برند می پی خدا وجود به واسطه بی که اند کسانی صدیقین چون ( ب

 .داشتند را او برهان درک توانایی قرآن به معتقدان و صدیقین تنها زیرا( ج

 .کنند می اثبات برهان با را خدا که اند کسانی قرآن در صدیقین زیرا( د

 

 است؟ نادرست میاسال فیلسوفان میان در زندگی معناداری بحث درباره گزینه کدام.۵2

 .میدانند زندگی به معنابخشی برای دلیلی را خدا وجود به اعتقاد( الف

 .میشود زندگی در باالتر ای مرتبه به انسان ورود موجب ایمان معتقدند( ب

 .کرد مشخص را معنادار زندگی معیارهای میتوان خدا پذیرش با معتقدند( ج

 .شوند می قائل تفکیک انسان زندگی معناداری دالیل و خدا وجود اثبات میان( د

 

 

 

 

 



 شود؟ نمی محسوب مسلمان فیلسوفان نزد برتر زندگی معیارهای از گزینه کدام.۵۳

 .است معنوی زندگی از فراتر که اهدافی دانستن معتبر( الف

 .هستی جهان در زیبایی و خیر به انسان فطری گرایش( ب

 .هستی جهان کل و زندگی غایتمندی توضیح برای تالش( ج

 .متعالی وجود برابر در پذیری مسئولیت و تعهد احساس( د

 

 کند؟ می | معرفی ممکنات بقای عامل را چیزی چه سینا ابن .۵4

 هستی غایتمندی( الف

 وجودی ضرورت( ب

 عشق( ج

 کمال( د

 

 نیست؟ عشق ویژگیهای از سینا ابن نظر در گزینه کدام .۵۵

 کماالت به فطری اشتیاق( الف

 مخلوقات قایب عامل( ب

 زندگی به معنابخشی( ج

 ممکنات وجود حقیقت( د

 

 

 



 «روانشناسی»
 منفی اثر عوامل کدام کنیم تقسیم بخش چند بین را خود توجه مجبوریم که شرایطی در. ۵6

 دهند؟ می کاهش را «شده تقسیم توجه» 

 باال مهارت -کم دشواری -باال شباهت(  الف

 پایین رتمها -زیاد دشواری ۔پایین شباهت( ب

 باال مهارت -کم دشواری ۔پایین شباهت( ج

 پایین مهارت -زیاد دشواری -باال شباهت( د

 

 است؟ کدام درست های ردیابی«درست عالمت  ردیابی» کارکرد مورد در.۵۷

 (هدف محرک غایب عالمت ردیابی عدم و( اصابت) حاضر عالمت ردیابی( الف

 محرک دادن دست از که حاضر عالمت ردیابی عدم و( کاذب هشدار) غایب عالمت ردیابی( ب

 .دارد نام هدف

 (درست رد) غایب عالمت ردیابی عدم و( اصابت) حاضر عالمت ردیابی(  ج

 (کاذب هشدار) غایب عالمت ردیابی عدم و( درست تصمیم) حاضر عالمت ردیابی( د

 

 

 



 سنگ شهاب دیدن رمنتظ و اید شده خیره آسمان به دوستتان همراه به که بگیرید نظر در.۵۸

 یک کدام اید، دیده را آن که کنید اعالم شما شود، دیده سنگی شهاب که این بدون اگر. هستید

 است؟ افتاده اتفاق عالمت ردیابی موقعیتهای از

 درست اصابت( الف

 کاذب هشدار(  ب

 هدف محرک دادن دست از( ج

 درست رد(  د

 

 و میشود گفته...............  طوالنی، زمانی دورهی یک در هدف محرک یافتن برای فرد توانایی به.۵۹

 .باشد می...............  آن، رفتن بین از عامل ترین مهم شده، انجام آزمایشات اساس بر

 هدف دادن دست از - ذهنی برانگیختگی( الف

 خوگیری - تمرکز( ب

 خستگی - زنگی به گوش( ج

 پرتی حواس - وجو جست( د

 

 از یکی و است...............  یک در هدف محرک کردن پیدا برای فرد توانایی «زنگی به گوش. » 60

 .است..............  آن بر مؤثر عوامل

 خستگی طوالنی زمانی دورهی(  الف

 انحرافی عوامل تعداد طوالنی زمانی دورهی( ب

 خستگی معین مکانی ی محدوده( ج

 انحرافی عوامل تعداد -معین مکانی ی محدوده( د



 سخنامه ادبیاتپا

 (گزینه الف۱

 

 است«  ج»  گزینه صحیح جواب (2

 : تشریحی پاسخ

 : ها گزینه دیگر امالیی نادرستی

 .است صحیح هاضمه و طیلسان غریب،: ترتیب به که حاضمه( د تیلسان( ب قریب( الف

 

 است«  ب»  گزینه صحیح جواب (۳

 : تشریحی پاسخ

 منظوم لؤلؤ دسته دو. است اینگونه اسمی گروه ینا نمودار و است «لؤلؤ» شمارش واحد «دسته

 

 «  د»  گزینه صحیح جواب (4

 : تشریحی پاسخ 

 (ن) صامت تکرار: آرایی واج/  عیان عجین،: جناس

 دانسته پادشاهان خون از که شراب سرخی برای ادبی دلیل: تعلیل حسن/  می تاک،: نظیر مراعات

 .است شده

 

 « الف»  گزینه صحیح جواب (۵

 دنیا ناپایداری و دانستن را فرصت قدر(: ۱) گزینه و پرسش بیت مشترک مفهوم :تشریحی سخپا



 پاسخنامه عربی

 است.«  ب»  صحیح گزینه (6

 

 « الف»  گزینه صحیح جواب (۷

 

 «  د»  گزینه صحیح جواب (۸

 کردن تبدیل معنی به و است مصدر) کردن تبدیل=  تحویل هیچ=  جنس نفی ال :تشریحی پاسخ

 .نیست فعل و( باشد یم

 

 «  د»  گزینه صحیح جواب (۹

 کاال=  بضاعة/  فروشنده=  بائع/  گویی/  اینکه مثل=  کأن: تشریحی پاسخ 

 خطا گزارش

 

 «  د»  گزینه صحیح جواب (۱0

 باشد، داشته تنوین یا ال نباید جنس نفی ال اسم( / جنس نفی ال) فقر ال=  هیچ:تشریحی پاسخ 

 (دوم و لاو های گزینه رد)

 خطا گزارش

 

 

 



 پاسخنامه دین وزندگی

 گزینه صحیح (جواب۱۱

 است«  الف»  

 :تشریحی پاسخ 

 در خداوند از مستقل طور به مخلوقات دخالت و است ربوبیت با مرتبط جهان، ادارهی مفهوم

 .است | ربوبیت در شرک بیانگر جهان، ادارهی

 .است والیت در توحید بیانگر نیز جهان در تصرف

 است صحیح«  ج»  گزینه (۱2

 :تشریحی پاسخ

 : ها گزینه بررسی

 .است ربوبیت در توحید بیانگر گزینه این(:الف) ای گزینه

 . است والیت در توحید بیانگر گزینه این(: ب) ای گزینه 

 یک وجود به مربوط ما استدالل از بخشی و خالقیت در توحید بیانگر گزینه این(: ج) ای گزینه

 .است ربوبیت در توحید بیانگر گزینه این(: د) ی گزینه. تاس برای خالق

 

 « ج»  صحیح جواب (۱۳

 شریکی و همتاست بی او یعنی است؛ یگانه خدای به اعتقاد معنای به توحید : تشریحی پاسخ

 .توحید اصل: ندارد

 این که است «القهار الواحد هو و: »عبارت مفهوم «چیز همه بر حاکم و یکتا خدای اوست: »جمله

 .باشد می توحید اصل بیانگر جمله

 



 است صحیح«  د»  گرینه (۱4

 :تشریحی پاسخ

 تأثیرگذاری ربوبیت در توحید در. است ربوبیت در توحید بیانگر «ترا أبغی اهلل أغیر قل» ی آیه

 دارند، را کارها انجام قدرت ها انسان که گوید می بلکه شود، نمی نفی فاعلیتها و کارها در انسان

 قبول آیه، این پیام توضیحات، این به توجه با. خداست تدبیر و اراده تحت کارها این ولی

 .است ربوبیت در توحید اعالن و مستقل، صورت به نه فاعلیتها، در انسان تأثیرگذاری

 

 « الف»  گزینه (۱۵

 : تشریحی پاسخ

 به توجه با «احد» اسم. است ربوبی توحید بیانگر«  شی کل رب هو و» ی آیه به توجه با «رب» اسم

 .میداند همتا بی و یگانه را خدا آیه، این زیرا است؛ توحید اصل بیانگر «أحد اهلل هو قل» آیهی

 

 «پاسخنامه زبان انگلیسی»

 « A»   گزینه (۱6

 : تشریحی پاسخ

.« بخرم چیزی چه کس هر برای ام نگرفته هم تصمیم هنوز تاکنون بلکه ام، نکرده شروع تنها نه

 باشد می حال جمله زمان چون و کنیم می استفاده معلوم فعل از است امشخص جمله اعلف چون

 انتخاب را ۱ گزینه است، کامل حال زمان از استفاده های نشانه از جمله انتهای در SO far قید و

 .کنیم می

 

 



 است صحیح«  A»  گزینه (۱۷

 آنها بدون بیماری درمان و ند،بود نشده ابداع ۱۸00 دهه تا ها بیوتیک آنتی : تشریحی پاسخ

 .«بود ممکن غیر تقریبا

 طرف از. کنیم استفاده مجهول فعل از باید پس نداریم، مان فعل برای مفعولی خالی جای از پس

 .شود ابداع باید و کند ابداع را خودش تواند نمی که بیوتیک آنتی دیگر،

 

 « B»  گزینه صحیح جواب (۱۸

 رشد تاکنون، اما باشد داشته ادامه قرن این در تا رود می ظارانت رویه این»: تشریحی پاسخ

 .«است نکرده تولید ثروت خودش با جمعیت

 داشته انتظار خودش از تواند نمی که «رویه» دیگر طرف از نداریم، مفعولی خالی جای از پس

 .نمائیم استفاده مجهول فعل از باید نتیجه در. رود می انتظار آن از بلکه باشد،

 

 : تشریحی پاسخ« A»  گزینه (۱۹

 |.«شوند ساخته ما کارخانه در بعد سال است قرار عینکها این باالی کیفیت با و جدید مدلهای

 به را آن مبادا. باشد می قید in our factory عبارت. باشد نمی موجود مفعولی چین نقطه از پس

 می استفاده مجهول فعل از یم،ندار خالی جای از پس مفعولی چون. بگیرید نظر در مفعول عنوان

 .کنیم

 

 

 

 



 « c»  گزینه صحیح (جواب20

 : تشریحی پاسخ

 .«بگیرم تماس پلیس با خواهم می! است شده دزدیده ام دوچرخه

( دوچرخه) bike یعنی جمله فاعل دیگر طرف از. شود نمی مشاهده مفعولی خالی جای از پس

 نشان است آینده ی جمله بعدی، ی جمله چون. شود دزدیده باید پس بدزدد، را خودش نمیتواند

 از باید نتیجه در است موجود اثرش هنوز و است افتاده اتفاق تازه شدن دزدیده عمل که میدهد

 .شود استفاده کامل حامل زمان مجهول فعل

 پاسخنامه ریاضی

 ۱(گزینه2۱

 ۱(گزینه22

 2(گزینه2۳

 ۱(گزینه24

 ۳(گزینه2۵

 

 پاسخنامه اقتصاد

 2(گزینه26

 ۱(گزینه2۷

 ۳(گزینه2۸

 2(گزینه2۹

 ۱(گزینه۳0



 پاسخنامه علوم وفنون

 «  ب»  صحیح جواب (۳۱

 : تشریحی پاسخ

 انجمن» ادیبان، از دیگر تن چند همراهی به زند خان کریم و شاه نادر زمان در اصفهانی مشتاق

 .کردند اداره را «اصفهان ادبی

 

 است صحیح«  ج»  گزینه جواب (۳2

 : تشریحی پاسخ

 سعدی حافظ، سبک به غزل سرودن به ادبی، بازگشت ی دوره در که بود شاعرانی جمله از غیفرو

 .پرداختند عراقی سبک شاعران دیگر و

 

 است صحیح«  الف»  گزینه (۳۳

 :تشریحی پاسخ

 اهمیت جهت این از اما نشدند، فارسی شعر تکامل و نوآوری باعث بازگشت عصر شاعران هرچند

 آمده وجود به آن در هندی سبک اواخر در که سستی حالت از را شعر بانز توانستند که دارند

 و سستی دچار فارسی شعر فاخر زبان بسا چه بود، نشده پا به نهضت این اگر. بخشند نجات بود،

 .میشد بیشتری ضعف

 

 

 

 



 «  الف»  گزینه صحیح جواب (۳4

 :تشریحی پاسخ

 و جدید دوران فنی امکانات و واقعیتها به ممرد توجه و روس و ایران نافرجام های جنگ تأثیر

 از غیر که بود عواملی دیگر از غربی، های کتاب نشر ترجمه و نویسی روزنامه و چاپ صنعت رواج

  داشتن تان دوره حامیان دربرداری 4 تا ۳گنیزمهای  موارد

 

 « ب»  گزینه صحیح جواب (۳۵

 : تشریحی 

 فعالیت و شد ملقب الممالک ادیب به شاه ظفرالدینم جانب از فراهانی امیری محمدصادق میرزا

 .بود نگاری روزنامه اش اصلی

 خطا گزارش

 

 پاسخنامه تاریخ وجغرافیا

 (گزینه الف۳6

 (گزینه الف۳۷

 (گزینه ب۳۸

 (گزینه د۳۹

 (گزینه ب40

 

 



 پاسخنامه جامعه شناسی

 « د»  گزینه صحیح جواب (4۱

 : تشریحی پاسخ

 کسی اگر ،«نیست پذیر امکان های دانسته همه و دانستن اصل در شک یعنی مطلق، شکاکیت»

 .است ناسازگار مطلق شک با او نظر همین و شده تناقض یک گرفتار بدهد، نظری چنین

 

 « الف»  گزینه (42

 و گیرد می شکل زندگی، مشکالت و مسائل حل برای تالش با علمی دانش : تشریحی پاسخ 

 مشکلی یعنی) شود می مطرح خاصی ی مسئله جامعه، یک در وقت هر یعنی کند؛ می پیشرفت

 نیز آن دربارهی علمی دانش رشد و پیدایش برای زمینه ،(آید می وجود به عمومی دانش در

 .گردد می فراهم

 

 «  الف»  گزینه (4۳

 : تشریحی پاسخ

 نفسانی های خواسته براساس اقلیت حاکمیت: الیگارشی فضیلت، براساس فرد حاکمیت: مونارشی

 

 «  د»  گزینه (44

 مورد در کمتر( 2. ماست دانشی ذخیره بخش ترین گسترده( ۱: عمومی دانش*  : تشریحی پاسخ

. بریم می کار به را آن یکدیگر با تعامل در( 4. کنیم می استفاده آن از بیشتر( ۳. اندیشیم می آن

: علمی دانش. دارد ضرورت اجتماعی زندگی برای است، ضروری انسان زندگی برای که هوا مثل( ۵

 آگاهی: نکته. است تر دقیق و تر عمیق( 2. آید می دست به عمومی دانش در اندیشه و تأمل با( ۱

 .است عمومی دانش همان مشترک



 « د»  گزینه (4۵

 : تشریحی پاسخ

 طبیعی علوم ی عهده به «طبیعی» حوادث برابر در پیشگیری: چون است، نادرست ۱ ی گزینه

 علوم از ناشی «فتاوری» ایجاد امکان: چون است نادرست 2 ی گزینه. اجتماعی علوم نه است

 آن بینی پیش و «طبیعی امور» چون است نادرست ۳ ی گزینه. اجتماعی علوم نه است طبیعی

 .است درست 4 ی گزینه |. ندارد اجتماعی علوم به ربطی

 

 پاسخنامه  منطق

 «  الف»  گزینه(46

 :تشریحی پاسخ

 نیستندتناقض کش زحمت کشاورزان بعضی تداخل-هستند کش زحمت کشاورزان بعضی

 

 «  ج»  صحیح جواب (4۷

 : تشریحی پاسخ 

 .است درست است شیرین ای میوه هر. هستند میوه ها شیرین بعضی

 

 است«  ب»  صحیح گزینه (4۸

 :تشریحی پاسخ

 تنها انسانی هر...شود می عوض محمول و موضوع جای فقط عکس در. نیست انسان تنهایی هیچ

 .شود می عوض کیف فقط تضاد در.است درست است

 خطا گزارش



 صحیح است (گزینه د4۹

 :تشریحی پاسخ

 کاذب اول اگر تضاد تحت در صادق( تضاد تحت تداخل) هستند دان اقتصاد دانان فیزیک بعضی

 صادق دومی

 

 است صحبح«  ج»  گزینه (۵0

 :تشریحی پاسخ

 هستند مسافر راهها در بعضی. نیست مسافر راهی در هیچ

 .شود می عوض وکیف سور تناقض در شودو می عوض محمول و موضوع جای عکس در

 

 پاسخنامه فلسفه

 (گزینه ب۵۱

 (گزینه د۵2

 (گزینه الف۵۳

 (گزینه ج۵4

 (گزینه د۵۵

 

 

 

 



 پاسخنامه روانشناسی

 «  الف»  گزینه صحیح جواب (۵6

 : تشریحی پاسخ

 که تکالیفی چقدر هر وجود این با. دهد می کاهش را توجه کارایی تکالیف، همزمان دادن انجام

 هر همچنین. دهیم می انجام بهتر را آنها باشند داشته بیشتری شباهت میدهیم انجام زمان هم

 آنها همزمان انجام باشیم، داشته بیشتری مهارت آنها انجام در و باشد کمتر کار در دشواری چقدر

 «شده تقسیم توجه» منفی اثر باال مهارت و کم دشواری پایین، شباهت بنابراین. بود خواهد بهتر

 .میدهد کاهش را

 

 است صحبح«  ج»  گزینه (۵۷

 :تشریحی پاسخ

 ردیابی: است درست ردیابی، نوع دو 2-۳ جدول مطابق «عالمت درست ردیابی» خصوص در

 .دارد نام «درست رد» که غایب عالمت ردیابی عدم و دارد نام «اصابت» که حاضر عالمت

 .است غلط ردیابی انواع به مربوط: «ب» ی گزینه

 درسی کتاب ۷۷ ص. اند نشده انتخاب درست نیز 4 او های گزینه

 

 (گزینه ب۵۸

 

 

 

 



 است صحیح«  ج»  گزینه (۵۹

 :تشریحی پاسخ

 ی دوره یک در هدف محرک یافتن برای فرد توانایی به. است «زنگی به گوش» توجه دوم کارکرد

 کارکرد ساعت نیم از بعد کتاب، در ذکرشده آزمایش در. گویند می زنگی به گوش طوالنی، زمانی

 عامل مهمترین و یافت کاهش( شمار ثانیه عقربهی ای ثانیه دو پرش کردن گزارش) زنگی به گوش

 .بود خستگی آن

 

 « الف»  گزینه (60

 : تشریحی پاسخ 

. گویند «زنگی به گوش» طوالنی، زمانی دورهی یک در هدف محرک یافتن برای فرد توانایی به

 .(است نامشخص محرک ی ارائه زمان)

 ی محدوده با دیداری ی زمینه | یک در مزاحم محرکهای بین در هدف محرک کردن پیدا به

 .(است نامشخص محرک مکان. )گویند «وجو جست» مکانی


