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 I.C.D.Lفىايری اطالعات مُارت َای َفتگاوٍ 

   ثركځ اظ ڂ٥ ٸثؿبڂز زاذٯځ ڂ٥ قط٦ز ٦ٻ ثطاڀ سٗسازڀ اظ ٲكشطڂبٴ ٢بث٭ زؾشطؾځ اؾز ، چٻ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز؟ -1

1Network  2Intranet3Internet4Extranet 

قشطا٤ ٞطو ٦ٷڃس زض ٲح٭ ٦بضسبٴ ، ٦بٲذڃٹسطټب ثٻ ڂ٧سڂ٫ط ٲشه٭ قسٺ اٶس ، ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ٦بضٲٷساٴ ٲځ سٹاٶٷس ٞبڂ٭ ټب ٸ دطڂٷشط ضا ثب ڂ٧سڂ٫ط ثٻ ا -2

 ث٫صاضٶس . زض اسهب٬ ٦بٲذڃٹسطټب ثٻ ڂ٧سڂ٫ط ، اظ ٦ساٰ ٶٹٔ قج٧ٻ اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز؟

1ISDN2LAN3TCP/IP4WAN

3- Windows ٍ٦ساٰ ٲٹضز خٽز ثعض٨ ٦طزٴ اٶساظٺ ڂ٥ دٷدطٺ ٲٷبؾت اؾز.ثٻ َٹضڀ ٦ٻ سٳبٰ نٟحٻ ٶٳبڂف ضا زض ثط ٪ڃطز؟ زض ٲحڃ 

1     2    3    4  

 ٦ساٰ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷڃس؟ا٪ط ثرٹاټڃس ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ ٲبٸؼ ، اٶساظٺ ڂ٥ دٷدطٺ ضا سٛڃڃط زازٺ ٸ ڂب آٴ ضا حط٦ز زټڃس ، اظ  -4

1Alt+Space   2Ctrl+Shift  3Shift+Alt  4 ٦ٯڃس دٷدطٺ ضٸڀ نٟحٻ ٦ٯڃس 

5- Ctrl سط٦ڃت ٦ٯڃسټبڀ Y ٲٗبز٬ ٦ساٰ ٖٳ٭ اؾز؟ ٸ ، 

1cut    2Undo   3print  4Redo 

  ق٧٭ ضٸثطٸ ،٦ساٰ اثعاض ضا ٶكبٴ ٲځ زټس؟6

 
 

1Text

 
    2Paragraph

 
  3Header and Footer

 
  4Page Setup

 
 

  خسٸ٬ ظڂط ضا زض ٶٓط ث٫ڃطڂس. ا٪ط ثرٹاټڃٱ ٲحشٹڂبر ټط ٦ساٰ اظ ذبٶٻ ټبڀ خسٸ٬،ٸؾٍ ذبٶٻ ٢طاض ث٫ڃطز.اظ ٦ساٰ اثعاض اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷڃس؟7

1AutoFit

 
   2Justity

 
  3Center

 
   4Cell Alignment

 8- Excel ٖٳ٭ ٞڃٯشط ٦طزٴ ثط اؾبؼ ٦ساٰ زازٺ ټب ، ٢بث٭ اٶدبٰ اؾز؟ زض ڂ٥ ٦بضثط٨ اظ ڂ٥ ٞبڂ٭ ، 

  ٣ٍٞ ؾُط اٸ٬ 4  ټط ؾشٹٴ ڂب ټط ؾُط3  ټط ؾُط 2    ټط ؾشٹٴ1
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اڂٵ ٦بضثط٨ ٢طاض زاضز ،  29ٸ ؾشٹٴ  6ؾشٹٴ زاضڂس . ٦ساٰ ٲٹضز ثٻ ذبٶٻ اڀ ٦ٻ زض ؾُط  Excel  ،35ٞطو ٦ٷڃس زض ڂ٥ ٦بضثط٨ اظ ڂ٥ ٞبڂ٭  -9

 اقبضٺ ٲځ ٦ٷس؟

1C26   2AC6  3F29   429F

10- Accesss ٍاؾشٟبزٺ ٲځ قٹز؟ ٦ساٰ ٲٹضز ٲٹاضز ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ زازٺ ثطاڀ سٽڃٻ ٪عاضـ زض ٲحڃ

Report .IV                        Form .III                    Query .II                   Table .I

1I II 2   ٸI   3II III 4    ٸIII  ٸIV 

 ثٻ ثٗس  چٻ ٦بضثطزڀ زاضز؟ PowerPoint  2007ق٧٭ ظڂط، زض ٶؿرٻ ټبڀ خسڂس  11

 

  حط٦ز ثڃٵ ثرف ټبڀ ٲرشٯٝ اؾالڂس2     اڂدبز ڂ٥ ٶٳبڂف زٮرٹاٺ اظ چٷس اؾالڂس 1

  سٗڃڃٵ خٽز حط٦ز ڂ٥ ق٧٭ زض ڂ٥ اؾالڂس 4     ٶحٹٺ ْبټط قسٴ ڂ٥ اؾالڂس زض حڃٵ ٶٳبڂف 3

اڂس .٦ساٰ ڂ٥ اظ ٲٹاضز ظڂط ،  اؾشٟبزٺ ٦طزٺ Exit→fade، ثطاڀ ڂ٥ ٶٹقشٻ اظ اثعاض  PowerPointٞطو ٦ٷڃس زاذ٭ ڂ٥ اؾالڂس اظ ڂ٥ ٞبڂ٭  -12

 حبن٭ ذٹاټس قس؟

زض حڃٵ ٶٳبڂف اڂٵ اؾالڂس ، ٶٹقشٻ ٲٹضز ٶٓط ثٻ سسضڂح ْبټط ذٹاټس قس .1

زض حڃٵ ٶٳبڂف اڂٵ اؾالڂس ، ٶٹقشٻ ٲٹضز ٶٓط ثٻ سسضڂح ٲحٹ ذٹاټس قس.2

ٶٹقشٻ ٲٹضز ٶٓط ثٻ سسضڂح ٲحٹ ٸ ؾذؽ ْبټط ذٹاټس قس.3

ثٻ سسضڂح ْبټط ٸ ؾذؽ ٲحٹ ذٹاټس قس.ٶٹقشٻ ٲٹضز ٶٓط 4

13- Bookmark ثطاڀ نٟحٻ ټبڀ ٸة ، ثٻ ٦ساٰ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ٲځ قٹز؟ اثعاض 

اَٳڃٷبٴ اظ اڂٵ ٦ٻ اَالٖبر ضٸڀ نٟحٻ سٛڃڃط ٶٳځ ٦ٷٷٷس .2  اَٳڃٷبٴ اظ اڂٵ ٦ٻ اڂٵ نٟحبر زض آڂٷسٺ ٢بث٭ زؾشطؾځ ټؿشٷٷس .1

زؾشطؾځ آؾبٴ ثٻ نٟحبر ٲٹضز ٶٓط زض ضٸظټبڀ آڂٷسٺ 4   ٓط ضٸڀ ٦بٲذڃٹسط شذڃطٺ ؾبظڀ نٟحبر ٲٹضز ٶ3

1F11

 

  2F9   3F5   4F2

15- Compose ثٻ ٦ساٰ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ  ٲځ قٹز؟ زض دؿز اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ ، اثعاض ، 

اٮحب٠ ڂ٥ ٞبڂ٭ ثٻ ٶبٲٻ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ خٽز اضؾب٬ 2  سط٦ڃت ٦طزٴ زٸ ڂب چٷس ٶبٲٻ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ ثب ڂ٧سڂ٫ط 1

زضڂبٞز ڂ٥ ٶبٲٻ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ  4   آٲبزٺ ٦طزٴ ڂ٥ ٶبٲٻ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ خٽز اضؾب٬ 3

 

 

14 ا٪ط ثرٹاټڃس ڂ٥ نٟحٻ ٸة ثٻ حبٮز سٳبٰ نٟحٻ زضآڂس ، اظ ٦ساٰ ٦ٯڃس ٦ٳ٥ ٲځ ٪ڃطڂس؟ 

http://topsoal.ir


 ریاضی ي آمار مقذماتی

=x   | y , ا٪ط  {-16
     

    
 A=     A ٦ساٰ اؾز؟ ثبقس ، سٗساز اًٖبڀ ٲدٳٹٖٻ ، 

15   24    33   42

  , 3ثطاثط               ټٷسؾځ زٶجبٮٻ ٶؿجز ٢سض – 17
   اؾز . ٢سض ٶؿجز زٶجبٮٻ ټٷسؾځ     

 ,  
 ٦ساٰ اؾز؟  

13   26    39   412

18- y=b ٍ2 ذx+3y=6 اظ ٲح٭ س٣بَٕ زٸ ذٍ ٖٳٹز ax+2y=-12 ٸ b ٦ساٰ اؾز؟ ٲځ ٪صضز . ٲ٣ساض 

1
 

  
    -

 
2

  
     3

 

  
    -

 
4

  

19- x=2 ا٪ط + mx-3-m=0 3 ثڃٵ زٸ ضڂكٻ ٲٗبزٮٻ   m ٢طاض ٶساضز؟ ٸا٢ٕ ثبقس ، ٦ساٰ ٲ٣ساض زض ٲدٳٹٖٻ ٲ٣بزڂط 

1-10/5   2-9/5    3-10   4-8  

ا٪ط  -20
fx={

        
          

 +f3+   ثبقس، حبن٭ f2-   ٦ساٰ اؾز؟ 

1  +5   2   -5   3   +5x  4   -3x+5

  √   ثبقس ، حبن٭  b=    ٸ  a=    ا٪ط  -21
 ٦ساٰ اؾز؟  

131+2a  23a+2b   3
   
 
      4

 
 
     

22- a              ٰ٦ساٰ ٲٹضز ٲځ سٹاٶس ؾٻ ضڂكٿ ٲٗبزٮٻ زضخٻ ؾٹ c<0 ٌثبقس؟ ثب قط 

1-3,-2,1   2-3,2,1   3-3,-2,-1  43,2,1

 =Y، ٦ساٰ اؾز ؟ثطز سبثٕ  23
    

        
،٦ساٰ اؾز؟ 

[-√ ،√    1      
 

 
√ 

،
 

 
√ 

    2  [-√ ،√     3   4   
 

√ 
،

 

√ 
     

 ثطاڀ ثطضؾځ ضٶ٩ ذٹزضٸټبڀ ؾبذشٻ قسٺ سٹؾٍ ڂ٥ قط٦ز ذٹزضٸؾبظ ، اظ چٻ ٶٹٔ ٲشٛڃطڀ اؾشٟبزٺ ٲځ قٹز؟  -24

 ٪ؿؿشٻ  ٦ٳځ –4     اؾٳځ  ٦ڃٟځ –3   سطسڃجځ  ٦ٳځ –2         سطسڃجځ  ٦ڃٟځ –1

  ، ٦ساٰ اؾز ؟ 3،  10،  7،  1،  5،  12،  2،  9،  4، 16ٲڃبٶٻ زازٺ ټبڀ آٲبضڀ   -25

1 6    2 5/6    3 5/7   4 5/8 
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ثطاثط ثب نٟط ٸ ٲڃبٶ٫ڃٵ اڂٵ ټكز زازٺ ثطاثط ثب   ، ... ،    ،   ا٪ط يطڂت سٛڃڃطار ټكز زازٺ آٲبضڀ   -26
 

 
،   ثبقس، ٲڃبٶ٫ڃٵ زازٺ ټبڀ  

 ، ٦ساٰ اؾز ؟ 5ٸ     ،   ،   

1 6    2 5    3 4   4 3 

 

ذٹزضٸ زض چٽبض ٲٷ٣ُٻ ڂ٥ قٽط زض ٲسر ڂ٥ ٲبٺ اؾز.ظاٸڂٻ ٲطثٹَٻ ثٻ ٲٷ٣ُٻ  500سٗساز سهبزٞبر ضاٶٷس٪ځ  ٶٳٹزاض ٲڃٯٻ اڀ ظڂط، ٶكبٴ زټٷسٺ 27

 اڀ ٦ساٰ اؾز؟ ؾٻ،زض ٶٳٹزاض زاڂطٺ

 

1 8,10    2 6,21    3 2,15    4 4,17 

 

28- X ٲشٛڃط سهبزٞځ Y ٶٹظاز ثٻ سهبزٜ  20، ثٻ سطسڃت ٶكبٴ زټٷسٺ ٸظٴ ٸ ٢س ٶٹظازاٴ ٲشٹٮس قسٺ زض َٹ٬ ڂ٥ ٲبٺ زض ڂ٥ ثڃٳبضؾشبٴ اؾز.  ٸ

ثبقس، ٲ٣ساض  ٸ Y ذٍ ض٪طؾڃٹٴ ثڃٵ X ٲشط ثبقٷس ٸ Y=aX+0/3 ٦7ڃٯٹ٪طٰ ٸ  50اٶشربة ٲڃكٹز. ا٪ط ٲدٳٹٔ ٸظٴ ٸ ٢س اڂٵ ٶٹظازاٴ، ثٻ سطسڃت 

a ٦ساٰ اؾز؟

1 
 

  
     2 

 

    
    3 

  

  
     4 

 

  
 

 

خٗجٕ ؾڃت ٸ زٸ خٗجٻ ٶبضٶ٫ځ ضا زض ؾٻ ضزڂٝ ثٻ َٹض ؾشٹٶځ ضٸڀ ټٱ ٢طاض زټس، ثٻ َٹضڀ ٦ٻ  4خٗجٻ دطس٣ب٬ ،  3ڂ٥ ٲڃٹٺ ٞطٸـ ٲځ ذٹاټس  -29

 بٰ خٗجٻ ټب، ٲشٟبٸر اؾز.ٲڃٹٺ ټب زض ټط ؾشٹٴ اظ ڂ٥ ٶٹٔ ثبقس، ٸڀ ثٻ چٷس َطڂ١ ٲڃشٹاٶس اڂٵ ٦بض ضا اٶدبٰ زټس؟  ٸظٴ سٳ

1 1728    2 1394    3 864    4 288 

 

زضنس ٦بضٲٷساٴ ڂ٥ ؾبظٲبٴ، اظ اڂٷشطٶز ثطاڀ دطزاذز ٢جى ټبڀ ذٹز اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷٷس ٸ ؾبڂط اٞطاز اظ َط٠ زڂ٫ط اڂٵ ٦بض ضا اٶدبٰ ٲځ  60 -30

 24/0قطٌ اڂٵ ٦ٻ اڂٷشطٶز ٸ ؾبڂط ضاٺ ټب اؾشٟبزٺ قٹز، ثٻ سطسڃت ثطاثط ثب  زټٷس. احشٳب٬ اڂٷ٧ٻ ٦بضٲٷسڀ ٢جى سٯٟٵ ټٳطاٺ ذٹز ضا دطزاذز ٦ٷس، ثٻ

 اؾز. ا٪ط ٦بضٲٷسڀ ثٻ سهبزٜ اٶشربة قٹ، احشٳب٬ اڂٵ ٦ٻ ٸڀ ٢جى سٯٟٵ ټٳطاٺ ذٹز ضا دطزاذز ٦ٷس، چ٣سض اؾز؟ 14/0ٸ 

1 208/0   2 1/0    3 144/0   4 2/0 
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 زبان ي ادبیات فارسی

 ، ثٻ سطسڃت زض ٦ساٰ ٲٹضز، زضؾز آٲسٺ اؾز؟«اٲبضر، سٳ٧ڃٵ، ظاز، ٮٹا»ٲٗٷځ ٸاغٺ ټبڀ  -31

  دبزقبټځ، خب ٸ ٲ٧بٴ، سٹٮس، ٖٯٱ2             آثبز ٦طزٴ، ثعض٪ساقز، ظڂبز ثٹزٴ، زضٞف                    1

 ؾٯُٷز، ٲح٭ ا٢بٲز، ظڂبزڀ، ؾبڂٻ 4   ح٧ٹٲز، احشطاٰ، سٹقٻ، دطچٱ                                   3

 ٲٗٷځ ٸاغٺ ٲڃٙ، زض ثڃز ظڂط چڃؿز؟32

 "٦أٞشبة ٶٗٳشٱ قس ظڂط ٲڃٙ   ضڂف ثطٲڃ٧ٷس ٸ ٲځ ٪ٟز : اڀ زضڂٙ"

  ؾبڂٻ4   ضٶ٫ڃٵ ٦ٳبٴ      3   ذٹضقڃس             2    اثط ؾڃبٺ   1

 ڂبٞز ٲځ قٹز؟« ٚٯٍ اٲال ڂځ» زض ٦ساٰ ٲٹضز، 33

  ٢ٯت ٸ ٞؤاز، الٚط ٸ ٶحڃٝ، ٲشإٮٱ ٸ زضزٲٷس، اؾٝ ٸ اٶسٸٺ1

  ؾٟبټز ٸ ٶبزاٶځ، سٯُڃٝ شټٵ، اثشط ٸ ٶب٢م، اٖعاظ ٸ ا٦طا2ٰ

  سًّبز ٸ َجب٠، ٢هس ٸ ٖعڂٳز، ؾذبؼ ٪عاضڀ ٸ س٣سڂط، سٹايٕ ٸ اٞشبز٪ځ3

ټبڀ اذال٢ځ آٲبزٺ ؾبظڀ ٸ سٗجڃٻ، ثص٬ ٸ ثركف، ؾڃٯځ ٸ ٢ٟب ظزٴ، ضظڂٯز 4

 زض ٦ساٰ ثڃز ٚٯٍ اٲالڂځ ٸخٹز زاضز؟ -34

  چٹٴ ٲٹؾٱ حح ضؾڃس ثطذبؾز                                اقشط َٯجڃس ٸ ٲحٳ٭ آضاؾز 1

  ظ ټط خبڀ ذٹاټك٫طاٴ ذبؾشٷس                                ظ ظاڂ٭ ٲط اٸ ضا ټٳځ ذبؾشٷس 2

  اظ ذٹٴ ض٨ ذٹڂف اؾز ٪ط ضٶ٩ ثٻ ضخ زاضٰ            ٲكبَٻ ٶٳځ ذٹاټس،ظڂجبڂځ ضذؿبضٰ 3

  ثط ؾب٢ٻ ذٹز ثبثز ٞبض٘ ظ ٲسز ٦بضٰ                           ٶځ زض َٯت ڂبضٰ، ٶځ زض ٚٱ اٖڃبضٰ 4

  ٲشٵ ظڂط ٲٗطٜ ٦ساٰ قرهڃز ازثځ اؾز؟35

زاض ٞبٶځ ضا ٸزأ ٪ٟز. اظ آثبض ٲكٽٹضـ  ٶ٣س  1378زض ثطٸخطز ثٻ زٶڃب آٲس. ٸڀ زض قٽطڂٹض 1301بنط ٦ٻ زض ؾب٬ ٲٹضخ ٸ ٶٹڂؿٷسٺ ثعض٨ ٲٗ "

. ضا ٲځ سٹاٴ ٶبٰ ثطز."   ازثځ، ؾطٶځ ،دٯٻ دٯٻ سب ٲال٢بر ذسا  ٸ ...

 حؿڃٵ ؾبٖسڀٚالٲ 4   ٚالٲحؿڃٵ ڂٹؾٟځ3   ؾڃس خٟٗط قٽڃسڀ 2   ٖجساٮحؿڃٵ ظضڂٵ ٦ٹة 1

36
 ضٲبٴ "
 اظ آثبض ٦ساٰ ٶٹڂؿٷسٺ ٲ٧شت ٸا٢ٕ ٪طاڂځ اؾز؟ نس ؾب٬ سٷٽبڂځ " 

  ٸڂٯڃبٰ ٞب٦ٷط4    ٮئٹٴ سٹٮؿشٹڀ3   ٪بثطڂ٭ ٪بضؾڃب ٲبض٦ع2   ب٦ؿڃٱ ٪ٹض٦ځ ٲ 1
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  ٢بٮت قٗطڀ اثڃبر ظڂط چڃؿز؟37

 ٲٷكڃٵ ثب ثساٴ ٦ٻ نحجز ثس                     ٪ط چٻ دب٦ځ،سٹ ضا دٯڃس ٦ٷس  "

 "دبضٺ اڀ اثط ٶبدسڂس ٦ٷس        آٞشبثځ ثسڂٵ ثعض٪ځ ضا                             

  ٢ُٗٻ 4    چٽبض دبضٺ 3     ضثبٖځ 2    زٸ ثڃشځ 1

 ٲكٽٹز اؾز؟ دبضازٸ٦ؽ"  زض ٦ساٰ ثڃز آضاڂٻ "38

 ٸاٴ ٦ٻ ٲؿز ٖك١ ٪كز اظ ثبزٺ ٸ خبٲف ث٫ٹ ٲ٫ٹ              آٴ ٦ٻ ضٸڀ زٸؾز زڂس اٸ ضا ثٻ ٦ٟط ٸ زڂٵ چٻ ٦بض        1

 ٚٷڃٳز قٳط ٶٹ ثٽبض خٹاٶځ                                              ٸض٠ سب ٶ٫طزاٶسٺ ثبز ذعاٶځ      2

 ٶڃؿز اظ ق٣ٟز ٲ٫ط دطٸاظڀ اٸ الٚطؾز       زٸ ٲطزٰ ثطٸضؾز        ٪ط ضٸظڀ  چطخ ٲطزٰ ذٹاض ا3

 ٶرؿز ٢ٯت ؾٯڃٱ ق٧ؿش٫بٴ ثك٧ؿز               ٚٳعٺ ثط ټٱ ظز              ټٳڃٵ ٦ٻ چكٱ سٹ نٝ ټبڀ 4

 زاضز؟ اڂٽبٲځ "  ثب سٹخٻ ثٻ ثڃز ظڂط ٦ساٰ ٸاغٺ ٲٗٷبڀ "39

 "ٚٳز ؾط آڂس             ٪ٟشٱ ٦ٻ ٲبٺ ٲٵ قٹ،٪ٟشب ا٪ط ثط آڂس ٪ٟشٱ ٚٱ سٹ زاضٰ ،٪ٟشب  "

  ثطاڂس 4    ڂسآ ؾط3     ٚٱ 2     ٲبٺ1

  ٦ساٰ ٖجبضر ثٻ ٸڂطاڂف ٶڃبظ زاضز؟40

 ، چكٳٻ ظڂجبڂځ ټب ٞطا ٲڃرٹاٶس. ټٷط، آزٲځ ضا ثٻ قٷبذز1

 طزڂٱ. اظ ٞطٲبڂكبر خٷبة ٖبٮځ زض َٹ٬ ؾب٬،ثؿڃبض ثٽطٺ ث2

  ٶٹٔ ثڃٳبضڀ دؽ اظ سح٣ڃ٣بر ٸ آظٲبڂف ټبڀ ٲشٗسز،قٷبذشٻ قس.3

  ٪بټځ ٦ٻ زٸؾز ٞبيٯځ ضا ٲځ ثڃٷٱ اظ اٸ ثطاڀ ټٳ٧بضڀ،قرهب زٖٹر ٲځ ٦ٷٱ.4

  ٖجبضر..... ثٻ خع زض ټٳٻ ٖجبضار ظڂط،ٚٯٍ ٸڂطاقځ ڂبٞز ٲځ قٹز،41

    ثطزٶس ؾبض٠ ضا زؾش٫ڃط ٦طزٶس ٸ ثٻ ظٶساٴ 1

  ٦ٟكځ ٦ٻ ثطازضٰ ذطڂسٺ ثٹز ضا دسضٰ دؿٷسڂس2

    ثؿشٻ ؾٟبضقځ دسضٰ ضا ثٻ ٸؾڃٯٻ دؿز ،ثطاڂف ٞطؾشبزٰ.3

  ٪ٯؿشبٴ ٸ ثٹؾشبٴ،سٹؾٍ قڃد اخ٭،ؾٗسڀ قڃطاظڀ،ٶٹقشٻ قس.4
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  ٦ساٰ ٖجبضر،ٞب٢س حكٹ  س٧طاض ظاڂس  اؾز؟42

  بٮ٫ځ ثسضٸز حڃبر ٪ٟز.زض ؾٵ دٷدبٺ ؾ  ز٦شط ٲحٳس ٲٗڃٵ،1

  آذطڂٵ ٲؿبث٣ٻ ٞڃٷب٬ ضا زض ذبٶٻ زٸؾشٱ ٲكبټسٺ ٦طزٰ.2

    زض قت ٮڃٯٿ اٮ٣سض،زٸ ض٦ٗز ٶٳبظ حبخبر ثٻ خبڀ آٸضزٰ.3

  ٦ٹز٤،ثب ٦ٹقف ٞطاٸاٴ،ثٹسٻ شضر ضا اظ ظٲڃٵ ٦ٷس.4

زض ڂ٥ ٖجبضر َٹالٶځ ،ثب ڂ٧سڂ٫ط ٸاثؿش٫ځ ٲٗٷبڂځ   ثطاڀ خسا ٦طزٴ خٳٯٻ ټبڂځ ٦ٻ اظ خٽز ؾبذشٳبٴ ٸ ٲٟٽٹٰ، ٲؿش٣٭ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾٷس.ٸٮځ43

 زاضٶس،اظ ٦ساٰ ٖالٲز ٶ٫بضقځ اؾشٟبزٺ ٲځ قٹز؟

  ؾٻ ٶ٣ُٻ4   ٶ٣ُٻ ٸڂط٪ٹ٬ 3    ٸڂط٪ٹ٬ 2    ذٍ ٞبنٯٻ1

 اظ ٦ساٰ ثڃز زضڂبٞز ٲځ قٹز؟ طٸج ٲطزاٴ ح١ اؾز"ٖقٽبزر دٯٻ  " ٰ ٲٟٽٹ44

 زض ذٹض ا٢جب٬ ٦الټځ زاضز        ؾبڂٻ زاض ٞٷب سبج ؾط ٲطزاٴ اؾز ټط ؾطڀ 1

  زض ٖك١ ا٪ط زٲځ ٢طاضر ثبقس              ثب نحجز اڂٵ ٸ آٴ چٻ ٦بضر ثبقس 2

  ؾرٵ ؾطا قٹز چٹٴ ثطڂسٺ قس ؾط اٸ       ا٪ط چٻ ټڃچ ؾرٵ ؾط ثطڂسٺ ٶؿطاڂس 3

 بٴ ثٻ سٵ ٶطؾس                    ٸض ضؾس خع ثٻ دڃطټٵ ٶطؾس ڂ دب٦س٬ ضا ظ4

 زض ٦ساٰ ثڃز ٶٽٟشٻ قسٺ اؾز؟ ؾڃط ضا اظ ٪طؾٷٻ چٻ ٚٱ "  ٲٟٽٹٰ ٦ٷبڂځ "45

 ٲ٣هٹز زض زاٲبٴ ؾبح٭ ثٹزٺ اؾز٪ٹټط      ٲب ٖجث زض ؾڃٷٻ زضڂب ٶٟؽ ضا ؾٹذشڃٱ       1

 ٱ ثٽكز        ٶٻ ٶٗٳشځ اؾز ٦ٻ ثبظ آٸضز ٣ٞڃط اظ زٸؾز  خبٴ ٸ ټط چٻ زض اٸ ټؿز ثب ٶٗڃ2

  ٲالٲز ٪ٹڀ ٖبق١ ضا چٻ ٪ٹڂس ٲطزٰ زاٶب؟      ٦ٻ حب٬ ٚط٢ٻ زض زضڂب ٶساضز ذٟشٻ ثط ؾبح٭ 3

  ؾشبڂف ؾطاڂبٴ ٶٻ ڂبض سٹاٶس                         ٲالٲز ٦ٷبٴ زٸؾشساض سٹاٶس 4
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 معارف اسالمی

 اٲڃطاٮٳٹٲٷڃٵ ٖٯڃٻ اٮؿالٰ ثب ٦ساٰ ٖجبضر ټٱ ٲٗٷځ اؾز؟ اڂٵ ٦الٰ 46

 "ذسا ضحٳز ٦ٷس ٦ؿځ ضا ٦ٻ ثساٶس اظ ٦دب آٲسٺ، زض ٦دبؾز ٸ ثٻ ٦دب ٲځ ضٸز. "

  ذساڀ ٲشٗب٬ قٷبذز ذڃط ٸ ٶڃ٧ځ ٸ ٪طاڂف ثٻ آٴ ٸ قٷبذز ثسڀ ٸ ثڃعاضڀ اض آٴ ضا زض ٲب ٢طاض زازٺ اؾز.1

 ٶ٫طز ڂب ثٻ سٳبقبڀ خٽبٴ ٲځ ٶكڃٷس، ذسا ضا ٲځ ڂبثس ٸ ٲحجبـ ضا حؽ ٲځ ٦ٷس. ټط ٦ؽ زض ذٹز ٲځ 2

  اضظـ ټط ٦ؽ ثٻ زض٤ ٸ ٞٽٱ ٸڀ اظ ح٣ڃ٣ز ټؿشځ ٸ خبڂ٫بٺ ذٹز زض ٶٓبٰ آٞطڂٷؽ ثؿش٫ځ زاضز.3

  ذساٸٶس ٲب ضا نبحت اضازٺ ٸ اذشڃبض آٞطڂس ٸ ٲؿئٹ٬ ؾطٶٹقز ذٹڂف ٢طاض زاز.4

 بٲٗٻ ،ثٻ سطسڃت ٦ساٲٷس؟ سدٯځ سٹحڃس ٖٳٯځ زض ٞطز ٸ خ47

 اظ دڃبٲجط ل  اَبٖز  ڂ٫بٶٻ قسٴ اٶؿبٴ ثطاڀ ذسا –2   ٖساٮز ٸ ٢ؿٍ سح١٣  ڂ٫بٶٻ قسٴ اٶؿبٴ ثطاڀ ذسا–1

  ٖساٮز ٸ ٢ؿٍ سح١٣  اٖش٣بز ذبٮم ثٻ ذسا زاقشٵ –4    ل  دڃبٲجط اظ اَبٖز  اٖش٣بز ذبٮم ثٻ ذسا زاقشٵ –3

 اَبٖز اظ ٚڃط ذسا ،ثٻ سطسڃت ٲٹنٹٜ ثٻ ٦ساٰ قط٤ اؾز؟ دطؾشف ٸ 48

  شاسځ خٯځ  ذٟځ شاسځ –4  ٖٳٯځ ذٟځ  خٯځ ٖٳٯځ –3          شاسځ ذٟځ  خٯځ شاسځ –2   ٖٳٯځ خٯځ  ذٟځ شاسځ –1

 ثط٦ز ثٻ ٲرٯٹ٢بر ٸ ثٷس٪بٴ ٢طاض زاز؟جى ٸ ضحٳز ٸ ٞ ذساٸٶس ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٦ساٰ ڂ٥ اظ ٲطاست ٦ٳب٬،دڃبٲجط ل ضا ٸاؾُٻ 49

  ٖهٳز 4    ٲٗدعٺ 3    ٸالڂز ٲٗٷٹڀ 2    ٸالڂز ْبټطڀ 1

٦ساٰ ٲٹضز ،ٖٯز آٲسٴ دڃبٲجطاٴ ٲشٗسز ضا  "ٹٮٽٱ٣ٶحٵ ٲٗبقط االٶجڃب اٲطٶب اٴ س٧ٯٱ اٮٷبؼ ٖٯځ ٢سض ٖ  ثب سٹخٻ ثٻ حسڂث دڃبٲجط ٪طاٲځ ل "50

 ثڃبٴ ٲځ ٦ٷس؟

  اظ ثڃٵ ضٞشٵ ثب سحطڂٝ سٗٯڃٳبر دڃبٲجط دڃكڃٵ 2   سطٸڂح ٖساٮز َٯجځ ٸ ٦طاٲز ټبڀ اذال٢ځ  1

 ضقس سسضڂدځ ؾُح ٧ٞط خٹاٲٕ ٸ ا٢ٹاٰ  4    ٮعٸٰ اؾشٳطاض زض زٖٹر ٸ سطٸڂح دڃٹؾشٻ آٴ 3

  ٦ساٰ ٲٹضز،زض ضاثُٻ ثب آٲبز٪ځ خبٲٗٻ ثكطڀ ثطاڀ زضڂبٞز ثطٶبٲٻ ٦بٲ٭ ظٶس٪ځ ،نحڃح اؾز؟51

  دؽ اظ دبڂبٴ ڂبٞشٵ ٶعٸ٬ ٸحځ دؽ اظ ضحٯز دڃبٲجط اؾالٰ ل، ثٻ ټٳبٴ ٲڃعاٴ ټساڂز ٦ٻ زض ٢طآٴ اؾز،ثؿٷسٺ ٲځ قٹز.1

  خبٲٗٻ ثكطڀ زض ظٲبٴ ٶعٸ٬ ٢طآٴ، ثٻ زٮڃ٭ دبڂڃٵ ثٹزٴ ؾُح زض٤ اٶؿبٴ ټب،سٹاٶبڂځ زضڂبٞز ٦بٲ٭ سطڂٵ ثطٶبٲٻ ضا ٶساقز.2

 ځ ثكط ضا زض َٹ٬ ظٲبٴ ټب دبؾد زازٺ ٸ ٲٹٲٷبٴ ٲځ سٹاٶٷس ثب س٧ٟط زض آٴ، ثٻ ٲٗطٞز زؾز ڂبثٷس. ٢طآٴ ؾبظټبڀ ټساڂش3

  زضڂبٞز دبؾد ٶڃبظټبڀ ٞطزڀ ٸ اخشٳبٖځ ثطاڀ اٶؿبٴ ټب ثٻ ٦ٳ٥ ٢طآٴ اٲ٧بٴ دصڂط ٶڃؿز ٸ ثطٶبٲٻ ٖٳٯځ زڂ٫ط ٲٹضز ٶڃبظ اؾز.4

 ، ثٻ سطسڃت ثڃبٶ٫ط ٦ساٰ اؾشسال٬ ثطاڀ اثجبر ٲٗبز اؾز؟« ضڀ ذٯ٣ز اٶؿبٴ ٸ خٽبٴاقبضٺ ثٻ ټسٜ زا» ٸ « اقبضٺ ثٻ دڃساڂف ٶرؿشڃٵ اٶؿبٴ» -52

اٲ٧بٴ يطٸضر –4  اٲ٧بٴ اٲ٧بٴ –3  يطٸضر يطٸضر –2   يطٸضر اٲ٧بٴ –1
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 ثٽشطڂٵ ٪ٹاټبٴ ٢ڃبٲز ، چٻ ٦ؿبٶځ ټؿشٷس ٸ چطا؟  -53

 . اٶس زڂسٺ زٶڃب زض ضا ټب اٶؿبٴ اٖٳب٬ ثبَٵ ٸ ْبټط ٞطقش٫بٴ اٮٽځ –1

 .اٶس زڂسٺ زٶڃب زض ضا ټب اٶؿبٴ اٖٳب٬ ثبَٵ ٸ ْبټط دڃبٲجطاٴ ٸ اٲبٲبٴ –2

ثٹزٺ ٸ سٳبٲځ اٖٳب٬ ضا ثجز ٦طزٺ اٶس. آٶٽب ٲطا٢ت ټٳٹاضٺ ظٶس٪ځ َٹ٬ زض ٞطقش٫بٴ اٮٽځ –3

زض َٹ٬ ظٶس٪ځ ټٳٹاضٺ ٲطا٢ت آٶٽب ثٹزٺ ٸ سٳبٲځ اٖٳب٬ ضا ثجز ٦طزٺ اٶس. -دڃبٲجطاٴ ٸ اٲبٲبٴ4

 آڂٻ قطڂٟٻ ٢بٮٹا اٮٱ س٧ٵ اضو اهلل ٸاؾٗٿ ٞشٽب خطٸا ٞڃٽب ... ، ذُبة ثٻ چٻ ٦ؿبٶځ ٸ زض ٦ساٰ ٖبٮٱ اؾز؟ -54

ثطظخ ثٽكشڃبٴ –4   ٢ڃبٲز ثٽكشڃبٴ –3  ثطظخ -زٸظذڃبٴ  2    ٢ڃبٲز زٸظذڃبٴ –1

 ثؿڃبض ٲٽٱ قٳطزٺ قسٺ اؾز؟چطا خبٲٗٻ اؾالٲځ ٶڃبظٲٷس ح٧ٹٲز ٸ ٸالڂز اؾز ٸ ضټجطڀ خعٸ اح٧بٰ  -55

قڃٹٺ ضؾڃسٴ ثٻ اح٧بٰ اٮٽځ ، سٹؾٍ ٖٯٳبڀ زڂٵ ٲكرم قسٺ ٸ ثطاڀ ٶكط آٴ ، ثٻ ح٧ٹٲز ٶڃبظ اؾز.1

ثب ٸخٹز سٷٓڃٱ ضٸاثٍ اخشٳبٖځ ٸ ا٢شهبزڀ سٹؾٍ ٲطزٰ ، ضټجطڀ ثبڂس ٲٗٷٹڂبر ضا ؾطدطؾشځ ٶٳبڂس.2

ثبڂس ثط ثٗس اخشٳبٖځ آٶبٴ سإثڃط٪صاض ثبقس.نطٜ ٶٓط اظ حڃبر ٞطزڀ ٲؿٯٳبٶبٴ ، ح٧ٹٲز 3

ثطٶبٲٻ ټساڂز اٶؿبٴ ، ثبڂس خبٲٕ ٸ زضثط٪ڃطٶسٺ حڃبر ٞطزڀ ٸ اخشٳبٖځ اٶؿبٴ ثبقس.4

  دڃبٰ ٦ساٰ آڂٻ ، سطؾڃٱ ٦ٷٷسٺ ٲجٷبڀ ٢طآٶځ اڂٵ ٦الٰ اٲڃطاٮٳؤٲٷبٴ حًطر ٖٯځ ٔ اؾز ٦ٻ ٲځ ٞطٲبڂس : -56

ذبٮځ ٶٳځ ٲبٶس . اٲب ذساٸٶس ، ثٻ ٖٯز ؾشٳ٫طڀ اٶؿبٴ ٸ ظڂبزٺ ضٸڀ قبٴ زض ٪ٷبٺ ، آٶبٴ ضا اظ ٸخٹز حدز زض ٲڃبٶكبٴ ثځ  ظٲڃٵ اظ حدز ذسا اٲبٰ»

 «ثٽطٺ ٲځ ؾبظز

اٴّ اهلل ال ڂٛڃط ٲب ث٣ٹٰ حشّځ ڂٛڃطٸا ٲب ثبٶٟؿٽٱ 2    ؤٞبٴ ٲبر اٸ ٢ش٭ اٶ٣ٯجشٱ ٖٯځ ا٣ٖبث٧ٱ 1

ٮٯّصڂٵ احؿٷٹا اٮحؿٷځ ٸ ظڂبزپ ٸ الڂطټ١ ٸخٹټٽٱ ٢شط ٸ الشٮّٻ 4  ڂطڂسٸٴ اٴ ڂشحب٦ٳٹا اٮځ اٮُبٚٹر ٸ ٢س اٲطٸا اٴ ڂ٧ٟطٸا ثٻ 3

 اٸٮڃٵ ٢سٰ زض زٸؾشځ ذبٮهبٶٻ ثب ذساٸٶس ، ثطذٹضزاضڀ اظ ٦ساٰ ٲٹضز اؾز؟ -57

حُؿٵ ٞبٖٯځ ٸ ٶڃز ذبٮهبٶٻ  2     حُؿٵ ٞبٖٯځ ٸ حُؿٵ ٞٗٯځ 1

حُؿٵ ٞٗٯځ ٸ سالـ ثطاڀ ٦بض ذڃط4    حُؿٵ ٞٗٯځ ٸ اٶدبٰ ٖٳ٭ نبٮح3

 ، ثٻ سطسڃت چٻ  ح٧ٳځ زاضز؟« ثطاڀ حّٟ ٲب٬ ٸ خٯٹ٪ڃطڀ اظ يطض ٲبٮځ ٸ ثسٶځ »ٸ « ق٧ؿشٵ ٶٳبظ ٸاخت زض ٚڃط ٶبچبضڀ» -58

 ٶساضز ٲبٶٗځ حطاٰ –4  زاضز اق٧ب٬ حطاٰ –3  ٶساضز ٲبٶٗځ ٲ٧طٸٺ –2  زاضز اق٧ب٬ ٲ٧طٸٺ –1

 ٦ساٰ ٲٹضز ، ٲٹخت ٸخٹة دطزاذز ٦ٟبضٺ ٲځ قٹز؟ -59

ٚؿ٭ خٷبثز ثط اٸ ٸاخت قٹز ٸ ؾٽ٭ اٶ٫بضڀ ٶٳبڂس سب ٸ٢ز سٷ٩ قٹز.1

ثٻ ٖٯز ٖصضڀ ضٸظٺ ٶ٫ڃطز ٸ سب ٲبٺ ضٲًبٴ آڂٷسٺ ٶڃع ٢ًبڀ آٴ ضا ثٻ خب ٶڃبٸضز.2

ثبڂس ټٱ ٢ًبڀ آٴ ضا ثٻ خب آٸضز ٸ ټٱ ٦ٟبضٺ ثسټس .ٖٳساً ضٸظٺ ٲبٺ ضٲًبٴ ضا ٶ٫ڃطز 3

٦ٳشط اظ چٽبض ٞطؾد قطٖځ اظ ٸَٵ ذٹز زٸض قٹز ٸ ضٞز ٸ ثط٪كشف ثڃف اظ ټكز ٞطؾد ثبقس.4

 ا٪ط اٶؿبٴ چڃعڀ ضا اخبضٺ ٦طز اظ ثڃٵ ثطٸز، چٻ ح٧ٳځ زاضز؟ -60

زض ټط نٹضر ، چٹٴ ح١ سهطٜ زاقشٻ ، يبٲٵ ٶڃؿز.2  ٸٮٹ اڂٵ ٦ٻ زض ٶ٫ٽساضڀ آٴ ٦ٹسبټځ ٶ٧طزٺ ، يبٲٵ اؾز.1

چٷبٶچٻ زض ٶ٫ٽساضڀ آٴ ٦ٹسبټځ ٶ٧طزٺ ، يبٲٵ ٶڃؿز.4  زض ټط نٹضر ، چٹٴ زض زؾز اٸ يبڂٕ قسٺ ، يبٲٵ اؾز.3
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 عمًمی زبان اوگلیسی –

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the number of the answer choice 1, 2, 3, or 4 that best completes 

the blank .then mark it on your answer sheet.

61-It is argued that it is ……………………….. for a manager to provide her staff with constructive 

feedback.  

1 Actual    2Crucial  3Aware  4Entire 

62- Those organisms that are most suited to the environment will be those that will …………

1 Survive  
2Stick   3Handle  4Protect 

63- The company president stated that without the active ……………….. of all the employees the project 

could not have even gotten off the ground. 

1 Permission   2Involvement  3procedure  4density 

64”Could you ……………..me a favor? Would you mind answering the phone for a minute_I need to pop 

out to the post office.”  

1 Get   2Take   3Make  4do 

65- He’s so calm when he answers questions in interviews. I wish I could be that … 

1 Mental   2emotionless   3coherent  4immediate 

PART B: cloze Passage

Directions: Choose the number of the answer choice 1,2,3,4 that best fits each blank in 

the following passage. Then mark it on your answer sheet.

Although media and advertising do play a large role in influencing many people’s lives, researchers believe 

that plastic surgery obsession is linked to psychological disorders. Body Dimorphic Disorder BDD is seen 

as playing a large role in the lives of those who are obsessed with plastic surgery in order to correct a 

perceived  problem 66 ……………their appearance.

BDD is a disorder resulting in the sufferer becoming “preoccupied with 67……….. as defects in their 

bodies or faces .”While 2% of people suffer from body dysmorphic disorder in the United States, 15% of 

patients 68 …………………. a dermatologist and cosmetic surgeons have the disorder. Half of the patients 

with the disorder who have cosmetic surgery  performed  are not pleased with the aesthetic outcome.BDD 

can lead to suicide in some of its sufferers.69………..many with BDD seek cosmetic surgery, the 

procedures do not treat BDD,and can ultimately worsen the problem . The psychological 
root of the problem is usually unidentified , 70………….the treatment to be even more difficult .Some say 

that the fixation or obsession with corrections of the area could be a sub-disorder such as anorexia or muscle 

dysmorphia.

66-  1 on    2for    3to    4in 

67-1 regarding   2What they regard 3 What regarded  4they regard them 

http://topsoal.ir


68- 1 See  2 Seeing  3 Seen  4 Are seen 

69-1 However  2 Since  3 While  4 Unless 

70-1 which causes 2to cause 3it causes 4that causes 

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and choose the number of the answer choice 1, 2 

,3 , or 4 that best answers each question. Then mark it on your answer sheet. 

 
We all know that strong emotions have a powerful physical effect. Feeling nervous before an important 

interview can send you rushing to the bathroom, while a sudden attack of anxiety can send your heart racing 

and leave you feeling faint and dizzy. But new research has revealed the incredible healing power of the 

brain and how learning to relax and think positively can have dramatic health benefits.  

And there is now overwhelming evidence that your mental and emotional state can also have a direct impact 

on your body’s ability to fight disease and cope with pain.

Bob Lewin, Professor of Rehabilitation at York University, took a group of heart patients through an eight-

week angina management program which included stress management, relaxation techniques, goal-setting, 

yoga and exercise. The results were staggering. Fifty per cent of the patients who had been on waiting lists 

. So how do itthey no longer needed decidedheir cardiologists who for bypass surgery were taken off by t

you make it work for you? Well, it’s far more complex than just learning to look on the bright side.  The 

key variable in patients getting well is the extent to which they feel in control of their 

own emotions. Reorganizing your life and learning self-help techniques can help put you back in control of 

these.

71-   What does the passage mainly discuss?  

1 New research findings about human health 

2 An innovative way to combat heart disease 

3 Being in control of one’s emotions pays off 

4 Wave through which feelings can put us at a disadvantage  

72- Which of the following best represents the rhetorical purpose of the passage?  

1 Definition 

2 Process description    
3 Classification                  

   4 Function description          

73- Which of the following is NOT true about the study conducted by Bob Lewin?  

1 It took a period of two weeks to complete. 

2 The participants in the study had a heart condition. 

3 It was performed on participants who used to be managers. 

4 At the end of the study some of the participants were told that they no longer needed a heart surgery. 

74 -The word “it” in paragraph 2 refers to …  

1 Surgery                       2cardiologist                 

3 list                         4result 

75- Which of the following best describes the author’s attitude towards stress management? 

1 Critical                 2Unbelieving            

3 Confused          4Favorable 
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ًمی ، داوص اجتماعی ي حقًق اساسیاطالعات عم
 ٦ساٰ ضٸز، اظ اضسٟبٖبر چٽ٭ چكٳٻ ؾطچكٳٻ ٲځ ٪ڃطز؟76

  ټطڂطٸز4   ٢ع٬ اٸظٸٴ                 3   ٦بضٸٴ          2   ٦طذٻ             1

  سٽطاٴ زض ظٲبٴ ؾٯُٷز ٦ساٰ دبزقبٺ، ثٻ ٖٷٹاٴ دبڂشرز اٶشربة قس؟77

  ٶبزضقبٺ اٞكبض4  ٲٟٓطاٮسڂٵ قبٺ        3  قبٺ اؾٳبٖڃ٭ نٟٹڀ    2 آٚب ٲحٳس ذبٴ ٢بخبض    1

 ٦دبؾز ؟ زڂٹاٴ ٦ڃٟطڀ ثڃٵ اٮٳٯٯځ" ٲح٭ اؾش٣طاض " 78

  ٸاقٷ٫شٵ4 ٶڃٹڂط3٤ ٮٷسٴ 2 الټٻ 1

  ثبٶ٥ ټبڀ زٸٮشځ سرههځ زض ٦كٹض ٦ساٲٷس؟79

 نٷٗز ٸ ٲٗسٴ  ٲؿ٧ٵ –  سدبضر –1

 نٷٗز ٸ ٲٗسٴ  ٲؿ٧ٵ – ٸضظڀ –ب ٦ك2

 ٲؿ٧ٵ سدبضر –  ضٞبٺ ٦بض٪طاٴ –3

 سدبضر  نبزضار –  ٲٯز –4

 زض خطڂبٴ خٷ٩ سحٳڃٯځ ،٦ساٰ قٽط زض ؾبڂٻ اٸٮڃٵ حٳٯٻ ٪ؿشطزٺ ضظٲٷس٪بٴ اؾالٰ،اظ ٲحبنطٺ اضسف ٖطا٠ ذبضج قس؟ – 80

  ٲٽطاٴ4 ؾٹؾٷ٫طز3 آثبزاٴ2 ذطٲكٽط1

 زض دځ ٦ساٰ اسٟب٠، اٸٮڃٵ زٸٮز ٲٹ٢ز خٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ اؾشٟٗب ٦طز؟ 81

  اؾشٟٗبڀ ثطذځ اظ اًٖبء زٸٮز 4 سؿرڃط الٶٻ خبؾٹؾځ 3 اٶ٣الة ٞطټٷ٫ځ 2 قطٸٔ خٷ٩ اڂطاٴ ٸ ٖطا٠ 1

82
 ؾبظٲبٴ "
 سبثٕ ٦ساٰ ٸظاضسربٶٻ اؾز؟  "ثبظضؾځ ٸ ٶٓبضر ثط ٢ڃٳز ٸ سٹظڂٕ ٦بال ٸ ذسٲبر  

 زاز٪ؿشطڀ 4 خٽبز ٦كبٸضظڀ3 ٦كٹض2 نٷٗز،ٲٗسٴ،سدبضر 1

 ،زڂذٯٳبؾځ خٳٽٹضڀ اؾالٲځ اڂطاٴ، ثط دبڂٻ ٦ساٰ ٲثٯث َالڂځ اؾز؟1404 زض ؾٷس چكٱ اٶساظ 84

  ٲهٯحز، اؾش٣ال٬، آظازڀ 4  ٖعر،ا٢شساض،اؾش٣ال3٬  ٖعر،ح٧ٳز،ٲهٯحز 2    ٖعر، ح٧ٳز، اؾش٣ال1٬

 اؾز؟ 1404ڂ٥ اظ ٲٹاضز ظڂط، اظ ٸڂػ٪ځ ټبڀ خبٲٗٻ اڂطاٶځ زض ؾٷس  سٗبٲ٭ ؾبظٶسٺ ثب ٦ساٰ 85

  ٦كٹضټبڀ ٲٷ٣ُٻ 2    ٦كٹضټبڀ آؾڃبڀ خٷٹة قط٢ځ 1

  خٽبٴ 4     ٦كٹضټبڀ حٹظٺ ذٯڃح ٞبضؼ3

 ٷح٭ قٹز،ٲطخٕ نالحڃز زاض ثطاڀ ضؾڃس٪ځ ثٻ اٖشطاو قٹضا ثٻ اٶحال٬، ٦ساٰ اؾز؟ٲ ا٪ط قٹضا 86

  قٹضاڀ ٶ٫ٽجبٴ 4 اؾشبٶساضڀ3 زاز٪بٺ2 ٸظاضر ٦كٹض 1

 

 

83 زؾشڃبثځ ثٻ اټساٜ ؾٷس چكٱ اٶساظ، زض ٦ساٰ نٹضر ٲ٣سٸض اؾز؟ 

1 سٹٮڃس ٶبذبٮم ٲٯځ اٞعاڂف ڂبثس. 

2 ٲحڃٍ ٚڃط٢بث٭ سٛڃڃط ٸ ثبثجبر ثبقس 

3 زض حڃُٻ ٢ٹاٖس ٸ ٢ٹاٶڃٵ ضؾٳځ ٦كٹض سٗطڂٝ قٹز. 

4 قطاڂٍ ثطاڀ اڂدبز زض٤ ٲكشط٤ ٸ سٟبټٱ ثڃٵ ضټجطاٴ خبٲٗٻ زض آڂٷسٺ ٲُٯٹة ثٻ ٸخٹز ٲځ آڂس. 
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  ٦ساٰ ٲٹضز ًٖٹ قٹضاڀ ثبظٶ٫طڀ ٢بٶٹٴ اؾبؾځ اؾز؟87

  ٲٗبٸٴ اٸ٬ ضئڃؽ خٳٽٹض 1

  ٣ٍٞ قف ٶٟط ٣ٞڃٻ قٹضاڀ ٶ٫ٽجبٴ 2

  ٦ٯڃٻ اًٖبء قٹضاڀ ٶ٫ٽجبٴ 3

  ٦ٯڃٻ اًٖبء ٲدٳٕ سكرڃم ٲهٯحز ٶٓبٰ 4

  آڂب ٢بيځ زاز٪بٺ ٲځ سٹاٶس اظ اخطاڀ آڂڃٵ ٶبٲٻ ٲربٮٝ ثب ٢بٶٹٴ اٲشٷبٔ ٦ٷس؟88

  ذڃط، اٲب ٲځ سٹاٶس سب سٗڃڃٵ س٧ٯڃٝ آڂڃٵ ٶبٲٻ زض زڂٹاٴ ٖساٮز ازاضڀ، اظ نسٸض ضؤڀ اٲشٷبٔ ٦ٷس 1

 زڂٹاٴ ٖساٮز ازاضڀ س٣بيب ٦ٷس. ثٯځ ٸ ٲځ سٹاٶس اثُب٬ آٴ ضا اظ 2

  ذڃط ٸ دطٸٶسٺ ضا ثبڂس ثطاڀ زڂٹاٴ ٖساٮز ازاضڀ اضؾب٬ ٦ٷس.3

  ثٯځ ٸ ثبڂس اثُب٬ آٴ ضا اظ زڂٹاٴ ٖساٮز ازاضڀ ثرٹاټس.4

  ثطاڀ ٲٗطٞځ ثٻ ٲدٯؽ خٽز اذص ضؤڀ اٖشٳبز،٦ساٰ ٸظڂط ضا زڂ٫طاٴ ثبڂس ثٻ ضئڃؽ خٳٽٹض دڃكشٽبز ٦ٷٷس؟89

  زاز٪ؿشطڀ4 اٲٹض ذبضخٻ 3 اَالٖبر2ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾالٲځ  1

 اؾز؟ ٶكسٺ ٶبٰ ٦ساٰ ٶٽبز، زض ٢بٶٹٴ اؾبؾځ ثڃبٴ 90

 قٹضاڀ ٖبٮځ اٲٷڃز ٲٯځ 2  قٹضاڀ ٖبٮځ اٶ٣الة اؾالٲځ 1

 زڂٹاٴ ٖبٮځ ٦كٹض4 قٹضاڀ ٶٓبضر ثط نسا ٸ ؾڃٳب3 
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 ي تًاومىذی َای عمًمیًَش 

 

 اٶشربة ٦ٷڃس ٸ  زض دبؾرٷبٲٻ ٖالٲز ثعٶڃس. 94سب  91ضاټٷٳبڂځ: ٲشٵ ظڂط ضا ثٻ ز٢ز ثرٹاٶڃس ٸ نحڃح سطڂٵ دبؾد ضا ثطاڀ ؾٹا٬ 

سكٹڂ١ ٦ٹز٤ ثٻ اڂٵ ٦ٻ ٶٹقڃسٶځ ذٹز ضا سب آذطڂٵ ٢ُطٺ ؾط ٦كس، ثڃف اظ آٶ٧ٻ ثطاڀ اٸ ٶٟٗځ زض ثطزاقشٻ ثبقس ٲشًٳٵ يطض ظڂبزڀ 

ٗبً ؾٹذشٻ ٲځ قٹز، اٲب زض ٖٹو ٖبزار ثس سٛصڂٻ اڀ ټٳچٷبٴ ثٻ ٢ٹر ذٹز ثب٢ځ ذٹاټس ٲبٶس.  اؾز.ا٪طچٻ ٦بٮطڀ ٲٹاز ٚصاڂځ ؾطڂ

ٲبټٻ، ٲبحه٭ قڃٹٺ سٛصڂٻ آٶٽب زض  24دطٸٞؿٹض ٪ڃجؽ ٸ ضٶبسب ٞٹضؾشٻ اظ زاٶك٫بٺ ثطڂ٫ٽبٰ ڂٹٶ٩ ثٻ اڂٵ ٶشڃدٻ ضؾڃسٺ اٶس ٦ٻ چب٢ځ زض ٦ٹز٦بٴ 

ٹزٺ اؾز. ٞٹضؾشٻ ٲځ ٪ٹڂس: ا٪ط ٦ٹز٦ځ زض ؾٵ زٸ ؾبٮ٫ځ زچبض ايبٞٻ ٸظٴ اؾز، اڂٵ ٖبٲ٭ اٸضا زض ٲؿڃطڀ ٢طاض ذٹاټس زٸضاٴ قڃطذٹاض٪ځ ث

 زاز ٦ٻ ٶشڃدٻ آٴ، چب٢ځ ٸڀ ضا زض ٲطاح٭ ثٗسڀ ظٶس٪ځ زض دځ ذٹاټس زاقز ٸ اڂٵ خبڀ ثؿځ ٶ٫طاٶځ زاضز.

ثبض  5/2دطزاذشٻ ٸ ٲشٹخٻ قسٶس ٶٹظازاٶځ ٦ٻ ثب قڃط ذك٥ سٛصڂٻ ٲځ قسٶس،  ټعاض ذبٶٹازٺ 8ٲح٣٣بٴ اڂٵ زاٶك٫بٺ ، ثٻ ثطضؾځ زازٺ ټبڀ ثڃف اظ 

 ثڃكشط اظ ٶٹظازاٶځ ٦ٻ زض قف ٲبٺ ٶرؿز ظٶس٪ځ ذٹز ثب قڃط ٲبزض سٛصڂٻ قسٺ اٶس، زض ٲٗطو چب٢ځ ٢طاض زاقشٻ اٶس. اٲب ثٻ ٪ٟشٻ اڂٵ ٲح٣٣بٴ،

ٲح٣٣بٴ اڂٵ َطح ثٹزٺ ٸ ٶشڃدٻ سح٣ڃ٣بر ذٹز ضا زض ٲدٯٻ چب٢ځ  اڂٵ اٮ٫ٹ ٣ٍٞ ثٻ سٛصڂٻ ثب قڃط ٲبزض ٲطثٹٌ ٶٳځ قٹز.٪ڃجؽ ٦ٻ ڂ٧ځ اظ

٦ٹز٦بٴ ثٻ چبح ضؾبٶسٺ اؾز ٲځ ٪ٹڂس: ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ اڂٵ اٮ٫ٹټبڀ سٛصڂٻ اڀ ٦ٹز٦بٴ اؾز ٦ٻ ٲؿڃط چب٢ځ آٶٽب ضا ٲكرم ٲځ 

زضنس اٞعاڂف ٲځ  ٢36طاض زازٴ ٶٹظازاٴ آٴ ټٱ ثٻ ټٳطاٺ ڂ٥ ثُطڀ قڃطذُط چب٢ځ آٶٽب ضا سب ٲڃعاٴ  ؾٹاالر ٸة ؾبڂز اڀ اؾشرسا٦ٰٷس.

 زضنس اٞعاڂف زټس. 40زټس.ټٳچٷڃٵ سٛصڂٻ ظٸز ټٷ٫بٰ ٶٹظاز ثب ٚصاڀ خبٲس، آٴ ټٱ ٢ج٭ اظ چٽبض ٲبټ٫ځ ٲځ سٹاٶس ذُط چب٢ځ اٸ ضا سب 

، آٴ ټٱ ثٻ قڃٹٺ اڀ ٦ٻ ٦ٹز٤ ٶشٹاٶس اٮ٫ٹټبڀ سٛصڂٻ اڀ ذٹز ضا سٗڃڃٵ ٶٳبڂس، ثٻ ٞٹضؾشٻ ٲځ ٪ٹڂس: ضٸـ ٚصا ذٹضزٴ ٢ج٭ اظ ثٻ ذٹاة ضٞشٵ

سسضڂح اؾشٹاض ٲځ ٪طزز. اٸ ټٳچٷڃٵ ٲځ ٪ٹڂس ٦ٻ َجڃٗز سٛصڂٻ ثب قڃط ٲبزض، ثٻ ٶٹظاز ٦ٳ٥ ٲځ ٦ٷس سب ظٲبٴ ؾڃط قسٴ ذٹز ضا ثٻ ذٹثځ 

ٻ ٶحٹڀ ثٻ ٶٹظازاٶځ ٦ٻ ثب قڃط ذك٥ سٛصڂٻ ٲځ قٹٶس ٶڃع آٲٹذز. اٸ اٲب اڂٵ ٲٽبضر ضا ثبڂس ث ؾٹاالر ٸة ؾبڂز اڀ اؾشرساٰ. سكرڃم زټس.

ٳبڂڃس، ٲځ ٪ٹڂس: ا٪ط ٶٹظاز ذٹز ضا ثب قڃكٻ قڃط سٛصڂٻ ٲځ ٦ٷڃس ٸ ؾٗځ زاضڂس سب ذٹضزٴ اٸ ضا سٷٓڃٱ ٦طزٺ ٸ ضاٺ زضؾز سٛصڂٻ ضا ثطاڀ اٸ ټٳٹاض ٶ

ا ثٻ ٦ٷبضڀ ٲځ ظٶس، ثبڂؿشځ سٛصڂٻ اٸ ضا ٲشٹ٢ٝ ٦ٷڃس.ؾٗځ ٶ٧ٷڃس سب ثٻ ټٷٹظ ټٱ زڂط ٶكسٺ اؾز. زض ظٲبٶځ ٦ٻ ٶٹظاز ؾڃط ٲځ قٹز ٸ قڃكٻ قڃط ض

 ظٸضاٸ ضا ٸازاض ٦ٷڃس سب سٳبٰ ٲحشٹڀ قڃكٻ ضا ؾط ث٧كس.

سٛصڂٻ ثب  

حط٦شځ ٶٹظاز ضا زض ظٲبٴ ذٹضزٴ قڃط سٛڃڃط زټس ٸ ٲشبؾٟبٶٻ آٴ زؾشٻ اظ ٶٹظازاٶځ ٦ٻ ٣ٍٞ ثب قڃكٻ قڃط سٛصڂٻ  قڃط ٲځ سٹاٶس ثٻ ٶحٹڀ اٖٳب٬

س، ٲځ قٹٶس  ٣ٍٞ ثب قڃكٻ ڂب ٪بټځ ټٱ ثب قڃط ٲبزض  ثڃكشط زض ٲٗطو آٴ ٲځ ثبقٷس ٦ٻ ثٻ قڃط آٶٽب قڃطڂٵ ٦ٷٷسٺ ڂب زڂ٫ط ٚالسځ ايبٞٻ ٶٳبڂٷ

 ضا ثب ٢بق١ ثٻ آٶٽب ثرٹضاٶٷس.آٴ ټٱ ٢ج٭ اظ آٴ ٦ٻ اڂٵ ٚالر 

91-

ظٲڃٷٻ ثطٸظ چب٢ځ زض ظٲبٴ ٦ٹز٦ځ ق٧٭ ٲځ ٪ڃطز.1

       چب٢ځ ظٸزضؼ، اظ خٳٯٻ ٲٽٳشطڂٵ ٖٹا٢ت سٛصڂٻ ٶٹظاز ثب قڃكٻ قڃط اؾز. 2

زٸضاٴ ٦ٹز٦ځ آٶبٴ اؾز.ثٽشطڂٵ ظٲبٴ ثطاڀ سكرڃم اؾشٗساز چب٢ځ زض اٞطاز،  3

ٹازڀ ٦ٻ ثطاڀ ٚٷځ ؾبظڀ قڃط ذك٥ ثٻ آٴ اٞعٸزٺ ٲځ قٹز ، سبثڃطڀ ٲ٧ٗٹؼ ثط ؾالٲز ٦ٹز٦بٴ زض آڂٷسٺ زاضز.ٲ4

 

سٛصڂٻ ثب قڃط ٲبزض زض ذبٶٹزٺ ټبڀ ٣ٞڃط ٸ سحهڃ٭ ٶ٧طزٺ زض ؾُح دبڂڃٷځ ٢طاض زاضز. ؾبٮځ ٞڃٷسٮځ، اؾشبز ثٽساقز سٛصڂٻ ٖٳٹٲځ زض زاٶك٫بٺ 

٦ٯٳجڃب ٲځ ٪ٹڂس: ثط اؾبؼ سح٣ڃ٣بر خسڂس نٹضر ٪طٞشٻ اظ ؾٹڀ ٲح٣٣بٴ زاٶك٫بٺ ثطڂ٫ٽبٰ ڂٹٶ٩، اڂٵ ٶ٧شٻ ضٸقٵ ٲځ قٹز ٦ٻ سٳطڂٵ سٛصڂٻ 

زضؾز ٦ٹز٦بٴ ٲځ سٹاٶس ٲڃعاٴ چب٢ځ آٶٽب ضا سب ٲڃعاٴ ٢بث٭ سٹخٽځ ٦بټف زټس. ٞڃٷسٮځ ٲځ ٪ٹڂس: .

٦ساٰ ٲٹضز ثٽشطڂٵ ذالنٻ اظ ٲٹيٹٔ ٲشٵ اؾز؟  
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 ٦ساٰ ڂ٥ اظ ٲٹاضز ظڂط ضا ٲځ سٹاٴ ثٻ زضؾشځ، اظ ٲشٵ ٞٹ٠ اؾشٷجبٌ ٦طز؟-92

ٶٹظازاٴ زڂ٫ط، ٲٽبضر ٸ آٲبز٪ځ الظٰ ثطاڀ سٛصڂٻ ثب ٢بق١ ضا ٦ؿت ٲځ ٦ٷٷس.ٶٹظازاٶځ ٦ٻ ثب قڃط ذك٥ سٛصڂٻ ٲځ قٹٶس، ؾطڂٕ سط اظ 1

ڂ٧ځ اظ ٖٯ٭ ثطٸظ چب٢ځ زض ٦ٹز٦بٴ، ٲشبثٹٮڃؿٱ ؾطڂٕ ثسٴ آٶٽب ٸ ٮعٸٰ سٛصڂٻ آٶٽب ثب قڃط ذك٥ زض ٦ٷبض قڃط ٲبزض اؾز.2

ڂؿٻ زض زڂ٫ط اٶٹأ چب٢ځ، ا٪ط ٶ٫ٹڂڃٱ ٶبٲٳ٧ٵ ٸٮځ ٚٯجٻ ثط چب٢ځ زض اٞطازڀ ٦ٻ ٲك٧٭ آٶٽب ضڂكٻ زض قڃٹٺ سٛصڂٻ آٶٽب زض ٦ٹز٦ځ زاضز ثب ٲ٣ب3

ثؿڃبض زقٹاضسط اؾز.

ثؿڃبضڀ اظ ٶٹظازاٶځ ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ ټبڀ ٣ٞڃط ٸ سحهڃ٭ ٶ٧طزٺ ضقس ٲځ ٦ٷٷس، ثٻ ضٸـ زضؾز سٛصڂٻ ٶٳځ قٹٶس.4

 ٶساضز.. زض ٲشٵ ٞٹ٠ اَالٖبر ٦بٞځ ثطاڀ دبؾد ثٻ ٦ساٲڃ٥ اظ دطؾكٽبڀ ظڂط ٸخٹز 93

 ټعاض ذبٶٹازٺ دطزاذشٷس ثٹز؟ 8آڂب ٞڃٷسٮځ، ًٖٹ٪طٸټځ ٦ٻ ثٻ ٲُبٮٗٻ ثڃف اظ 1

  چٻ ٖبٲٯځ ثبٖث قس ٦ٻ ٲح٣٣بٴ زاٶك٫بٺ ثطڂ٫ٽبٰ ڂٹٶ٩، ثٻ ٲُبٮٗٻ چب٢ځ زض ٦ٹز٦بٴ ٖال٢ٻ ٲٷس قٹٶس؟2

 چطا ٲدجٹض ٦طزٴ ٦ٹز٤ ثٻ ٶٹقڃسٴ سٳبٰ قڃط ذك٥، زاذ٭ قڃكٻ قڃط، ٦بضڀ ٲٷبؾت ٶڃؿز؟3

ڀ ٦ٻ ٶشڃدٻ سح٣ڃ٣بر ٪ڃجؽ ضا چبح ٦طز، ٲ٣بالر ٖٯٳځ زض ثبة ؾالٲز ثعض٪ؿبالٴ ضا ثطاڀ ثطضؾځ ٸ چبح دصڂطـ ٲڃ٧ٷس؟ آڂب ٲدٯٻ ا4

94

ٶ٧طزٺ اٶس ؟

ٸٔ . ٦ساٰ ڂ٥ اظ ٲٹاضز ظڂط ثٽشط اظ ث٣ڃٻ ٲٹاضز ٶٓط ٞڃٷسٮځ ضاخٕ ثٻ اٞعٸزٴ ٚالر ثٻ قڃط ٶٹظازاٶځ ٦ٻ ټٷٹظ ذٹضزٴ اڂٵ ٚالر ضا ثب ٢بق١ قط

 

ٲؿطٸض4   ٲربٮ3ٝ   ٲٹا٣ٞز ٲكطٸ2ٌثٽز ظزٺ1

الظٰ اؾز ٲٹ٢ٗڃشځ ضا زض ټط ؾٹا٬ ٲُطح قسٺ، ٲٹضز سدطڂٻ ٸ سحٯڃ٭ ٢طاض زټڃس ٸ ؾذؽ ٪عڂٷٻ  98سب  95ثطاڀ دبؾر٫ٹڂځ ثٻ ؾٹاالر ضاټٷٳبڂځ: 

ز٢ز ثرٹاٶڃس ٸ ثب سٹخٻ ثٻ ٸا٢ٗڃز ټبڀ ٲُطح قسٺ زض اڀ ضا ٦ٻ ٧ٞط ٲڃ٧ٷڃس دبؾد ٲٷبؾت سطڀ ثطاڀ آٴ ؾٹا٬ اؾز.اٶشربة ٦ٷڃس.ټط ؾٹا٬ ضا ثب 

ټط ؾٹاٮځ ٸ ٶشبڂدځ ٦ٻ ثڃبٴ قسٺ ٸ ثڃبٴ ٶكسٺ ٸٮځ ٢بث٭ اؾشٷشبج اؾز. دبؾرځ ٦ٻ نحڃح سط ثٻ ٶٓط ٲڃطؾس ضا اٶشربة ٶٳٹزٺ ٸ زض دبؾرٷبٲٻ 

 ٖالٲز ثعٶڃس.

زاضڂٱ ٸٮځ زض ؾُح زڂ٫طڀ اذشڃبض ټٳٻ چڃع زض زؾز ٲبؾز ا٪ط . زض اڂٵ زٶڃبڀ اٶؿبٶځ ٲب ٶٳځ سٹاٶڃٱ چطخ ظاڂف ٸ ٲڃطـ ضا اظ حط٦ز ثبظ 95

 ٸا٢ٗب ضٸڀ ٖٳڃ١ سطڂٵ آضظٸټبڂٳبٴ سٗٳ١ ٦ٷڃٱ ...

 ٦ساٰ ٲٹضز ثٻ ثٽشطڂٵ ٸخٻ خبڀ ذبٮځ زض ٲُٯت ٞٹ٠ ضا ٦بٲ٭ ٲځ ٦ٷس ؟

آٶٽب چبضٺ اڀ خع ثٻ ٸا٢ٗڃز دڃٹؾشٵ ٶساضٶس2   آٶ٫بٺ سحٳ٭ آٶچٻ ټؿز، آؾبٴ ٲځ قٹز1

ٞطاٲٹقځ اڂٵ ٦ٻ ضٸظڀ ٲب ٶڃع ذٹاټڃٱ ضٞز دصڂطٞشٷځ سط ٲځ قٹز4 ټٳڃٵ ٶڃع ثطاڀ ٲٗٷځ ثركڃسٴ ثٻ ظٶس٪ځ ٦بٞځ اؾز3

. ثب ٸخٹز اڂٵ ٦ٻ اٞطاز ظڂبزڀ ٲٗبڂت ذٍ ٞبضؾځ ضا ثطقٳطزٺ ٸ زضنسز انالح ذٍ ثطآٲسٺ اٶس اٲب ثطذځ زڂ٫ط ٸخٹز چٷڃٵ ٲك٧السځ ضا ذبل 96

ټڃچ ذٍ ٸ ٶٓبٰ ٶٹقشبضڀ زض زٶڃب ٸخٹز "٪ځ ٲكشط٤ سٳبٰ ٶٓبٰ ټبڀ ٶٹقشبضڀ ٖٷٹاٴ ٦طزٺ اٶس ثٻ اٖش٣بز ذبٶٯطڀ ذٍ ٞبضؾځ ٶساٶؿشٻ ٸ آٴ ضا ٸڂػ

ٶساضز ٦ٻ نٹضر ټبڀ ٪ٟشبضڀ ضا ثٻ نٹضر ٦بٲ٭ ثجز ٦ٷس ثٻ ٶحٹڀ ٦ٻ ذٹاٶٷسٺ اظ ضٸڀ ٖالٲز ټبڀ ذٍ ثٻ نٹضر زضؾز ثٻ ٲٯٟٹِ ٸاغٺ زؾز 

 اٶساظٺ اڀ ٞطاٸاٴ ٲځ قس ٦ٻ آٲٹذشٵ ٸ ثٻ ٦بض ثطزٴ ذٍ ضا زقٹاض ٲځ ؾبذز"ڂبثس ظڂطا زض اڂٵ نٹضر ٖالٲز ټبڀ ذٍ ثٻ 

 ٦ساٰ ٲٹضز ضا ٲځ سٹاٴ ثٻ زضؾشځ اظ ٶ٣٭ ٢ٹٮځ ٦ٻ اظ ذبٶٯطڀ آٲسٺ اؾز ٶشڃدٻ ٪طٞز ؟

ٸخٹز زاضز ٖسٰ سُبث١ ذٍ ثب نٹضر ټبڀ ٪ٟشبضڀ ٖڃت ٲحهٹة ٶٳځ قٹز چٹٴ اڂٵ اٲط زض ظثبٴ ټبڀ زڂ٫ط ثٻ ق٧ٯځ ٲكرم سط1

ٲثجز ٶڃع اؾز ،آٶچٻ ثطذځ ثٻ ٖٷٹاٴ اڂطازڀ ثط ذٍ ٞبضؾځ ٖٷٹاٴ ٲځ ٦ٷٷس ثٻ ٸا٢ٕ ؾبظقځ ٦بضثطزڀ اؾز ٦ٻ ثٻ ٮحبْځ2

ټط سالقځ زض اڂدبز سُجڃ١ ٲڃبٴ نٹضر ټبڀ ٪ٟشبضڀ ٸ ٶٓبٰ ٶٹقشبضڀ ثبٖث زقٹاضڀ زض اڂدبز اضسجبٌ ٪ٟشبضڀ ٲځ قٹز 3

ڀ ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٲٷ٧ٗؽ ؾبظزٶٓبٰ ٶٹقشبضڀ ټط٪ع ٶٳځ سٹاٶس نٹضر ٪ٟشبض4
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. ا٪ط چٻ ؾٹٶٹ٪طاٞځ ڂ٥ ضٸـ ز٢ڃ١ ٸ ٚڃط سٽبخٳځ ثطاڀ سكرڃم ټذبسٹٲ٫بٮځ اؾز اٲب زض ٦كٹضټبڀ زض حب٬ سٹؾٗٻ دعق٧بٴ ٲحسٸزڂز ټبڂځ 97

ثطذځ سح٣ڃ٣بر ٶكبٴ ٲځ زټٷس ٦ٻ ٲٗبڂٷٻ ٞڃعڂ٧ځ ز٢ز ٸ اٖشجبض ٦ٳځ زض سٗڃڃٵ ټذبسٹٲ٫بٮځ زاضز ٸ ٮصا ٶٓط  ،زض اؾشٟبزٺ اظ آٴ زاضٶس اظ َطٜ زڂ٫ط

 .ٚٯٍ اؾزآٴ زؾشٻ اظ دعق٧بٶځ ٦ٻ ثط ز٢ز سٗڃڃٵ ټذبسٹٲ٫بٮځ اظ َطڂ١ ٲٗبڂٷٻ ٞڃعڂ٧ځ انطاض زاضٶس 

 .ثطاؾبؼ ٪ٟشٻ ثڃٳبضاٶځ ثٹزٺ اؾز ٦ٻ اَالٔ زضؾشځ اظ ٶحٹٺ سكرڃم ٸ زضٲبٴ ټذبسٹٲ٫بٮځ ٶساقشٻ اٶس ،ٶشبڂح سح٣ڃ٣بر ٲٷسضج زض ٲشٵ1

 .سح٣ڃ٣بر زڂ٫طڀ ٦ٻ ٢جال اٶدبٰ قسٺ اؾز ٶكبٴ ٲځ زټٷس ٦ٻ اٲ٧بٴ ذُب زض ؾٹٶٹ٪طاٞځ ټب ٶڃع ټٳچٹٴ ٲٗبڂٷبر ٞڃعڂ٧ځ ٸخٹز زاضز2

، اٖشٳبزڀ ثٻ سكرڃم دعق٧بٶځ ٦ٻ اظ اڂٵ ٞٷبٸضڀ ټب اؾشٟبزٺ ٲځ ٺ دعق٧ځدڃكطٞز ټبڀ ٞٷبٸضڀ زض حٹظثطذځ اظ ثڃٳبضاٴ ثب سٹخٻ ثٻ 3

 .٦ٷٷس، ٶساضٶس

 .اٲطٸظٺ زض سكرڃم ٸ زضٲبٴ ټذبسٹٲ٫بٮځ دڃكطٞز ټبڀ چكٳ٫ڃطڀ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز ٸ اڂٵ ٖبضيٻ ثٻ ذُطٶب٦ځ ظٲبٴ ټبڀ ٢ج٭ اؾز4

98I ٦بٲذڃٹسط قٳب ضا شذڃطٺ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٲځ سٹاٶس ٲكرم ٦ٷس قٳب زض ٦دب ظٶس٪ځ ٲځ  P. ټط ثبض ٦ٻ اظ ڂ٥ ٸة ؾبڂز زڂسٴ ٲځ ٦ٷڃس ٶكبٶځ 

 ٦ٷڃس ٸ ٞٗبٮڃز آٴ الڂٷشبٴ ضا ٶڃع دڃ٫ڃطڀ ٦ٷس ٸ اڂٵ ڂ٥ حط٦ز سٽبخٳځ اٲب زض ٖٳ٭ ٚڃط ٢بث٭ اخشٷبة اؾز ٮڃ٧ٵ ا٦ٷٹٴ ڂ٥ ضاٺ ح٭ ٲٷبؾت ڂبز

Safe Plug ٶبٰ زاضز. اڂٵ اسه قسٺ اؾز ٦ٻ ٶطٰ اٞعاض اسهب٬ اڂٳٵTOR  قٳب ضا  ب٬ اڂٳٵ، ٣ٍٞ ثٻ ضٸسط قٳب ٸاضز قسٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞٵ آٸضڀ

، آٶٽب ٦بٲال ثځ ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٲځ ٦ٷس. زض ٸا٢ٕ ، اڂٵ ؾڃؿشٱ ثب ضٲع ؾبظڀ زازٺ ټب ٸ چطذبٶسٴ آٶٽب زض چٷس قج٧ٻ ٲرشٯٝ دڃف اظ زڂساض اظ ڂ٥ ؾبڂز 

 ضا ثځ ٶكبٴ ٲځ ٦ٷس.

٦ساٰ ٲٹضز زض نٹضسځ ٦ٻ نحڃح ٞطو قٹز 
اس٧ب ثط ضاٺ ح٭ دڃكٷٽبزڀ زض ٲشٵ ضا سًٗڃٝ ٲڃ٧ٷس؟

 

اٞطازڀ ٦ٻ ثٻ اَالٖبر قرهځ ٦بضثطاٴ ٶڃبظ زاضٶس، ٲځ سٹاٶٷس اظ ٞطٸق٫بٺ ټبڀ ٦بٲذڃٹسطڀ اؾبٲځ ٸ آزضؼ آٶبٶځ ٦ٻ ٦بٲذڃٹسط ٲڃرطٶس ضا 1

ثسؾز آٸضٶس

ثٻ اڂٷشطٶز زؾشطؾځ زاضٶس ثؿڃبض ٲحسٸز اؾز زض ثطذځ اظ ٦كٹضټبڀ خٽبٴ، سٗساز ٦بضثطاٴ ٦بٲذڃٹسطڀ ٸ آٶبٶځ ٦ٻ2

َٹٮځ ٶرٹاټس ٦كڃس ٦ٻ ٞٵ آٸضڀ خسڂسڀ اضائٻ ذٹاټس قس ٦ٻ ٶطٰ اٞعاض اسهب٬ اڂٳٵ ضا ذٷثځ ٲځ ٦ٷس3

4TOR  قٹٶس زض سالـ ټؿشٷس چٷسڂٵ ؾب٬ اؾز ٦ٻ ٪طٸټځ ثطاڀ اڂدبز ڂ٥ ٞٵ آٸضڀ خسڂس ٦ٻ ثشٹاٶس خبڂ٫عڂٵ. 

 

ٲؿئٯٻ ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ضا ح٭ ٶٳٹزٺ ٸ ، ڂ٥ ٲؿئٯٻ اؾز.ثطاڀ دبؾر٫ٹڂځ ثٻ ټط ؾٹا٬، الظٰ اؾز 104سب  99ضاټٷٳبڂځ: ټط ٦ساٰ اظ ؾٹا٬ ټبڀ 

٪عڂٷٻ اڀ ٦ٻ ثٽشطڂٵ دبؾد ضا ٲكرم ٦طزٺ،اٶشربة ٦ٷڃس.ټط ؾٹا٬ ٣ٍٞ ڂ٥ دبؾد نحڃح زاضز.

 

 ٲكشط٦ځ ثط٢طاض اؾز.ثٻ خبڀ ٖالٲز ؾٹا٬ ،٦ساٰ ٖسز ثبڂس ٢طاض ڂ٫ڃطز؟زض ق٧٭ ظڂط، ثڃٵ اٖساز ٸ اق٧ب٬ ، اضسجبٌ ذبل ٸ  -99

 7 4    6 3    2 2     نٟط1

 زض ټط ٦ساٰ اظ ق٧٭ ټبڀ ظڂط،ثڃٵ اٖساز اضسجبٌ ذبنځ ثط٢طاض اؾز.ثٻ خبڀ ٖالٲز ؾٹا٬، ٦ساٰ ٖسز ثبڂس ٢طاض ث٫ڃطز؟ -100

 

1 8    2 12    3 16    4 20 
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 ٸ ٦ٷس ٲځ ؾٹاظ خسڂس ٲؿبٞط ، ٲؿبٞطاٶف سٗساز ثٻ اڂؿش٫بٺ ڂ٥ زض اسٹثٹؼ اڂٵ ، زاضز نٷسٮځ 42 ، اؾز ٲسضؾٻ ڂ٥ ؾطٸڂؽ ٦ٻ اسٹثٹؾځ – 101

زضنس ٦بټف دڃسا ٲڃ٧ٷس . اڂٵ اسٹثٹؼ زض اڂؿش٫بٺ ثٗسڀ ، حسا٦ثط چٷس  40ثٹؼ ، اسٹ ذبٮځ ټبڀ نٷسٮځ سٗساز ، خسڂس ٲؿبٞطاٴ قسٴ ؾٹاض ڂب

 ټٳٻ ثشٹاٶٷس ضٸڀ نٷسٮځ ثٷكڃٷٷس؟ ٲؿبٞط ٲځ سٹاٶس ؾٹاض ٦ٷس ٦ٻ

1  18    2  16     3  14     4  12 

 ٦ٻ ْطٞځ اظ ، آة س٣ؿڃٱ اظ ثٗس ، ثبقس زاقشٻ آة اـ ٢جٯځ ْطٜ ثطاثط 3 ، ْطٜ ټط ٦ٻ ٲڃطڂعڂٱ ْطٜ چٽبض زض َٹضڀ آة ٮڃشط 720 – 102

 ؟ ثبقٷس زاقشٻ آة ٲ٣ساض ڂ٥ ثٻ ، ْطٜ زٸ اڂٵ سب ثطڂعڂٱ ، زاضز ضا آة ٦ٳشطڂٵ ٦ٻ ْطٞځ زضٸٴ ثبڂس آة ٮڃشط چٷس ، زاضز ضا آة ثڃكشطڂٵ

1 252    2 243    3 234    4324 

زضنسڀ  60ثطاثط ٲؿبٞطاٶځ ٦ٻ اظ ٢ُبض دڃبزٺ ٲځ قٹٶس، ٲؿبٞط خسڂس ؾٹاض ٢ُبض ٲڃكٹز ٦ٻ اڂٵ اٲط، ثبٖث اٞعاڂف  2زض ڂ٥ اڂؿش٫بٺ ٲشطٸ،  -103

؟  ڂب ثٻ ٖجبضسځ ٲؿبٞطاٴ ٢جٯځ ؾٹاض ٶكسٺ اٶسسٗساز ٲؿبٞطاٴ اٸٮڃٻ ٢ُبض ٲځ قٹز.ثٗس اظ حط٦ز ٢ُبض چٷس زضنس اظ ٲؿبٞطاٴ زض اڂٵ اڂؿش٫بٺ 

 ؿشٷس؟ ټ

1 20     2 25     3 30     4 40  

ثطاثط  2سرٱ ٲط٘ ضا ثب ڂ٧ځ اظ چٽبض ٲساز ضٶ٫ځ ٦ٻ زض اذشڃبض زاضز َٹضڀ ضٶ٩ ٦ٷس ٦ٻ سٗساز سرٱ ٲط٘ ټبڀ ٢طٲع،  ٦25ٹز٦ځ ٢طاض اؾز  -104

سرٱ ٲط٘ ټبڀ ؾجع ثبقس. ٦ساٰ ڂ٥ اظ اٖساز ظڂطٲځ سٹاٶس سٗساز سرٱ  ٖسز ثڃكشط اظ سٗساز 3سٗساز سرٱ ٲط٘ ټبڀ ظضز ٸ سٗساز سرٱ ٲط٘ ټبڀ  آثځ، 

 ٲط٘ ټب ثٻ ڂ٧ځ اظ ضٶ٩ ټبڀ ٢طٲع، ظضز، آثځ، ؾجع ثبقس؟

1 3     2 7     3 9    4 11 

 دبؾد زټڃس. 106ٸ  105ضاټٷٳبڂځ: ثب سٹخٻ ثٻ اَالٖبر ظڂط ،ثٻ ؾٹا٬ ټبڀ 

اٶدبٰ زټٷس ٸ سٗسازڀ ٲؿبٞط ضا  ٸB ٢طاض اؾز ټط ٦ساٰ ، ڂ٥ دطٸاظ ضٞز ٸ ثط٪كز ثڃٵ قٽطټبڀ I،II ،III  Aؾٻ ټٹادڃٳبڀ ٲؿبٞطثطڀ اظ اٶٹأ  

دطٸاظ ٦ٻ ټٳٻ زض ڂ٥ ضٸظ اٶدبٰ ٲځ قٹٶس ٸ ٲسر ڂ٥ ؾبٖز َٹ٬ ٲځ ٦كٷس، زض زٸ خسٸ٬  6خبثٻ خب ٦ٷٷس. سٗساز ٲؿبٞطاٴ  ٸ ؾبٖز دطٸاظ اڂٵ 

 ٲسٺ اؾز. ټڃچ ٲؿبٞطڀ زض ثڃف اظ ڂ٥ دطٸاظ ٶجٹزٺ اؾز.ظڂط آ

 

 ثٻ ٲ٣هس ذٹز ضؾڃسٺ اٶس؟ 13چٷس زضنس اظ ٦٭ ٲؿبٞطڂٵ، ٢ج٭ اظ ؾبٖز  -105

1 28     2 44    3 56    4 84 

106-III  ٔٶ٧طزٺ اٶس، دطٸاظقبٴ ٢ج٭ اظ ْٽط اٶدبٰ قسٺ اؾز؟ٲؿبٞطر   س٣طڂجبً چٷس زضنس اظ ٲؿبٞطڂٷځ ٦ٻ ثب ټٹادڃٳبڀ ٶٹ 

1 47    2 58    3 42    4 53 
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 دبؾد زټڃس. 110ٸ  107ضاټٷٳبڂځ : ثب سٹخٻ ثٻ اَالٖبر ظڂط، ثٻ ؾٹا٬ ټبڀ 

C, B, A -

٦ؿځ ٦ٻ قٛٯف ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض اؾز، ٶٻ ٲطز اؾز ٸ ٶٻ 

ٶٻ ټٱ قٛ٭، اَالٖبر ظڂط، زض ٲٹضز اڂٵ اٞطاز ٲٹخٹز اؾز.

Dٸ  

اؾبٲځ اًٖبڀ ڂ٥ ذبٶٹازٺ چٽبض ٶٟطڀ قبٲ٭ دسض، ٲبزض، زذشط، دؿط
ٶٻ ٮعٸٲبً ثٻ سطسڃت  ٲځ ثبقٷس ٦ٻ ټط ٦ساٰ زاضاڀ ڂ٧ځ اظ  

ؿشٷس ٸ ٲكبٚ٭ دعق٥، ٲٗٯٱ، ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض ٸ ٲسڂط آغاٶؽ ټٹادڃٳبڂځ  ٶٻ ٮعٸٲبً ثٻ سطسڃت  ټؿشٷس، ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ټڃچ زٸ ٶٟطڀ اظ آٶٽب ٶٻ ټٱ ؾٵ ټ

 

D

B .اظ ٦ؿځ ٦ٻ قٛٯف دعق٥ اؾز، دڃطسط اؾز

A C ٶٻ ذٹاټط ٸ ثطازضٶس ٸ ٶٻ ڂ٧ځ ٞطظٶس زڂ٫طڀ. ٸ

.ا٪ط دؿط ذبٶٹازٺ دعق٥ ثبقس، ذٹاټطـ ٲسڂط آغاٶؽ ټٹادڃٳبڂځ ٶڃؿز

107-D اؾز، چڃؿز؟ قٛ٭ ٦ؿځ ٦ٻ ٶبٲف 

ثٻ َٹض ٢ُٕ ٶٳځ سٹاٴ دڃسا ٦طز. 4  ٲسڂط آغاٶؽ ټٹادڃٳبڂځ 3   ٲٗٯٱ 2   دعق٥ 1

108- A ،ا٪ط زذشط ذبٶٹازٺ ٲٗٯٱ ثبقس B چٻ ٶؿجشځ ثب ڂ٧سڂ٫ط زاضٶس؟ ٸ 

ثٻ َٹض ٢ُٕ ٶٳځ سٹاٴ دڃسا ٦طز. 4   دسض ٸ زذشط 3  ٲبزضٸ دؿط  2   ٲبزض ٸ زذشط 1

 زذشطڀ زاضٶس؟-آغاٶؽ ټٹادڃٳبڂځ ثبقس، ٦ساٰ اٞطاز ثب ڂ٧سڂ٫ط، ٶؿجز ٲبزض، دؿط ٲسڂط Bا٪ط  -109

 ٲسڂط آغاٶؽ ٸ ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض 4  ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض ٸ دعق٥ 3 ٲسڂط آغاٶؽ ٸ ٲٗٯٱ 2  ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض ٸ ٲٗٯٱ 1

ا٪ط قٛ٭ ٲبزض ذبٶٹازٺ ٲٗٯٱ ثبقس، ٦ساٰ ٲٹضز ظڂط ثٻ َٹض ٢ُٕ نحڃح اؾز؟ -110

B .I  ضٸظٶبٲٻ ٶ٫بض اؾز 

.II.ٲسڂط آغاٶؽ ټٹادڃٳبڂځ، دسض ٦ؿځ اؾز ٦ٻ قٛٯف دعق٥ اؾز 

C .III ٸD.دسضٸ دؿط ټؿشٷس ، 

1 ٍ٣ٞ  II     2  ٍ٣ٞII  ٸI  3 ٍ٣ٞ II  ٸIII   4IΙI 

 
 ،II ،I 

 ثبڂس  4سب  1ٸخٹز زاضز. ثٻ خبڀ ٖالٲز ؾٹا٦،٬ساٰ اٮ٫ٹ  ٲٹاضز ، اضسجبٌ ذبنځ ثڃٵ اٮ٫ٹټب اظ چخ ثٻ ضاؾز 112ٸ  111ضاټٷٳبڂځ : زض ؾٹا٬ ټبڀ 

 ٢طاض ث٫ڃطز سب اڂٵ اضسجبٌ حّٟ قٹز؟

-111  

 

http://topsoal.ir


-112 

 1،اضسجبٌ ذبنځ ثڃٵ اٮ٫ٹټبڀ ثبالڂځ، اظ چخ ثٻ ضاؾز ٸخٹز زاضز. ثٻ خبڀ ٖالٲز ؾٹا٦،٬ساٰ اٮ٫ٹ  ٲٹاضز  114ٸ  113ضاټٷٳبڂځ : زض ؾٹا٬ ټبڀ 

 جبٌ،زض اٮ٫ٹڀ دبڂڃٷځ ٶڃع حّٟ قٹزث٫ڃطز سب اڂٵ اضس ثبڂس ٢طاض  4سب 

-113 

 

 

-114 

 

 ثبڂس ٢طاض ث٫ڃطز سب اڂٵ  4سب  1، اضسجب ذبنځ ثڃٵ اٮ٫ٹټبڀ ثبالڂځ ثط٢طاض اؾز.ثٻ خبڀ ٖالٲز ؾٹا٬، ٦ساٰ اٮ٫ٹ  ٲٹاضز 115ضاټٷٳبڂځ : زض ؾٹا٬ 

 اضسجبٌ، زض اٮ٫ٹټبڀ دبڂڃٷځ ٶڃع حّٟ قٹز؟

-115 
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گزینه صحیح شماره سوال گزینه صحیح شماره سوال پاسخنامه شماره سوال

2 1 3 53 3 105

2 2 1 54 3 106

2 3 4 55 1 107

1 4 2 56 4 108

4 5 1 57 3 109

3 6 4 58 4 110

3 7 2 59 2 111

1 8 4 60 1 112

2 9 2 61 2 113

1 10 1 62 2 114

4 11 2 63 3 115

2 12 4 64

4 13 3 65

1 14 4 66

3 15 2 67

2 16 2 68

3 17 3 69

2 18 1 70

4 19 3 71

1 20 4 72

3 21 1 73

22 1 74

2 23 4 75

3 24 3 76

1 25 1 77

4 26 1 78

2 27 2 79

1 28 3 80

1 29 3 81

4 30 1 82

3 31 1 83

1 32 2 84

4 33 4 85

2 34 1 86

1 35 3 87

2 36 2 88

1 37 4 89

3 38 1 90

1 39 1 91

4 40 4 92

1 41 1 93

4 42 3 94

3 43 3 95

1 44 2 96

3 45 1 97

3 46 3 98

2 47 4 99

4 48 1 100

2 49 1 101

4 50 3 102

3 51 2 103

1 52 4 104
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 دفترچه سواالت عمومی 

 دومین آزمون استخدامی فراگیر 

 94اسفند ماه

۱
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I.C.D.Lفنآوري اطالعات مهارت هاي هفتگانه 
 

  هرتز4   بیت بر ثانیه3  انیهث بایت 2   سیکل ثانیه1

1 B2  C 3  D    4A  

3Windows چه نامیده می شود؟ . تصاویر کوچک در محیط 

1Drive2Shortcut   3Soft ware  4Icon 

. تصویر رو به رو نشان دهنده انجام کدام عمل است4

 

  کپی یا انتقال فایل2     ایجاد میانبر براي یک فایل1

  ساخت یک فایل خالی از همان نوع و به همان اسم4    ایجاد یک نسخه موقت از همان فایل3

۲

2. نامگذاري درایوهاي محلی یک کامپیوتر شخصی، به طور پیش فرض با کدام حرف شروع می شود؟ 

1. کدام مورد بیانگر واحد نرخ انتقال اطالعات است؟

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line
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5Word در محیط . Delete کدام مورد زیر حاصل خواهد شد؟ یک جدول ایجاد کرده اید با انتخاب جدول و فشار دادن کلید 

  حذف خطوط جدول2   پاك شدن محتویات جدول1

  حذف جدول4    پاك شدن عنوان جدول3

6Word در یک سند . CTRL و  با فشار دادن هم زمان کلید هايEnter کدام مورد زیر رخ خواهد داد؟

 paragraph رفتن به انتهايparagraph   2 انتخاب 1

  رفتن به انتهاي سند4    ایجاد یک صفحه جدید3

7Ctrl ترکیب کلیدهاي . S در یک سند کدام عمل زیر را انجام می دهد؟ و

  ذخیره سازي تغییرات4   بستن سند3 باز کردن سند2    ایجاد یک سند جدید1

ابزار رو به رو به کدام منظور استفاده می شود؟ Excel. در محیط8

  درج کردن یک سمبل در یک خانه2 همترازسازي محتویات یک خانه1

  افزایش پهناي یک ستون4کردن محتویات خانه ها  ترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین3

۳

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line
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9=sumA1;C2 کدام مورد خواهد بود؟ .با توجه به جدول زیر نتیجه دستور 

 

18  222  339  46 

10excel را انتخاب کرده اید میخواهید این بخش را به شکل یک جدول نمایش دهید از کدام ابزار استفاده  .بخشی از یک کاربرگ یک فایل

میکنید؟

1   2   3   4 

11Access کدام ابزار براي انتخاب فقط یک وضعیت از بین چند وضعیت مناسب است؟ . در محیط

1Check box
 

2Text box  3Form  4Combo box 

 
 
 
 
 
 

۴

rezamansouri
Line

rezamansouri
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Line

http://topsoal.ir


از کدام نوع نمایش استفاده میکنید؟ . اگر بخواهید براي یک اسالید توضیحی اضافه کنید12

1Notes page  2Outline  3Slide Master  4Normal 

13.  Power Point چه نوع اسالیدي است؟ به طور معمول اولین اسالید در یک فایل

1Title and Content2Title only3Title Slide  4Blank 

14Home Page مرورگر مناسب است . کدام مورد جهت تغییر دادن

1Home Page
 جستجو در وب براي 

 سرویس دهنده به ISP  ارسال درخواست2      

3Bookmark
 ذخیره سازي یک صفحه وب به عنوان 

  استفاده از تنظیمات مرورگر4   

. کدام مورد می تواند یک کامپیوتر را آلوده به ویروس کند؟15

 الحاقی به یک پیام الکترونیکی باز کردن فایل 2    اضافه کردن امضاي الکترونیکی به یک پیام1

  حذف یک پیام الکترونیکی باز نشده4  انتقال یک پیام الکترونیکی باز نشده به یک پوشه مشخص3

۵

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line

http://topsoal.ir


 ریاضی و آمار مقدماتی

0.53√. حاصل 16 1
√43 + √23 + 1

+ کدام است؟ 1

1 1
2

   2 ∛2   3 √5   4 1   

√0.53   = �1/23  = 1
√23   

1
√23 * 1

√223 + √23 +1 
+ 1 = 1

√233 + √223 + √23 + 1
√23 = √2

3 +2+ √223 + √23

√23 2+ √2 23 + √23 = 2+ √223 +2 √23

2+ √223 +2 √23 = 1 

fx. اگر 17 = �
3 + 2 �− 𝑥

2
�     𝑥 > 0 

7 − �𝑥2−3�
11

     𝑥 ≤ 0
باشد مقدار   

f2f5
]کدام است؟     : تابع جز صحیح میباشد؟ [

176
11

     24   37  471
11

 

F5=3+2 [−5/2]=3+2*-3=-3  

F2f5=f-6=7-[36−3]
11 

=7-33/11=4 

, ،   8 , 10 , 12در دسته بندي اعداد زوج به صورت ...،   -18   ، آخرین عدد در دسته پانزدهم، کدام است؟ 2 ،   4  6

1 240  2 242   3 244   4 238 

𝑎1 =1 

𝑎2 =2+4 

۶

rezamansouri
Line

rezamansouri
Line
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Line
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𝑎3 =2+4+6 

….

𝑎15 =2+4+6+…+30=21+2+3+…+15=2*15∗16
2 

=240 

3𝑥دو خط   -19 − 4𝑏𝑦 = 𝑎𝑥و  5 + 3𝑦 = 10 A کدام  abدر ناحیه دوم باشد، مقدار  Aبر هم عمودند. اگر نقطه   K , 2  در نقطه 

است؟

1 3     2 1
4

     3 4   4 1
3

 

�3𝑥 − 4𝑏𝑦 = 5
ax + 3y = 10

    3a
4b 

−  a
3 

   a=4b 

s در نظر میگیریم. 1-در فرمول باال را  حاصلضرب شیب 

�3𝑘 − 8𝑏 = 5
ak + 6 = 10      حل دستگاه  a=-4 , a=3/2  غ ق ق 

A  K , 2  چون K<0 و  در ناحیه دوم است پسa<0 پسa=-4  a=4b پس  و چونb=-1  وab=4 .میباشد

y = 𝑥2  منحنی تابع -20 + 𝑎  x ها منتقل شده و خط ، دو واحد به سمت راست محور  𝑦 = 𝑥 − را در نقاطی با طول صحیح و منفی قطع 1

a کدام است؟ می کند. بیشترین مقدار

1 1   2 2-   3 2    4 1- 

 پاسخ : ؟ صورت سوال غلط میباشد.

𝑥|تعداد جواب هاي نامعادله  -21 −  𝑥3| ≤ 𝑥  در مجموعه اعداد طبیعی، کدام  است؟

1 3   2 2   3 1   4 4 

۷
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|𝑥 −  𝑥3| ≤ 𝑥     

X=1 x>=2  داریم در معادله صدق میکند اما براي 

𝑥3 − 𝑥 ≤ 𝑥  𝑥3 ≤ 2𝑥 ,  𝑥2 ≤ 2  

x>=2 با شرط  x=1 میباشد. جواب ندارد پس تنها جواب

، چند عدد دوازده رقمی می توان نوشت؟3و  7، 7، 5، 7، 7، 7، 3، 7، 7،  7، 7با ارقام  -22

1 1320   2 660    3 330   4 2640

12!
9!2!

 = 12∗11∗10
2

  = 660 

فرزندي، با کدام احتمال، تعداد دخترها بیشتر ا ز پسرهاست؟ 5در یک خانواده  -23

1 15
32

    2 5
16

   3 3
8

     4 1
2

 

�
دختر 4

پسر 1
� �   یا    

دختر 3

پسر 2
� 

�54 �

25
   +
�53 �

25
 = 5
32

  + 10
32

  = 15
32

در جدول فراوانی تجمعی زیر، میانگین داده ها کدام است؟ -24

25 همرکز دست 26 27 28 29

فراوانی تجمعی 8 24 44 68 80

1 8/26    21/27    32/27   47/26

�̅� =∑𝑓𝑖𝑥𝑖∑𝑥𝑖
  = 25∗8∗+26∗16+27∗20+28∗24+29∗12

80
= 27/2 
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کدام است؟ 78و  66،70،62،74انحراف معیار داده هاي آماري  -25

1√22    2 4    32   4 4√2 

 70میشود  5تقسیم بر  74+62+70+66+78میانگین داده : 

 مربع اختالف هر داده با میانگین به شرح زیر است

 مربع اختالف هر داده با میانگین داده

 16میشود  2به توان  70منهاي  74 74

 64میشود  2به توان  70منهاي  62 62

 0میشود  2به توان  70منهاي  70 70

 16میشود  2به توان  70منهاي  66 66

 64میشود  2به توان  70منهاي  64 78

  32میشود  5تقسیم بر  64+16+0+64+16واریانس داده ها : 

 میباشد. 4پس گزینه صحیح  32√=4 2√انحراف معیار برابر رادیکال واریانس داده ها میباشد که میشود

 زبان و ادبیات فارسی

به ترتیب کدام است؟» دشا - ساري«معنی واژه هاي  -26

 تیزي سروري – 4  طرب جوي مسرور – 3  نادر نفوذ کننده – 2  تیز بانشاط – 1
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کدام است؟» صدزبان«معنايدر بیت زیر،  -27

 »گر بدي آنجا بداري صلحشان  صاحب سري عزیزي صدزبان «

 فتنه انگیز و جاسوسی4  فصیح و بلیغ3  سخن چین و حراف2  معترض و گله مند1

است؟» فریدون مشیري«کدام اثر، از آثار  -28

 از این اوستا4  کرامت آبی3   سوته دالن2     آه باران1

کدام یک از شعراي نامبرده، حسبیه سراست؟ -29

 فخرالدین عراقی4 مسعود سعد سلمان3   خواجوي کرمانی2   عبید زاکانی1

گروه کلمه، غلط امالیی یافت می شود؟در کدام  -30

 محمل و بیهوده -باطن و ضمیر4 مذلت و خواري -گزیر و گریز3        زنجیر و مسلسل -محمل و کجاوه2   واثق و معتمد -عجز و البه1

در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟ -31

 بر سر کوت گر از باد اجل خاك شوم/شعله آتش عشق تو زند عظم رمیم1

 حشر من و دوزخ و عذاب علیم گرچه از بهشت نگارم عنان بگرداند/به روز2

 اگرچه پشه نیارد شدن مالزم باز/ مرا به منزل طاووس رغبت است عظیم3

 من از این ورطه هجران نبرم جان به کنار/ زان که غرقاب غم عشق تو بحري است عظیم4
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بیت زیر، فاقد کدام آرایه ادبی است؟ -32

 »الحق زنی از دار میندیش در عشق چو قربان شوي از کیش برون آي/ ور الف انا«

 ایهام تناسب4   مراعات نظیر3    تلمیح2    تشبیه1

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ -33

 »وي خنده زده شکر شیرین تو بر نوش  اي حلقه زدي افعی مشکین تو بر دوش  «

1–
استعاره 

–2   جناس 
ایهام 

–3  مراعات نظیر 
تشبیه 

–4  حسن تعلیل 
مجاز 

 حسن تعلیل 

تکیه مفهوم بیت زیر، بر کدام مطلب است؟ -34

 »دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد   فیض روح القدس ار باز مدد فرماید«

 عنایت معشوق4   تعالی روح3   شفاعت جبرئیل2   تالش عاشق1

مفهوم بیت زیر ، با کدام بیت یکسان است؟ -35

 »هم غم به جاي ماند و هم آبرو رود    از بهر دفع غم به کسی گر بري پناه «

 اگر بد نجوییم نیک اختریم    ک ختري به دست من و توست نی1

 دمی خام دیو پخته به استآز     آدمی گرچه بر زمانه مه است 2

 پل یسته اي که بگذري از آبروي خویش   دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز 3

 بده تا روانت نباشد به رنج    به دشمن رسد هر چه باشد به گنج 4
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کدام عبارت به ویرایش نیاز دارد؟-36

 الطیر، توسط عطار نیشابوري سروده شد. منطق2     کفشی را که خریده بودي، پسندیدم.1

 در کالس، هم میز هست و هم تخته.4     دیدگاه او با دیدگاه روان شناسان، متفاوت است.3

در کدام مصراع ، واژه مرکب وجود دارد؟ -37

 اي زبان، تو بس زیانی مر مرا2     تویی هم صفیر و خدعه مرغان1

 اي دریغا مرغ خوش الحان من4     مرد غرقه گشت جانی می کند3

هستند؟»  صفت مفعولی«کدام واژه ها،  -38

1–
پرتابی 

–2   نهایی 
روشنی 

–3   تاریکی 
بی خردي 

–4  ناپدري 
پاکدامنی 

 تنهایی 

است؟» اسنادي«کدام عبارت، یک جمله  -39

 انسان، از عدالت، بسیار سخن گفته است.2   از مردم روزگار، درس هاي مفید می آموزیم.1

 هاله اي از نور، کلمه شهید را فرا گرفته است.4    شهادت، برترین معراج عشق است.3

است» مضارع مستمر«در کدام عبارت، زمان فعل  -40

 هفته آینده، در جلسه بزرگداشت سعدي شرکت می کنم.1

 شرح حال بزرگان ادب را دارم می نویسم.2

 بهتر است، هرچه زودتر به کالس درس بروم.3

 درباره اتفاق دیروز، براي دوستانم داشتم سخن می گفتم.4
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 معارف اسالمی

 ، بیانگر کدام موضوع است؟» لکم عدو مبین هالم أعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انّ«آیه شریفه  -41

 آن تعهد، با ذات باري تعالی باشد. عمل به تعهدات، واجب است، علی الخصوص که1

 شیطان، دشمن کینه توز و قسم خورده انسان است که او را از عمل به تعهدات، منصرف می کند.2

 عبادت شیطان، به معناي اطاعت از دستور هاي منحرف کننده ي اوست که با عبادت خداوند، منافات دارد.3

فطرت ، در نهاد انسان نهاده شده است.پرستش خدا، نوعی خداجویی است که به حکم 4

، به ترتیب مبین کدام یک از مراتب توحید هستند؟»احد«و » رب«اسماء الهی  -42

1–
ذاتی 

–2   ذاتی 
افعالی 

–3   ذاتی 
ذاتی 

–4   افعالی 
 افعالی 

 افعالی 

، به ترتیب کدام » جهان بر عدالت استوار شده« و » خداوند به هر موجودي، به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده است«عبارت هاي -43

 معناي عدل اشاره دارد؟

1–
تکوینی 

–2  تشریعی 
تشریعی 

–3  تشریعی 
تکوینی 

–4  تکوینی 
تشریعی 

 تکوینی 

 ، کدام مفهوم دریافت می شود؟فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه﴾ از آیه شریفه ﴿ -44

اول مخلوق خدا عقل است و سعادت نهایی بشر در پرتو عقل تحقق می پذیرد. 1

حقیقت از طریق تفکر باید به روش و اصول و قواعدي پایبند بود.براي کشف  2

قرآن، عقل در شعاع هدایت تکوینی و تشریعی را فارق حق از باطل می داند. 3

قرآن تفکر آزاد را توصیه می کند و عقل را به استقالل در اندیشه فرا می خواند. 4

یشه مشترك غرایز اصلی در انسان، کدام است؟ر -45

 حب حیات4                                        حب بقا 3  حب نفس2حب کمال                                       1
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گریبانگیر کدام افراد است و این اضطراب، برخاسته از چیست؟ اضطراب از فنا و نابودي، -46

میل به جاودانگی می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش بگیرند – 1

جهل به حقیقت مرگ می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش بگیرند – 2

جهل به حقیقت مرگ قدرت نجات خود را از اندیشه مرگ و نابودي ندارند – 3

میل به جاودانگی قدرت نجات خود را از اندیشه مرگ و نابودي ندارند – 4

تنها تفاوت زندگی اخروي و دنیوي، در کدام مورد است -47

 جدا شدن صف بدان از نیکان2                     یا نوع نعمت ها و بال1

 تحقق آرزوهاي دیرین انسان      4    جاودانگی آخرت و موقت بودن دنیا     3

 مانند کسی است که ......... .اگر کسی استغفار واقعی را به تأخیر بیندازد، استغفار را بی خاصیت می کند.اثر بدتر چنین استغفاري،  -48

عمر خود را به بطالت و بیهودگی گذرانده است2   پروردگارش را مسخره کرده است 1

انکار هیچ توبه اي نکرده است4  خودش را مسخره کرده و توبه اش قبول نخواهد بود3

پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره اي خالی از کشت، نزد خانه محترم تو، سکونت « ابراهیم ع می فرماید: قرآن کریم از قول حضرت  -49

 .  .»دادم تا ..........

 عدالت را برپا کند4                 یکتا پرستی را تبلیغ کند     3       نماز را به پاي دارد2خانه کعبه را بسازد                           1

–3      باطل رکنی –غیر 2صحیح                                   -رکنی 1
غیر رکنی 

–4صحیح                             
رکنی 

 باطل 
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 عمومی زبان انگلیسی –

PART A: Grammar & Vocabulary

Directions: Choose the word or pharse 1, 2, 3 or 4 that best completes each 

Sentence.Then mark the answer on your answer sheet.

51- I’ll be there at six……………… I get delayed.

        1provided                               2in case of         3as soon as                           4unless

52- Tim asked me ……………….. get him an ice cream.

1that I could                                  2if I could         3whether could                            4could I 

53- There was……………………….. money that the robber couldn’t carry it all.

1so much                                      2too much  3only a little                                  4enough 

54.  -shall we meet at seven o'clock?         -No, I …………… them. 

1 have worked   2 will have worked 3 will be working  3 am working 
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55. Laura is about ………… I am. 

1 younger than two years  2 two years younger than 

3 younger two years than  4 two years than younger 

56. when you …………….. the interview, remember to bring some sample of your work. 

1 apply   2 achieve  3 switch  4 attend 

57. Terry is really …………….. and is always looking for fights with other people. 

1 ordinary  2 obedient  3 argumentative 4 indifferent 

58. The ……………… of the wheel changed the world enormously. 

1 invention  2 attempt 3 investment  4 discussion 

59. They are trying to ……….. people of the need for higher taxes. 

1 convince  2 employ 3 qualify  4 allow 
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60. The man was arrested  when his …………… passport was spotted at the airport. 

1 intense  2 evident  3 aneient  4 fake 

PART B: Close Test 

Directions: Read the following passage and choose the word or phrase 1, 2, 3 or 4 that best fits 

each gap. Than mark the answer on your answer sheet. 

   In addition to risk – taking and meticulous attention to detail and planning, stunt work requires being in 

top physical condition. 61 ……………….. there are a few training programs for stunt performance, most 62 

………………… only an overview of the profession. Normally, the people 63 …………….. these programs 

already have experience in dangerous sports, rescue works, or the military. So the best way 64 ………….. 

for a career in stunt work is to train in an area that 65 ………….. strong physical conditioning and has an 

element of physical danger. Martial arts, scuba diving. And wrestling are just a few example. 
61. 1 For example 2 Although  3 In spite of  4 If 

62. 1 follow  2 realize  3 offer  4 engage 

63. 1 who attend 2 to be attending 3 that they attend 4 attend 

64. 1 preparing 2 to prepare  3 prepares  4 that prepares 

65. 1 applies  2 performs  3 regards  4 involves 
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PARTC: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice 1, 2 , or 

4. Then mark the choice on your answer sheet. 

Amal works 45 hours a week. It takes him an hour to travel to work every day. That means he spends 10 

hours commuting each week. At home, Amal spends about 23 hours a week doing work around the house, 

Of course, he needs to sleep 56 hours a week and prepare and cat meals 14 hours a week. So Amal has 20 

hours of leisure . That is a typical amount of leisure time for someone in the United States. 

What do people do in their leisure time? Obviously, watching television is a popular free-time activity in 

many countries. Studies show that people are watching more TV today than they did twenty years ago. 

That is probably because there are many more TV channels today. People can choose programs from 

hundreds of Tv channels. 

Computers are also changing the way people use their leisure time, Today people are spending more time 

doing things on their computer .Surfing the internet is becoming another popular free-time activity . In fact, 

some employers are finding that workers are skipping lunch to surf the internet. 

More and more,  people are missing their work time and play time. They talk on the telephone while they 

read work papers while they are cating. They listen to music while they are studying. Maybe this is why 

people believe that they have less free time today. 

-66 Whay is the writer’s purpose in paragraph 1? 

1 To describe living conditions in the United States 

2 To introduce the main topic with an example 

3 To tell the reader how much time to spend on daily activities 

4 To raise a very important question 
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-67 The word “leisure” in paragraph 1 is closest in meaning to ……………… .

1exercise  2
fun time  

3

free time  4
vacation 

-68 which of the following is mentioned as a popular free-time activity? 

1channel surfing to music    2Watching TV and commuting to work 

3Channel surfing and surfing the internet  4Watching TV and web surfing 

-69 Which of the following statements is true about TV watching according to the passage? 

1People used to watch Tv less often. 

2Watching TV became popular 20 years ago 

3Studies show people complain about choosing from among TV program. 

4
People ----- to watch only a few channels. 

-70 According to pargraph 3 , some employers  ……………………………… .

1are worried about workers eating habits 

2make employees do their work on computers 

3
know that employees use internet at lunchtime 

4use computers to monitor workers 
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 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

نداشت ؟» برجام«کدام یک از کشورهاي زیر ، نقشی در توافق جامع نهایی هسته اي وین با عنوان  – 71

 ژاپن 4    آلمان3    فرانسه 2    چین 1

، از آثار کدام یک از نویسندگان ایران است ؟» فارسی شکر است« - 72

  پرویز ناتل خانلري4   صادق هدایت 3   جالال آل احمد 2   محمد علی جمال زاده 1

نهج البالغه توسط کدام یک از افراد زیر ، گرد آوري شد ؟ – 73

  عالمه مجلسی 4   سید رضی 3   شیخ کلینی 2   شیخ صدوق 1

درجه رفیع شهادت نائل آمد ؟ شهید محمد ابراهیم همت ، سردار فاتح ایرانی ، در کدام عملیات به – 74
 4 کربالي  4   بیت المقدس 3    فتح المبین 2    خیبر 1
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در کدام استان ایران واقع شده است ؟» مهارلو«دریاچه  – 75

  فارس 4    مرکزي 3     کرمان2    اصفهان 1

نیست کدام مورد ، از جنبه هاي مهم توسعه اقتصادي  – 76

 جامعهافراد » عزت نفس«ب براي رشد س ایجاد شرایط منا 2     افزایش آزادي افراد در انتخاب 1

  ارتقاي سطح زندگی مردم 4  هاي تکنولوژي در جامعهد افزایش روز افزون کاربر 3

بازه زمانی سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران ، کدام است ؟ – 77

   سال 20 بلند مدت و 2   سال 25  میان مدت و 1

 سال 20 میان مدت و  4    سال 25 بلند مدت و  3

کدام مورد ، طبق قانون اساسی ، صحیح است ؟ – 78

  درتعارض اعمال حق با منافع عمومی ، اعمال حق مقدم است . 1

 به مجازات ، باید منطبق با قانون باشد  اجراي مجازات همچون حکم 2

  درتعارض اضرارا به غیر با منافع عمومی مقدم است 3

 دیگري ضرر برسد ، بالمانع است  اعمال حق ، حتی اگر به 4
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مذاکرات مجلس شوراي اسالمی ، به تقاضاي کدام مقام مقامات  در شرایط اضطراري و در صورت مالحظات امنیتی ، غیر علنی شدن – 79

 محقق خواهد شد ؟

  رئیس مجلس شوراي اسالمی 2    رئیس جمهور با یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان 1

  رئیس شوراي عالی امنیت ملی و موافقت رئیس مجلس 4       رئیس جمهور 3

جلسات مجلس شوراي اسالمی ، با حضور چه کسري از نمایندگان رسمیت می یابد ؟ – 80

 چهار پنجم 4   نصف به اضافه یک 3   دو سوم 2    سه چهارم 1
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 هوش و توامندي هاي عمومی

 انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید. 84تا  81راهنمایی : متن زیر را با دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را براي سوال هاي 

به باور متخصصان ، طراحی شهري حدود پنجاه سال پیش ، به صورت حوزه اي نسبتا مستقل با هدف انتقاد به معماري مدرن در کشورهاي 

 از 1فراصنعتی شکل گرفت . از حدود یه دهه پس از آن اولین ، متون مرتبط با این دانش به صورت ترجمه شده در متون علمی ایران وارد شد. 

به بعد ، کتاب هاي چندي توسط شهرسازان ، طراحان شهري و معماران تالیف ، ترجمه و گرد آوري شد . مقایسه متون طراحی شهري این دوران 

به گونه اي که به عنوان مرجع طراحی شهري در مجامع  انتشار یافته ، نشان می دهد تالیف هاي صورت گرفته در ایران در جهت زایش علمی –

نبوده است . لذا ابتدا وضعیت دانش طراحی شهري در ایران تاکید بر مقایسه تحلیلی با متون جهانی در  علمی جهانی مورد استفاده قرار گیرد –

 تعادل میان 2قرار گرفت . مداقه ها درایران نیز مورد حوزه هاي نظري و علمی بررسی گردیده است . از این منظر ، زمان پیداش هر یک از حوزه

مباحث مختلف دانش در ایران سنجیده شد . بنابراین سعی بر این بوده است نقاط قوت و ضعف متون طراحی شهري در ایران سنجیده شودتا 

 مقدمه اي براي پیشرفت دانش و یا بازنگري در جهت گیري فراهم آید.

دي متون جهانی طراحی شهري به طرق گوناگونی انجام شده ، اما تاکنون چنین بررسی در مورد ایران صورت نگرفته بررسی وضعیت و طبقه بن

 ضرورت چنین مطالعه اي این است که با وجود گذشت چهاردهه از ورود این دانش به ایران که مدت زمان قابل توجهی براي مناسب 3است .

دانش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد  و این به معناي وجود مسئله اي در ساختار تولید دانش است. احتماال سازي و تولید دانش بوده است . این 

اگر روند کنونی ادامه یابد، طراحی شهري ایران از زایش علمی مطلوب باز می ماند و با جهت گیري نادرست پژوش ها ، کمبودها درحوزه هاي 

حث ، بدنه متون طراحی شهري در ایران و همچین ضعف هاي آن به دانشجویان و دانش پژوهان براي  لذا این ب4مختلف پر رنگ تر می شود

انجام مطالعات و تحقیقات علمی معرفی کرده و راهکارهایی براي غلبه بر ضعف هاي آن ارائه نموده است .

81 
بر اساس متن ، کدام مورد در خصوص طراحی شهري در ایران صحیح است ؟ –

  ازمنظر تولید دانش ، به مرحله رشد و پویایی نرسیده است . 1

  منبع الهام معماري مدرن در کشورهاي فراصنعتی بوده است . 2

  علی رغم پیشرفت در حوزه علمی ، در حوزه هاي نظري وضعیت مطلوبی ندارد. 3

 در چند دهه  گذشته ، شاهد نوآوري بوده است . 4
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در پاراگراف اول ، کدام است ؟» مداقه«معنی واژه  – 82

 مقایسه  4                                 توجه 3                                              نقد 2                               قبول 1

جمله زیر ، در کدام یک از بخش هاي متن که با شماره مشخص شده اند قرار گیرد ؟ – 83

 هاي مهم لحاظ نشده درایران ، در مقایسه با مهمترین منابع طراحی شهري دنیا است .به عبارتی دیگر ، یکی ازضرورت هاي بحث ، تعیین حوزه «
« 

1  3                             2 2                                  3  1                                       4  4 

موضوع اصلی پاراگراف بعد از متن کدام است ؟ – 84

  معرفی ضعف هاي موجود در منابع طراحی شهري دنیا 2                       بررسی تحلیلی متون طراحی شهري در ایران 1

 ي افزایش تولید در ایران راهکارهایی برا 4             تحقیقات انجام شده در حوزه طراحی شهري در ایران 3

، الزم است موقعیتی را در هر سوال مطرح شده ، در مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس 88تا  85راهنمایی : براي پاسخگویی به سوال هاي 
سوال است. انتخاب کنید. هر سوال با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت هاي مطرح شده گزینه اي را در فکر می کنید پاسخ مناسب تري براي آن 

مت درهر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است ، پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد ، انتخاب و در پاسخنامه عال
 بزنید.

ریف کردن از کارهاي دیگران و تایید کردن آنهاست . پس امروز سعی میکنیم که اگر عکارخیر آسانی که امروزمیخواهیم پیشنهاد کنیم ، ت – 85
عالی کسی را می شناسیم که کار خیر کرده است و یا اگر در خانه ، همسر یا فرزندمان کار خوبی می دهند ، از انجام آن کار ، حتی اگر دقیق و 

 ده ، تعریف کنیم و بگوییم که تا چه حد کارشان موثر است .نبو

 کدام مورد ، در صورتیکه صحیح فرض شود ، به بهترین وجه ، توصیه مطرح شده در متن را تقویت می کند ؟

  بسیاري از افراد ، آنقدر درگیر مسائل شخصی خود هستند که از کارکرد اطرافیان غافل می مانند . 1
 ان می دهد که افرادي که از دیگران تعریف می کنند ، بیشتر زیر دستان هستند و نه باال دستی ها. تحقیقات نش 2
 رد . تعریف کالمی از کار خوب دیگران ، اگر با جایزه اي خاص ، مثال پاداش مالی همراه باشد، کارایی بیشتري در افزایش بهره وري افراد دا 3
و این تایید شدن از سوي دیگران ، حال خوبی به آنها می دهد.  آدم ها نیاز به تایید شدن دارند 4
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اگر در حال حاضر، دانشجوي کارشناسی بیمه یا یکی از رشته هاي مرتبط با آن هستید یا تصمیم دارید وارد این رشته شوید بد نیست کمی  -86
ینده شغلی آن بدانید. یک کارشناس بیمه معموال در شرکت هاي بیمه اي دولتی یا خصوصی یا نمایندگی هاي آنها مشغول به درباره بازار کار و آ

ج کار می شود. بسیاري از کارهاي کارشناس بیمه در داخل شرکت انجام می گیرد،اما گاهی الزم است براي ارزیابی، شخصا به محل مورد نظر خار
 از شرکت مراجعه کند.

کدام مورد، یک فرض مستتر در استدالل قوق است؟

  کسانی که با توجه به عالقه خود، رشته مورد نظرشان را انتخاب کنند، در شغل آینده خود، موفق تر از بقیه خواهند بود.1

 د ذاتی خود انتخاب کند. کسی در بازار کار موفق می شود که رشته تحصیل خود را با توجه به عالقه و استعدا2

  یکی از مولفه هاي انتخاب رشته، باید توجه به بازار و شرایط کاري آن باشد.3

 رشته بیمه یا رشته هاي مرتبط، در صورتی که با آگاهی کامل انتخاب شده باشند، ضمانت شغلی نیز به دنبال خود می آورند.4

اگر داشتید از پیاده رویی رد می شدید و دیدیدکه گروهی، کنار خیابان، موسیقی زنده اجرا میکنند، صبر کنید بایستید و به صداي سازشان  87
 گوش کنید، آنها براي شما می زنند..........

دکدام مورد، به منطقی ترین شکل، جاي خالی در متن فوق را کامل می کن

  ولی خود نیز این را نمی دانند2 چون شما و آنها از یک جنس هستید1

 و به تعبیري ساعت ها براي این کار تمرین کرده اند4 و این کنسرتی، براي شما یک نفر است3

 اصوال چه ارتباطی میان رنج و هر روزینگی است؟ به نظر می رسد که رنج، استثنایی بر قاعده هر روزه است.پس رابطه میان رنج و هر 88
روزینگی، همان رابطه میان استثنا و قاعده است. اما برخالف آنچه معموال می پنداریم. استثنا قاعده را 

نمی کند. بلکه آن را به نهایت  تناقض
می شود.صرفا به آن خاطر  تناقضیش می رساند. استثنا حد قاعده است و حد هر چیز، حقیقت آن چیز است و اگر متن یک چیز در حدش خو

 است وگرنه حد کاري نکرده است،مگر تکرار بی لکنت متن.تناقض است که آن چیز در متن خویش. حامل 

کدام مورد، با نتیجه گیري متن مغایرت دارد؟

  رنج، هویتی مستقل از هرروزینگی دارد.2 حد هر چیز، متن آن چیز را نقص نمی کند.1

 استثنا را نباید جزو الینفک قاعده دانست.4 برخی حد هر چیز را به غلط، استثناي قاعده می دانند.3
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 در هر کدام از شکل هاي زیر، ارتباط خاص و مشترکی بین اعداد برقرار است. به جاي عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟89

 

1 202 303 404 10 

 

x2/x1*x4=x3 فرمول به صورت

که در شکل اول از سمت چپ داریم : 15=5*9/3

میباشد. 3یعنی گزینه  40که عالمت سوال برابر  پس در آخرین شکل به صورت  16=4*10/?

90A 
 اگر پرینتر 

B 25، نسبت به پرینتر A 20در هر دقیقه  درصد سریعتر باشد و پرینتر B د برگ را در چن 400، برگ پرینت بگیرد. پرینتر

دقیقه پرینت می گیرد؟

1 162 203 254 15 
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 3به  7 4 3به  5 3 1به  5 2 1به  3 1

 A هزار تومان 15چاي  تومان 15قیمت هر گرم 

 B هزار تومانی 20چاي  تومان 20قیمت هر گرم 

 را اگر در نظر بگیریم طبق روال زیر داریم 4یعنی گزینه  3به  7نسبت 

1- 7 A گرم چاي  3و  گرم چايB

 میشود 100عدد حاصل  10گرم را تقسیم بر  1000گرم که اگر  10گرم میشود  3و  7جمع -2

Bگرم چاي  300و  Aگرم چاي  700ضرب کنیم داریم  3و  7را اگر در  100پس  -3

 تومان 6000تومان میشود  20گرمی  گرم چاي B 300تومان و قیمت  10500تومان میشود  15گرمی  گرم چاي A 700قیمت -4

 میرسیم. 4یعنی گزینه  16500جمع کنیم به  6000را با  10500اگر عدد  -5

رسید.خواهیم  165000انجام دهیم به اعدادي غیر از  3و2و1همین روند را براي گزینه 

 باشد، نسبت طول ارتفاع وارد بر وتر به طول وتر این مثلت، کدام است. 4به  3 اگر نسبت طول اضالع یک مثلث قائم الزاویه 92

25به  13 354به  12 3  25به  12 2  30به  13 1

ah=3*4=12 h=12/5h/a
12
5
5

=12/25

۲۷

 91 دو نوع چاي به قیمت هر کیلوگرم 15 و 20 هزار تومان را به ترتیب به چه نسبت هایی مخلوط کنیم تا چاي با قیمت 16،500 تومان براي 
هر کیلوگرم حاصل شود؟
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کیلوگرم از مخلوط را برداشته و به جاي آن به همان مقدار  9کامال مخلوط شده اند. پس از آنکه  7و  5 مقداري جو و گندم به نسبت هاي 93

می شود.تهایتا این مخلوط چند کیلوگرم گندم خواهد داشت؟ 7به  9جو بریزیم،نسبت جو به گندم 

1 1035
12

2 189
12

3 324
12

4 135
12

 برابر کل موجودي میباشد. پس داریم کیلو جو داریم  5x+7x+9 9پس از برداشت و جایگذاري 

5𝑥+9
7𝑥

= 9
𝑥
x=9/4*7=63/4=189/12  

میباشد.نسبت طول به عرض  3به  2مساحت هاي مساوي تقسیم شده است، قسمت با  6نسبت طول به عرض مستطیل زیر که با خطوطی به -94

مستطیل هاي هاشور خورده، کدام است؟

 

 16به  9 4 4به  1 3 9به  4 2  25به  16 1

 

= ax6*ax=2*3=6ax=1 مساحت هر مستطیل کوچک
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3-3a*4/3x=14x-4ax=14x=5x=5/4 ,a=4/5

=x/a=
5
4
4/5

= نسبت طول به عرض25/16

کالس اول، دوم، سوم و چهارم است، غیبت می کنند.نمودار سمت دریک روز برفی، تعدادي از دانش آموزان دبستان یک روستا که داراي چهار 

چپ، درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت به کل تعداد دانش آموزان همان کالس و نمودار سمت راست، درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت به 

 کل تعداد غایبین آن دبستان را نشان می دهد.

درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت                                                                                            درصد تعداد غایبین هر کالس           

 به کل تعداد غایبین دبستان                                      به کل تعداد دانش آموزان همان کالس  

 

 
 

 1به  42   5به  39   2به  23 1به  3 1

1 6   212   315   45 

 

۲۹

96- اگر 12 دانش آموز سر کالس سوم حاضر باشند، آن دبستان داراي چند دانش آموز کالس اولی است؟ 

95- نسبت تعداد حاضرین کالس دوم به حاضرین کالس چهارم، کدام است؟ 

با توجه به اطالعات و نمودارهاي زیر، به سوال هاي 95 و 96 پاسخ دهید. 
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A , B , C , D  می باشند  در هر طبقه یک ساختمان چهار طبقه، یک کنتور برق نصب شده است. هر کدام از کنتورها داراي یکی از برچسب هاي
نوشته شده است. اطالعات زیر، درباره اینکه هر کنتور متعلق به کدام طبقه است و داراي  218، 217، 216، 215که روي آن، یکی از کدهاي 

 ا کد است، در دست می باشد.برچسب ی

•B کنتورهاي D متعلق به دو طبقه متوالی هستند. و
و کنتور طبقه چهارم است. به ترتیب متعلق به کنتور C 215و  217کدهاي •
•

216 D  کنتور طبقه اول است و نه کد کنتور 
 .نه کد

1 A ،2   است. برچسب کنتور طبقه چهارمA ،است. برچسب کنتور طبقه اول

 است. 218کد کنتور طبقه سوم، 4    است. 218کد کنتور طبقه اول، 3

مربوط به کنتور کدام طبقه است؟ A باشد، برچسب   217و  216اگر کد کنتورهاي طبقه دوم و سوم به ترتیب  98

سوم4   دوم3   اول2   چهارم 1

 باشد، هم کد و هم برچسب روي چند کنتور، به طور قطع مشخص می شود؟  Bه چهارم داراي برچسب  قاگر کنتور طب -99

1 2  23    34   41 

 متعلق به دو کنتور از دو طبقه متوالی باشند، برچسب کنتور طبقه دوم کدام است؟ 216و کد   B اگر برچسب -100

1B   2 C   3 D   4 A

 طبق موارد ذکر شده جدول زیر را داریم

 شماره طبقه برچسب کنتور کد برچسبها

215  4 

  3 

  2 

 1  218یا  217یعنی  216مخالف 

C=217 همچنین داریم کد D 216مخالف  و کد D 217میباشد و  218یا  215برابر  پس کد C میباشد. 217برابر  نمیتواند باشد چون 

B و همچنین کد هايD  متعلق  به دو طبقه متوالی هستند. پس داریم 

۳۰

97- اگر کنتور طبقه دوم داراي برچسب D باشد، کدام مورد صحیح است؟

راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر، به سوال هاي 97 تا 100 پاسخ دهید.  
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B D     4 

D B B D  3 

  D B B D 2 

    D B 1 

 شماره طبقه برچسب کد حالتهاي ممکن

 A4 215 باشد  Aاین طبق فقط میتواند برچسب

متعلق    Dو چون Bباشد. 216باشد پس باید این طبقه داراي کد  216 چون طبقه اول نمیتواند

 به دو طبقه متوالی هستند

216 B3 

C=217 D!=216 میباشد و D=218 218غلط میباشد. 4و 3پس گزینه  میباشد پس D2 

 C 1 217 نمیتواند در این خانه قرار گیرد پس B میباشد. باقی مانده که برابر C 217فقط کد 

 شماره طبقه برچسب کد حالتهاي ممکن

A 215 میباشد. تنها طبقه باقی مانده طبق توضیحات زیر A4 

 C 3 217 میباشد 217برابر   Cکد برچسب

میباشد و طبق اول  متوالی باشد پس این طبق B باشد و بایستی با B 216نمیتواند  Dبرچسب

D

216 B2 

 D1 218 متعلق به طبقه اول میباشد. 218کد طبق صورت مسئله پر شده پس فقط کد  3

 شماره طبقه برچسب کد حالتهاي ممکن

 B4 125 براي این طبقه میباشد. 125طبق مفروضات مسئله کد 

B چون طبقه چهارم برابر D باشد.طبق مفروضات  میباشد پس این طبقه به دلیل توالی باید

D میباشد 128نمیتواند باشد پس تنها عدد باقی مانده  127و  126کد  مسئله 

128 D3 
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 A2 126 براي این طبقه باقیست 126و کد   Aتنها برچسب 1و4و3بعد از پر شدن طبقات 

 C 1 127 را شامل میشود باقیست که برچسب C 127نمیتواند باشد پس فقط  126این طبقه کد 

 طبق توضیحات صورت سوال جدول زیر داریم : 

 B216   D      4 

216   B  B216     3 

    216   B B216  2 

       D216   B 1 

غیر ممکن چون 

D به دلیل براي

حفظ توالی فقط 

طبقه سوم باقی 

میماند که به 

D دلیل اینکه کد 

 216مخالف 

هست پس این 

حالت نیز امکان 

 ندارد

غیر ممکن چون 

 215طبقه چهار 

 میباشد

D  نمیتواند طبق

اول و دوم باشد و 

فقط میتواند طبق 

 چهارم باشد

D  فقط میتواند در

طبقه اول دلیل حفظ 

توالی و عدم هم 

طبقه شدن با کد 

 باشد.  216

غیر ممکن چون 

طبقه اول نمیتواند 

 باشد 216

غیر ممکن چون 

D به دلیل براي

حفظ توالی فقط 

طبقه دوم باقی 

میماند که به دلیل 

D اینکه کد 

هست  216مخالف 

پس این حالت نیز 

 امکان ندارد

 

 1، از چپ به راست، بین الگوها ارتباط خاصی برقرار است. به جاي عالمت سؤال، کدام الگو  موارد 102تا  101سؤال هاي  راهنمایی: در
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تا 4  باید قرار بگیرد تا این ارتباط حفظ شود؟ 

سوال 100 :  
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1 2  3  4 

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه 

102. 

1 2 3 4 

صحیح میباشد. 4پاسخ : گزینه 

 با آرزوي موفقیت براي شما 

۳۳
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