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 (( ادبیات)) 
 . در کدام گزینه صورت مفرد واژه های جمع به درستی امده است؟1

 ناحیه-مخرج-خمر-عیب-نواحی :بنت-مخارج-خمار-عیوب-الف(بنات

 ساحل-غرض-حق-قطر-سواحل: ولی-اغراض-حقوق-قطور-ب(اولیا

 نقطه-نظر-اجنبی-غاشیه-نقاط :فاصله-مناظره-اجانب-غواشی-ج(فواص

 حزن-نفس-مرکب-واعظ-احزان:لولو-انفس-مراکب-وعاظ-د(اللی

 

  ............................. .با توجه به شعر، واژه های مشخص شده در همه گزینه ها نماد هستند به جز2

  ر تازیانه کوالک و آذرخش / تا رام صخره ای در ناز و در نوازش بارانالف (ترجیح می دهم که درختی باشم/ در زی

  ب( او می ستاید عشق را در روزگار قلب مصنوعی / او می ستاید کلبه های ساده ده را در روزگار آهن و سیمان

های شهم اسبان نبرد/ پیش خود ابر می بارد و می بارد/ پل به رؤیایی ژرف/ قطره باران را ضربه  -با ریزش تند  -ج( بر فراز پل 

 بپندارد

 د(ای مرغ های طوفان! پروازتان بلند آرامش گلوله سربی را در خون خویشتن این گونه عاشقانه پذیرفتید

 

 

 

 

 

 

 



  .مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟3

حتی در دل دهات دورافتاده ایران مثل پاریز هم فرا قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را ) 

 (برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانیهای دوگل

 سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر           الف(فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر   

 رواست گر همه عالم گرفته انگاری             ود  ب( پس از گرفتن عالم چو کوچ خواهد ب 

  بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است         «  حافظ»ج( عراق و فارس گرفتی به شعر خود 

 د( سخن فیضی است ربانی بزرگ و خرد چون باران    که بر خاطر همی آید فرود از عالم باال

 

 ا شده است؟.در کدام گزینه واژه مشخص شده نادرست معن4

 (.الف( از جمله نام های محسن یکی جمال است و یکی کمال )شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد

 (ب( با جان بودن به عشق در سامان نیست. )قوت و امکان

 (ج( هر چه موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب کمال اند. )سرآمدبودن در داشتن صفت های خوب

 ((عاشقی بیخودی و بی رایی باشد. )بیهوشی و از خودرستگید

 

 «صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع/ الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست».کدام گزینه با بیت 5

  قرابت مفهومی دارد؟ 

 الف(پیش چوگان سر زلف تو آن یارد گشت    که بر زخم جفا صبر چوگو کرده بود

 بدین طاقت و صبر؟     چون دهم شرح جفای تو بدین دانش و هوش؟ب( چون کشم بار فراق تو 

 (ج( رشته صبرم به مقراضغمت ببریده شد       هم چنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع )مقراض: قیچی

 د( حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه    :هر که را نیست ادب الیق صحبت نبود

 



 ((عربی ))  
 : !تََّقنیةِ وَ جهان و علینا أن نَستفیدَ مِن وَجهٍ یَنفعُنا حتَّی نَتَقدََّمَ فی حیاتناکل اختراعٍ فی ال. 6

حالت دارد و ما الزم است از وجهی استفاده نماییم که به ما سود برساند و باعث پیشرفت در  دو فناوری ٔ  الف ( تمامی اختراعات در زمینه

مان شود زندگی  

رساند تا در زندگی خویش پیشرفت نماییم ارد و ما باید از وجهی استفاده کنیم که به ما سود میب( هر اختراعی در فناوری دو وجه د  

دو وجه است که ما از وجهی الزم است استفاده کنیم که سودمند باشد تا بتوانیم در زندگی خود  دارای تکنولوژی ٔ  ج( هر نوآوری در زمینه

 پیشرفت داشته باشیم

بریم استفاده کنیم تا در زندگی پیشرفت کنیم تراعی دو وجه وجود دارد که ما باید از وجهی که از آن سود مید( در تکنولوژی برای هر اخ  

 

 «!إذا مات اإلنسانُ انقَطَعَ عملُه إلَّا مِن ثالث»عیّن ما یُشیرُ إلی مفهوم هذا الحدیث: .7

 !الف ( ثَالثَةُ أشیاء تُفید اإلنسانَ بعدَ مَوته

 !سَببُ الموتِ الرَّئیسیّ ب ( انقِطاع األعمالِ

 !ج( ال یَنفعُ اإلنسانَ أیّ عملٍ صالحٍ بعد الموت

 !د( إنَّ الموتَ قاطِعُ األعمالِ جمیعاً

 

 : عیّن ما لیس فیه الحال.8

 ! الف( قطعت هذه الطَّالبة طریقها نحو المدرسة مُسرعة    

 ! ب( نشاهد فی أعماق البحار الظَّلمات متراکمة فی طبقاتٍ

 ! المجاهدون إلی القتال متوکَّلین علی اهلل تعالی ج( اندفع

 ! د( لیس العدوّ قادراً علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم



 ما هو المناسب للفراغ ؟.9  

 (( ))فی االسبوع الماضی ...الی صدیقتی من الفقر فهی ساعدتنی

  الف ( شکوت

  ب ( شممت

  ج( وصفت

 د( جربت

 

 «:الحال» عیّن .10

 !  لنا فی الدنیا من کلَّ الموجودات زوجینالف( جعل اهلل

 ! ب( نسأل اهلل أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین

 ! ج( اِندفع شباب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین

 ! د( کان طلَّاب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (( دینی )) 
 

معاهده الهی با بشر ، جهت جلب خشنودی خداوند کدام است  و از آن به چه عنوانی در قرآن کریم یاد شده  .11

 ؟ است

 ((هذا صراط مستقیم))  _((ان اعبدونی ( ))الف 

 (( ذلک من عزم االمور)) _(( ان اعبدونی ( ))ب 

 ((ذلک من عزم االمور))  _ ((ذلک من عزم االمور(  )) ج

 ((هذا صراط مستقیم))  _(( ذلک من عزم االمور ( )) د 

 

 

معین می گردد  و کالم گرانبهای رسول خدا  مرتبه فضیلت مومنان امت پیامبر  نسبت به یکدیگر بر چه اساسی.12

 ؟ در مورد جایگاه مهم و ارزشمند  حسن فاعلی کدام است

 نیه المومن خیر من عمله _درجات تقوا در قلب (الف 

 فاعل الخیر خیر منه _درجات تقوا در قلب ( ب 

 ما احب ااهلل من عصاه _مراتب اخالص (ج 

 بانیاتانما االعمال  _مراتب اخالص ( د 

 

 

 



معلول دستیابی انسان به کدام یک از میوه های درخت اخالص ن تشخیص حق از باطل و گرفتار باطل نشد .13

 است ؟ و فایده آن چیست ؟

 دوری از وسوسه ها و گرفتار دام های شیطان نشدن _دستیابی به درجاتی از حکمت ( الف 

ت و راه رسیدن به آن و ممانعت از لغزش ها و تباهی نشان دادن هدف درس _دستیابی به درجاتی از حکمت ( ب 

 ها

 دوری از وسوسه ها و گرفتار دام های شیطان نشدن _نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان ( ج 

نشان دادن هدف درست و راه رسیدن به آن و ممانعت از لغزش   _نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان ( د 

 ها و تباهی ها

 

 تنها پندی که خداوند از پیامبر میخواهد که به مردم بدهد ، کدام است ؟ .14

 فاعبدوه هذا صراط مستقیم( الف  

 التعبدوا الشیطان( ب 

 قل هو اهلل احد( ج

 ان تقوموا هلل( د  

 

کدامیک از  هر یک از موارد ) کاهش غفلت در انسان ( و ) رشد و آبیاری درخت اخالص ( به ترتیب ، ناظر بر .15

 راه های تقویت اخالص است ؟

 ترک گناه و توجه به واجبات _الف ( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او 

 ترک گناه و توجه به واجبات _ب ( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات 

 خداوند افزایش معرفت و شناخت نسبت به _ج ( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او 

 ایش معرفت و شناخت نسبت به خداوندافز _د ( دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات  



 

((سواالت زبان ))   
16. Our brother came with a friend......... waited outside in an expensive car. 

a.whom              b.who       c.which        d........ 

 

17. We would be stupid if we....... him   about our secret. 

a.tell      b.will tell        c.were told       d.told 

 

18. There's a new website that offers ...........legal advice to homeowners. 

a.small         b.far        c.foreign          d.free 

 

19. She was forced to have ......... with the secret police. 

a. expectations   b. predicted   c. destinations  d. Connections 

 

20. It ......... the old man three hours to repair my old bicycle. 

a. entered  b.stole  c.took  d.jumped 

 

 

 

 

 

 

 



 (( سواالت ریاضی)) 
همواره در کنار هم  5، 3قام متمایز می توان نوشت ، به طوری که ارقام چند عدد چهاررقمی و با ار 2،  3،  4،  5،  6، 7با ارقام  .21

 باشند ؟

 

 چند زیر مجموعه پنج عضوی دارد ؟ A  مجموعه. زیر مجموعه دو عضوی است  36دارای  A مجموعه .22

 

  است ؟ 9در آزمایش پرتاب دو تاس ، با کدام احتمال مجموع اعداد ظاهر شده بزرگتر از  .23

 

 کدام است ؟  U ( A – B )  (A    ∩    B ) ) باشند ، آنگاه حاصل  S دو پیشامد از فضای نمونه    A   , B اگر.24

  

 ؟با کدام احتمال فصل تولد چهار نفر در سال یکسان است  .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144د(  

 96د( 72ج( 48ب( 36الف(

 156ج( 84ب( 126الف(

 24/7د( 18/5ج( 12/1ب( 6/1الف(

    S د ( A U Bج(   B ب( A  ف(ال

 64/1د( 48/1ج( 36/1ب( 16/1الف(



 «سواالت اقتصاد » 

 
ی زیر در ارتباط با حسابداری ملی نادرست است و چرا فعالیت های غیر قانونی نظیر کدام یک از گزینه ها.26

 کشور محاسبه نمی شود؟ قاچاق و مانند آن جزء تولید

در حسابداری ملی فقط آن دسته از فعالیت های تولیدی در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار ( 1

 این از زیرا –مصرف کننده تحویل دهد.  ر مقابل دریافت پول بهعبور کند؛ یعنی تولید کننده، آن ها را د

 .نیست دست در دقیقی اطالع ها فعالیت

از آنجا که ارزش کاالهای واسطه ای در درون کاالهای نهایی است، در محاسبة تولید کل جامعه باید از ( 2

 آن محاسبة زیرا –اسبه کنیم. واسطه ای را محی محاسبة ارزش کاالهای نهایی صرف نظر و فقط ارزش کاالها

 .شود می تلقی ها آن به دادن مشروعیت نوعی ها

در حسابداری ملی فقط آن دسته از فعالیت های تولیدی در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار ( 3

ن فعالیت ای زیرا –مصرف کننده تحویل دهد.  عبور کند؛ یعنی تولید کننده، آن ها را در مقابل دریافت پول به

 .ها به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداری نمی شود

از آنجا که ارزش کاالهای واسطه ای در درون کاالهای نهایی است، در محاسبة تولید کل جامعه باید از ( 4

 فعالیت این زیرا –واسطه ای را محاسبه کنیم.  محاسبة ارزش کاالهای نهایی صرف نظر و فقط ارزش کاالهای

 .به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداری نمی شوند ها

 

 

 

 

 



 هریک از عبارات زیر به ترتیب بیان کنندة کدام بازیگران و فعاالن عرصة اقتصاد است؟(27

با کمک آن ها روابط اقتصادی بین کشورها بیش تر رونق می گیرد و حقوق همة طرف های درگیر در الف( 

 .تجارت جهانی حفظ می شود

الن عرصة اقتصاد با هدف ایجاد نظم، انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهای این فعاب(

 .عمومی، فعالیت می کنند

 .این فعاالن عرصة اقتصاد، در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادله با یکدیگر نقش ایفا می کنندج(

 بازیگران خرد -جهانی  سازمان های اقتصادی بین المللی و -بازیگران کالن (1

 بازگیران کالن -سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی  -بازگران خرد (2

 بازیگران کالن -بازیگران خرد  -سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی (3

 بازیگران خرد -بازیگران کالن  -سازمان های اقتصادی بین المللی و جهانی (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  از موارد زیر به کدام نوع از بازار اشاره دارد؟به ترتیب هریک (28

 شرکت پخش و پاالیش فراورده های نفتی -

 .حضور و رفتار هریک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک است -

ا چند نفر گاه به دالیل طبیعی، اقتصادی، قانونی و یا حتی غیرقانونی تعداد فروشنده یا خریدار به یک ی -

 .محدود می شود

 بازار محصوالتی چون ماکارونی -

 فروشندگان آثار هنری در نمایشگاه ها و حراجی ها -

 شرکت توانیر در کشور ما -

 خریداران عمدة کاال و خدمات )مثل خریدهای دولتی( -

 بازار رقابتی -بازار رقابتی  -مزایده  -مناقصه  -بازار رقابتی  -بازار انحصاری  -بازار رقابتی ( 1

 مناقصه -بازار انحصاری  -مزایده  -بازار رقابتی  -بازار انحصاری  -بازار رقابتی  -بازار انحصاری ( 2

 بازار رقابتی -بازار انحصاری  -مناقصه  -بازار انحصاری  -مزایده  -بازار رقابتی  -بازار انحصاری ( 3

 مزایده –بازار رقابتی  -مناقصه  -ر رقابتی بازا -مناقصه  -بازار انحصاری  -بازار رقابتی ( 4

 

 

 

 

 

 

 



  به ترتیب، عبارات کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش های زیر است و جاهای خالی را به درستی تکمیل می کند؟(29

جود الف( به ترتیب نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست و در قیمت های باالتر از قیمت تعادلی، چه وضعیتی در بازار به و

 ها در چه جهتی خواهد بود؟ می آید و تغییر قیمت

دستگاه باشد و قیمت خودرو در بازار در حال  40واحد پولی و مقدار تعادلی300ب( اگر در بازار خودروی کشوری، قیمت تعادلی 

ازار چند واحد پولی افزایش باشد، مقدار عرضه و تقاضای بازار چه وضعیتی دارند و حداکثر دریافتی تولیدکنندگان در این ب

 خواهد بود؟

 پ( کدام گزینه درخصوص کشش قیمتی عرضه درست است؟

ت( در کشور ما دو شرکت خودروساز، تولیدکنندة .................. خودرو می باشند و همواره کاالهای عمدة خود را از قطعه سازان 

 .داخلی به صورت .................. خریداری می کنند

الف( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن نیز افزایش خواهد یافت و در  .1

افزایش، ب( میزان عرضه بیشتر از تقاضا است.  -کمبود تقاضا  -مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن نیز کاهش می یابد. 

ساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت زیاد است، شیب منحنی عرضه کم است. واحد پولی، پ( هنگامی که ح -12000

 مناقصه -ت(انحصاری قانونی در فروش 

الف( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با  .2

واحد پولی، پ( 12000کاهش، ب( میزان تقاضا بیشتر از عرضه است.  -د عرضه مازا-کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. 

 -هنگامی که حساسیت تولیدکننده به قیمت کاال کم است، شیب منحنی عرضه زیاد است. ت( انحصاری قانونی در فروش 

 مناقصه

قاضای آن کاهش می یابد و در مقابل با الف( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار ت .3

واحد پولی،  70000کاهش، ب( میزان عرضه بیشتر از تقاضا است. -مازاد عرضه -کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می یابد. 

 -پ( هنگامی که کشش قیمتی عرضه زیاد است، شیب منحنی عرضه هم زیاد است. ت( انحصار طبیعی در خرید و فروش 

 مزایده

ف( نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت یک کاال، مقدار تقاضای آن نیز افزایش خواهد یافت و در ال .4

افزایش، ب( میزان تقاضا بیشتر از عرضه است.  -کمبود عرضه  -مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضای آن نیز کاهش می یابد. 

یمتی عرضه زیاد است، شیب منحنی عرضه هم زیاد است. ت( انحصار طبیعی در واحد پولی، پ( هنگامی که کشش ق 70000

 .مزایده –خرید و فروش 

 

 



 کدام گزینه دربردارندة پاسخ درست و کامل پرسش های زیر است؟(30

 الف( کدام سطح از سطوح چهارگونة آمارهای اقتصادی خرد محسوب می شود؟

 الهای واسطه ای به صورت مستقل محاسبه نمی شود؟ب ( به کدام دلیل در حسابداری ملی ارزش کا

 :ج( همة فعالیت های تولیدی در محاسبة تولید کل جامعه مورد سنجش قرار می گیرد، به جز

الف( روستایی، شهری و منطقه ای ب( ارزش آن ها در واقع همراه با کاالهای نهایی مورد سنجش و  (.1

 نان در مزارع و کشتزارهامحاسبه قرار می گیرد. ج( فعالیت تولیدی ز

الف( شهری، منطقه ای و کالن ب( جزیی از کاالهای مصرفی هستند و ارزش آن ها در جریان تولید  (.2

 محاسبه می شود. ج( فعالیت تولیدی زنان در خانه و تربیت فرزندان

ارزش آن ها در  الف( خانوار یا بنگاه های تولیدی و خدماتی ب( جزیی از کاالهای سرمایه ای هستند و (.3

 فرایند تولید منظور می شود. ج( کاشت میوه و سبزیجات گلخانه ای

الف( خانوار یا شرکت ها و مؤسسات تولیدی ب( ارزش آن ها در درون کاالهای نهایی است و به صورت .4

 یبخشی از کاالهای نهایی محسوب می شود. ج( کاشت سبزیجات در منزل برای مصارف خانگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((سواالت علوم وفنون ادبی))
 

 بارزترین شاخصه ی زبان شعر عصر بیداری کدام است؟.31

 صالبت و استواری(الف

 یرش زبان بیگانهپذ(ب

 سادگی و روانی(ج

 پیچیدگی و ابهام(د

 

 لغات و ترکیب های نا اشنای کدام زبان در نثر عصر بیداری کم کاربرد شد؟.32

 عربی(الف

 فرانسوی(ب

 ترکی(ج

 انگلیسی(د

 

بنیادی ترین تفکر و خواست مشروطه خواهان که در سخن شاعران و نویسندگان عصر بیداری راه یافت . 33

 است؟کدام 

 الف.جایگاه زن در اجتماع

 ب.تعلیم و تربیت

 ج.توجه به مردم

 د.قانون مداری



 ....در همه ی ابیات ارایه تلمیح مشهود است به جز.34

 که داند جز او کردن از نیست هست؟         به امرش وجود از عدم نقش بست   (الف

 سنگ نوشته است به طوفان نرود نقش بر         به مالمت نبرند از دل ما صورت عشق    ( ب

 تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنایی            تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی ( ج

 صدر عالم را در او ارام داد                  عنکبوتی را به حکمت دام داد         ( د

 

 

 در همه ی ابیات ارایه تضمین مشهود است به جز؟.35

 گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت                قران باز خوان تفسیر بیت      تو ز ( الف

 ای تیر غمت را دل عشاق نشانه               خواهد به سر اید شب هجران تو یا نه (ب

 که رهانیدش ز نفرین ووبال               یک سبب انگیخت صنع ذوالجالل        (ج

 منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن            حافظ   .به شهر عشق منم شهریار و چون( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )) تاریخ و جغرافیا ((
 اقا محمد خان چه کسی به قدرت رسید؟ پس از کشته شدن.36

 عباس میرزا(فتحعلی شاه      د(ج         ابراهیمشاه(عادل شاه    ب(الف

 

 با مرگ عباس میرزا والیتعهدی به چه کسی رسید  ؟.37

 محمد میرزا( الف

 حاج میرزا اغاسی(ب

 قائممقام فراهانی(ج

 محمدتقی خان امیر کبیر(د

 

محمدمیرزا پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر چه کسی به سرکوبی برادرها و عمو های خود .38

 ت  ؟پرداخ

 قائم مقام فراهانی(الف

 میرزا تقی خان امیر کبیر(ب

 حاج  میرزا اغاسی     (ج

 حاج ابراهیم خان کالنتر   ( د 

 

 

 

 



هزار متر مربع و سرانه کاربردی فضاهای سبز شهر 200اگر مجموع فضاهای سبز یک شهر .39

 مترمربع به ازای هرنفر باشد جمعیتان شهر چقدر است؟10

 نفر20000(الف

 نفر2000(ب

 نفر200000(ج

 نفر200(د

 

 با کدام هدف )شوراهای اسالمی( در مدیریت شهر ها و روستاها بوجودامدند؟.40

 جلب همکاری و مشارکت مردم( الف

 برنامه ریزی علمی وهدفمند شهری( ب

 کمک ب دهیاران(ج

 اجرای قانون اساسی( د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((سواالت جامعه شناسی )) 
 

 راه شناخت نظم در جامعه چیست؟.41

 اشناییزدایی از امور اشناومانوس(الف

 انوساشنا پنداری امور نا اشنا ونا م(  ب

 توجه به بی نظمی ها(  ج

 توجه به عادت ها(  د

 

 کدام مورد از تغیراتی است که نظام اجتماعی در محیط ایجاد نمیکند؟.42

 برداشت روز افزون از منابع تجدید ناپذیر ( الف

 استفاده سودجویانه وقطع درختان( ب

 الودگی هوا(  ج

 رشد جمعیت(  د

 

 بیعت در دیدگاه پوزیتیویستی کدام گزینه درست نیست؟باتوجه به مقایسه بدن وماشین با ط.43

 ماشین و بدن بر اساس قوانین طبیعی عمل میکنند(الف

 ما این قوانین را نمیتوانیم بشناسیم اما میتوانیم به ان عمل کنیم(ب

 طبیعت بیرون و مستقل از ماست(ج

 تالش مابرای شناخت قوانین طبیعت این قوانین را تغیر نمیدهد (د

 



 تاکید بیش از اندازه رویکرد تبیینی بر کدام مورد باعث خالقیت زدایی میگردد؟.44

 نظم اجتماعی(الف

 پویایی اجتماعی(ب

 کنش اجتماعی(ج

 نقش اجتماعی(د

 مهم ترین انتقاد بر جامعه شناسی تبیینی کدام مورد است؟.45

 نا دیده گرفتن نظم اجتماعی(الف

 خالقیت زدایی(ب

 اجتماعی ونظم طبیعی یکسان دانستن نظم(ج

 تاکید بیش از اندازه بر نظم(د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))سواالت منطق((
    

 کدام یک از مفاهیم زیر کلی است؟.46

 شهرزنجان(الف

 کوه سبالن(ب

 دوچرخه ی من(ج

 خلیج فارس(د

 

 بین دو مفهوم عموم و خصوص مطلق و تساوی چه نسبتی از نسب اربع برقرار است؟.47

 عموم و خصوص مطلق(الف

 عموم و خصوص من وجه(ب

 تباین(ج

 تساوی(د

 

 .مفهوم میدان ازادی یک مفهوم ....است و.....مصادیق متعدد داشته باشد.48

 میتواند-کلی(الف

 میتواند-جزیی(ب

 اندنمیتو-کلی(ج

 نمیتواند-جزیی(د



 در حکایت کوتاه زیرکدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟.49

عارفی را پرسیدند: جوانمردی چیست؟گفت:ترک کام جویی.گفتند:کام جویی کدام است؟گفت:ترک »

 «جوانمردی

 دوری بودن(الف

 دوری نبودن(ب

 جامع بودن(ج

 جامع نبودن(د

 

 .ت مفهوم تعریف شده با تعریف مورد نظر.....استدریک تعریف منطقی صحیح نسب.50

 تساوی(الف

 عموم وخصوص مطلق(ب

 تباین(ج

 عموم و خصوص من وجه(د

 

 

 

 

 

 

 

 



 (( سواالت درس فلسفه))            
 شیهر روز تعداد تست ب دیبرتر با یدر رشته حقوق دانشگاه ها یقبول یت براکه معتقد اس یداوطلب.51

به  بینرسد ؛ به ترت جهیکار ها را انجام دهد محال است که در کنکور به نت نیرا حل کند و اگر تمام ا یتر

 کدام موارد باور دارد؟

   یو معلول یعل تیسنخ – یو معلول ی( ضرورت علالف

 یو معلول یقق علت تامه ، ضرورت علب( تحقق معلول با تح 

 یو معلول یعل وجوب – یو معلول یعل تی( سنخج

 ها دهیپدبین  یقانون مند وجود –علت و معلول  انیم تید( سنخ

 

 ؟ ستیسوم ن ی، در رد اتفاق به معنا ریز اتیاز آ کیکدام .52

 . دیا آورده یبه او رو دیآور ی( مشرق و مغرب از آن خداست ، به هر سمت روالف

 .میدیافرین چهیآنهاست به باز انیو آنچه م نی( آسمان و زمب

 . که عبادتم کنند نیا یمگر برا دمیافری( و من جن و انس را نج

 . دیکردار را دار نیکه کدامتان بهتر دیازمایتا شما را ب دیرا آفر ی( اوست که مرگ و زندگد

 

 کند ؟ یم انیب یدرسترا به  ریواجب الوجود بالغ فیکدام عبارت ، تعر.53

 که بر حسب ذات خود ممکن الوجود است .    یزی( چالف

 . کند یم افتیخود را از علت در یستیکه چ یتیب( ماه

 است . یگرید هیکه ضرورت وجود او از ناح ی( موجودج

  ردیگ یم یگرید تیکه وجوب خود را از ماه یتید( ماه 



 توان گفت ؟ یشوند ، چه م یف برقرار مکه در خود وجود دو طر یدرباره روابط.54

   . ندارد افتنی یجز هست ینقش چی( طرف دوم هالف

  ب( اگر طرف اول نباشد ،احتماال طرف دوم موجود نخواهد شد

  شود یداد و ستد م یستیو چ یروابط است که هست نی( تنها در اج

 . رندیپذ یاثر م گریکدیاثر گذاشته و از  گریکدی( دو طرف بر د

 

 نادرست است ؟ یریگ جهیعلت به معلول ،کدام نت یطبق اصل وجوب بخش.55

 موجود بودن معلول تی( موجود بودن علت تامه : حتمالف

  موجود بودن علت ناقصه تی( موجود بودن معلول : حتمب

 ( موجود نبودن معلول : امکان موجود بودن علت ناقصهج

 ه( موجود نبودن معلول : امکان وجود علت تامد

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))سواالت روانشناسی((          
 ت (( وبه ترتیب  عبارت های )) زهرا از این که درس های خود را خوب نخوانده است ، پشیمان اس .56

 )) مرتضی باید تصمیم درستی درباره ی انتخاب مدرسه خود بگیرد (( نشانگر کدام حوزه رشد هستند ؟ 

  شناختی – هیجانی( ب                                                                      اجتماعی –الف( اخالقی 

  اجتماعی –د( هیجانی                                                                        شناختی –ج( اخالقی 

 

 عبارت بیان شده در کدام گزینه صحیح است ؟ .57

 ماهگی رخ می دهد  .  8الف( اولین عالئم رشد اجتماعی در 

 ب( کودکان دبستانی معموال به تنهایی بازی می کنند

     ج( ترس از غریبه ها مربوط به رشد هیجانی است     

 تدریجی است.د( آگاهی انسان از این که موجودی اجتماعی است 

 

 کدام گزینه مشخصه رشد شناختی در نوجوانی نیست ؟ .58

 الف( بهره بردن از احتمال های مختلف در پیش بینی یک موقعیت 

 ب( سازگاری بهتر با ضرورت های یک تکلیف

 ج( عمل کردن بر اساس ویژگی های حسی و فیزیکی 

 الش برای تقویت حافظهد( ت

 

 



به ترتیب )) عضویت در گروه های اجتماعی (( و )) قضاوت بهتر (( ، به کدام حوزه رشد نوجوانی  .59

 مربوط می شوند ؟

  شناختی – اجتماعی( د     اخالقی – اخالقی( ج       شناختی – اخالقی( ب      اخالقی –الف( اجتماعی 

 

 

 که با بلوغ جنسی رخ می دهد ، کدام است ؟تغییر اساسی دوره نوجوانی .60

 الف( رویش موی صورت    

 ب( تغییر صدا         

    ج( رشد بیشتر ماهیچه ها  

 د( رشد دستگاه تولید مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :پاسخ نامه ادبیات

 صحیح است« ج » : گزینه 1سوال

سایر گزینه ها: گزینه در این گزینه صورت مفرد واژه های جمع به درستی ذکر شده است بررسی  

قطور صفت (: 2)مر: می، باده( گزینه )« باده فروش»خمار جمع نیست و صفت است به معنای (: 1)

ضخامت و کلفتی و »این کلمه جمع نیست. قطر به معنای «. هر چیز ضخیم و کلفت»است و به معنای 

مصدر « وگو کردن، مباحثهگفت »مناظره به معنای (: 3است. گزینه )« أقطار»است. جمع قطر « پهنا

 .است« انظار»است و اصال جمع نیست که نظر مفرد آن باشد. جمع نظر 

فقط در معنی لغوی خود به کار رفته است؛ شاعر « قطره های باران»در این گزینه، « ج» : گزینه2سوال

 .دپلی را تصویر کرده که در رؤیای خود قطره های باران را ضربات سم اسبان نبرد می پندار

 « ج»: گزینه 3سوال

در عبارت سؤال سخن از تأثیر کالم است که از هر قدرتی برتر است و در همه جا نفوذ می کند. در 

نیز همین مفهوم وجود دارد و حافظ معتقد است شعرش شهرها و سرزمین ها را یکی پس ( 3گزینه )

دل (: 2گفتن سخن تازه گزینه )توصیه به (: 1از دیگری فتح می کند. مفهوم سایر گزینه ها: گزینه )

نبستن به جهان ناپایدار: حتی اگر جهان را تصاحب کنی، باید از این عالم کوچ کنی، پس گمان کن که 

 .سخن فیضی است از عالم باال(: 4جهان را گرفته ای. گزینه )

 «الف»گزینه : 4سوال

صفات خداوند است که به مقام و جالل یعنی شکوه و از « زیبایی، زیبایی ازلی خداوند»جمال یعنی  

 .کبریایی او اشاره دارد

 «الف »  گزینه  : 5سوال

مفهوم بیت سؤال این است که فقط کسی شایسته وصال است که در برابر سختیهای عشق صبر کند؛ 

نیز شاعر می گوید: کسی می تواند به وصال زلف مانند چوگان یار برسد که مانند گوی ( 1در گزینه )

  |ن در برابر جفای معشوق صبر داشته باشد. )توپ( چوگا



نداشتن صبر و طاقت برای تحمل سختی فراق / ناتوانی در شرح (:2مفهوم سایر گزینه ها: گزینه )

انسان بی ادب شایسته (: 4به پایان رسیدن صبر عاشق در غم معشوق گزینه )(: 3جفای یار گزینه )

 .همنشینی ممدوح نیست

 

 

 پاسخنامه عربی:

 ب نهیپاسخ :  گز :6

 الف نهیپاسخ : گز :7

 د نهیپاسخ : گز :8

 پس از فعل ناقصه آمده و نقش خبر دارد نه حال قادراً

 الف نهیپاسخ : گز :9

 ج نهیپاسخ : گز :10

 : مفعول نیزوج

  هی: مضاف ال نیالخائف

 : خبر نیدووب

 

 

 

 

 

 

 

 



 :پاسخنامه دینی

 پاسخ گزینه الف(11

الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا الشیطان  انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم )) طبق آیه شریفه 

و اینکه مرا   ?آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست ای فرزندان آدم ،((  ))

معاهده ها و عهد الهی با انسان  ، عبودیت و پرستش خالصانه خداست که همان ((  ؟بپرستید  که این راه مستقیم است

 . راه درست و راست است

 گزینه د:  پاسخ  (12

کند همچنین  پیامبر در مورد جایگاه  نان با توجه به مراتب اخالص شان در یکدیگر برتری پیدا میپیامبر فرمودند موم  :

 . مهم و ارزشمند نیت،  کالم انما االعمال بانیات  را فرموده اند

 گزینه  ب:  پاسخ  (13

ق را از باطل انسان حکیم به درجاتی از بصیرت و روشن بینی میرسد که میتواند در شرایط سخت و پیچیده ، ح

 . تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود

 پاسخ گزینه د(14

 قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فردی

 گزینه الف: پاسخ (15

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او موجب کاهش غفلت در انسان شده و ترک گناه و توجه به واجبات ، درخت 

 . اخالص را آبیاری میکند

 

 

 

 

 

 



 :پاسخنامه زبان

   b (گزینه16

 .برادرمان با دوستی امد که بیرون در یک اتومبیل گران قیمت منتظر ماند

 را انتخاب میکنیمb کلمه قبل از نقطه چین انسان و بعد نقطه چین فعل است بنابراین گزینه

 

 d (گزینه17

 .ما احمق بودیم اگردر مورد رازمان به او می گفتیم

 را انتخاب کنیمc ست و ما نمیتوانیم گزینهاین جمله معلوم ه

 

 d (گزینه18

 .یک وب سایت جدید وجود دارد که توصیه های حقوقی رایگان به صاحبان خانه ارائه می دهد

 دور.2کوچک            .1

 رایگان.4خارجی            .3

 

 dگزینه( 19

 او وادار شد تا با بلیس مخفی ارتباط داشته باشد

 بیش بینی.2   توقع       .1

 ارتباط.4مقصد         .3

 

 



 c گزینه( 20

 برای ان بیرکرد سه ساعت طول کشید تا دوچرخه ی قدیمی من را تعمیر کند

 دزدیدن.2وارد شدن      .1

 پریدن. 4طول کشیدن        .3

 

 ریاضی (( پاسخنامه))

 : گزینه ) ج ( صحیح است 21سوال 

 . حالت می شود انجام داد 6انتخاب کرد که به  7،  6،  4،  2ارقام  ابتدا باید دو رقم از بین

 . کنار هم باشند ، آن ها را یک شی در نظر می گیریم 5و  3چون قرار است اعداد 

 72=  12×  6در نتیجه 

 

 : گزینه ) الف ( صحیح است 22سوال 

n ( n – 1 ) = 72      n2 – n – 72 = 0  

n – 9 = 0    n = 9 

      n + 8 = 0   n = - 8ق غ ق

 

صحیح است« الف » : گزینه  23سوال   

 : شود 12یا  11یا  10باشد ، یعنی می تواند  9برای آن که مجموع اعداد دو تاس بزرگتر از 

A = { ( 4 , 6) , ( 5 , 5) , ( 6 , 4 ) , ( 5 , 6 ) , ( 6 , 5 ) , ( 6 , 6 ) } 

n(s) = 6 × 6 = 36 

P ( A ) = n (A) ÷ n (S) = 1 ÷6 



 صحیح است« الف » : گزینه  24سوال 

 

صحیح است« د » : گزینه  25سوال   

 4و                  تعداد حالت های نمونه =                   16کل حاالت تولد چهار نفر = 

 ¼و در نتیجه احتمال آن برابر است با =

 

 :تصادپاسخ نامه اق

 صحیح است ( 2 ) :گزینه26سوال 

 ( صحیح است 4گزینه )  :27سوال

 ( صحیح است  2) :گزینه28سوال

 ( صحیح است  2)  :گزینه29سوال 

 ( صحیح است  4)  :گزینه30سوال 

 

 پاسخنامه فنون:

 :گزینه ج31سوال

 :گزینه الف32سوال 

 :گزینه د 33سوال

 :گزینه ب34سوال

 :گزینه ج35سوال

 

 



  پاسخنامه تاریخ جغراقیا

 

 الف ( 40                لفا( 39                     الف( 38              الف(37             ج  (36

 سرانه عبارت است از نسبت مساحت هر کاربری به جمعیت  

 

 پاسخنامه جامعه

 ب:45    الف :44ب /چون قوانین قابل شناخت هستند      :43   د   :42   الف   :41

 

 منطقنامه پاسخ

 :گزینه ج46سوال 

 :گزینه  ج47سوال

 :گزینه د48سوال

 :گزینه ب49سوال 

 :گزینه الف50سوال 

 

 پاسخنامه فلسفه:

 ج نهیگز.51

 جهان اشاره دارند یتمندیب و ج و د به غا اتیالف  آ نهیگز.52

 ج نهیگز.53

 . ستیخودش ن  هیضرورت وجودش از ناح ریالوجود بالغ واجب

 



 الف نهیگز.54

د و وجو یبعد از آن ، هست ایشود ؛ نه قبل از وجود آن دو  یکه خود وجود دو طرف برقرار م یروابط در

 .طرف دوم رابطه وابسته به طرف اول است افتنی

 د نهیگز.55

 دیاینکته است که اگر علت تامه حاضر باشد محال است معلول بوجود ن نیکننده ا انیاصل ب نیا

 

 :پاسخنامه روانشناسی 

 

 گزینه ب.56

 گزینه ب.57

انسان موجودی اجتماعی است و از بودن با دیگران لذت می برد . آگاهی انسان از این ویژگی مهم در 

 فرآیند رشد ، به تدریج حاصل می شود . 

 گزینه ج .58

 کودکان بر اساس پردازش ادراکی ، یعنی ویژگی های حسی و فیزیکی عمل میکنند.

 گزینه د.59

 گزینه د.60

 فقط این گزینه به ویژگی های اولیه بلوغ مربوط است . 


