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16ســـالمتوالی

پرسش48آزمونسـراسـری

پرسشهای 48 آزمون 5و 49 آزمون10


عیّن الصّحیح في بناء المجهول:

عَیِّن الصّحیح في البِناء للمَجهول لهذه العبا!ة« :تَستَخدَُِ

 )1عَوِّض البائع اللّباس لي أمس!  عُسوِّض اللّبساسُ لسي

بهدوء

 )3یُستَخدََُ الدُّوَلُ النِّفطَ في صناعاتٍ ...
 )4یُستَخدََُ النِّفطُ في صناعاتٍ ...
--------------------------------------------------------

عَیِّن الصّحیح لِبناء المَجهول لهذه العبا!ة« :تَنْقُلُ نساقِ!تُ
 یُرشسد

المواطنین في الشّوا!

الکبیرةُ النِّفطَ إلي الموانِئ »...
 )1تُنْقَلُ الکبیرةُ النّفطُ إلي الموانِئ ...
 )2تُنْقَلُ النّفطُ إلي ...
 )3یُنْقَلُ النّاق!تُ الکبیرةُ إلي ...
 )4یُنْقَلُ النِّفطُ إلي الموانِئ ...



 )4یَستعمل !ُکّابُ السّیّا!ات حسااََ اممسال للسّس!م 

ورقبزنید
 ...

 )1تُستَخدََُ النِّفطُ في صناعاتٍ ...
 )2تَستَخدَُِ النِّفطُ في صناعاتٍ ...

 )2أغلق التّلمیذ بابَ الصّفّ بهدوء  أُغلِق بسابُ الصّسفّ

یُستُعمل حااَُ اممال للسّ!م

الدُّوَلُ النِّفطَ في صناعاتٍ کثیرةٍ للتَّقدَُِّ اإلقتِصاديّ »
(گروهآزمایشیعلومانسانی)

أم!

 )3یُرشِد الشّرطيُّ المسواطنین فسي الشّسوا!

(سالتحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش53آزمونسـراسـری

پرسش67آزمون10

(سالتحصیلی)

د! کداَ عبا!ت قرآني به «شدني بودل امر معاد» اشسا!ه شسده

د! خواست قرآل از ناباو!ال بسه معسادب بسراي د!ک بهتسر

است؟

مسئلۀ معاد چیست و کداَ آیه بسر آل دللست دا!د و آل
دلیل جاو کداَ دسته از ادّلۀ قرآني اثبات معاد است؟
استخوالهاي آلها !ا به حالت اول  - ...ضرو!ت

 )2شکي د! آل نیست و چه کسي !استگو تر از خداست ...
 )3البته این سخن !ا از !وي علم نميگوینسد بلکسه فقسط
ظن و خیال است ...

اصرا! ميکردند ...

ورقبزنید
 ...

استخوالهاي آلها !ا به حالت اول  - ...ضرو!ت
 )3اشا!ه به نمونههایي از زنده شدل مردگسال :خداسست
که بادها !ا ميفرستد تا ابر !ا برانگیخته  - ...امکال
 )4اشا!ه به نظاَ مرگ و زندگي د! طبیعت :خداست که
بادها !ا ميفرستد تا ابر !ا برانگیخته  - ...امکال



 )4دوزخیال د! دنیا مغرو! نعمت بودند و بر گناهال با!گ

 )2اشا!ه به نمونههایي از زنده شسدل مردگسال :نسهتنها

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1خداست که بادها !ا ميفرستد تا ابر !ا برانگیاند ...

 )1اشا!ه به نظساَ مسرگ و زنسدگي د! طبیعست :نسهتنها



16ســـالمتوالی

پرسش71آزمون11

پرسش62آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

کداَ آیۀ شریفه د! ا!تبسا بسا یسک بعسد خساا از !هبسري

وجود شخصسیتهایي همچسول سسلمال فا!سسي و بس!ل

پیامبر اکرَ  ا!ائه شده است؟

حبشيب د! میال یا!ال پیامبر ب مهر تأییدي بر توجسه
!سول خدا  به پیاَ کداَ آیۀ شریفه ميباشد؟

شُعوبا و قَبائِل لِتَعا!فوا 
  )2لَقَد کال لَکُم في !سولِ اهللِ أسوةٌ حَسَن ٌ  ...

 )2یا ایُّها الرّسول بَلّغ ما اُنال اِلیکَ مِسن !َبّسک وَ اِل لَسم
تَفعَل فَما بَلَّغتَ !ِسالَتَه 

  )3وَ ما محمّدٌ إلّا !َسولٌ قَد خَلَتْ مِنْ قَبلهِ الرُّسُل  ...

بَعده 
 )4إنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ أو أنثي و جَعَلناکُمْ شعوباً وَ قبائلَ
لِتَعا!َفُوا  ...

ورقبزنید
 ...

 )4مَن کالَ یُریدُ العِاّه فَلِلّه العِاّة جمیعا 



 )3اِنّا اَوحینا اِلیک کَما اَوحَینا الي نسو وَ النَّبیسیّنَ مِسن

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1خَلَقوا کَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِم  ...

 )1یا ایُّها النّاس اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکر و اُنثسي وَ جَعَلنساکم
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پرسش65آزمونسـراسـری

پرسش63آزمون18

(سالتحصیلی)

از آیۀ شریفۀ و ما کالَ المُؤمِنولَ لِیَنفِروا کافَّ ً ...ب کداَ مسو!د

از کداَ عبا!ت شریفه به واجب کفایي بسودل تفقسه پسي

استنبا ميشود؟

ميبریم و فقیهي که مو!د قبول عامسۀ مسردَ قسرا! دا!دب
تحت چه شرایطي ميتواند ولیست ظساهري !ا د! جامعسه
 )1مِن کلّ فِرق مِنهُم طائِف  -اگر زمالشسناس باشسد و

 )2آشنا کردل مردَ با وظایف دیني خود و بیسال احکساَ
دین براي آلها

ع!وه بر تقوا و عدلب اعلمیت هم داشته باشد.
 )2وَ ما کالَ المؤمِنول لِیَنفروا  -اگر زمالشناس باشد و
ع!وه بر تقوا و عدلب اعلمیت هم داشته باشد.

 )3وجوب ت!ش همگاني براي تحقسق مرجعیست دینسي و

شرایط مرجعیتب بهجا اعلم بودلب مدیر و مدبر باشسد
و شجاعت داشته باشد.

 )4اختصاا اعااَ گروهي از مؤمنال براي فهم تخصصسي
احکاَ دین به عصر غیبت

ورقبزنید
 ...

 )4وَ ما کالَ المؤمِنول لِیَنفروا  -اگر عس!وه بسر داشستن
شرایط مرجعیتب بهجا اعلم بودلب مدیر و مدبر باشسد
و شجاعت داشته باشد.



فهم عمیق دانش دین

 )3مِن کلّ فِرق مِنهُم طائِف  -اگسر عس!وه بسر داشستن

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1وجوب کفایي فراگیري فقه و فهم تخصصي احکاَ دین

بهعهده بگیرد؟
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پرسش68آزمونسـراسـری

پرسش63آزمون4

(سالتحصیلی)

کداَ گروه است؟

کداَ گروه از افراد ميشود؟

 )1شریکاني براي خداونسد قسرا! دادنسد و از ایسن!و آل !ا

 )1کساني که خداوند !ا د! زمال آسایش بندگي ميکننسد

مستحق عبادت دیدهاند.
 )2آیات خداوند !ا تکذیب کردنسد و بسهتسد!یج گرفتسا!
عذاب الهي شدند.
 )3هواي نف! !ا معبود خود گرفته و به شرک د! !بوبیست

 )4پندا! ایمال دا!ند و بهصو!ت مقطعسي خسدا !ا عبسادت
ميکنند.

ورقبزنید
 ...

 )2دوستيکنندگال با دشسمنال خسدا و پیسامبر  کسه
سرپرستي آلها !ا پذیرفتهاند.
 )3کساني که ایثا! و تعاول !ا قربساني منسافع شخصسي و
جایگاین حکم خدا کردهاند.
 )4کساني که هوا و نف! خسویش !ا معبسود قسرا! داده و
کسي وکیل آلها نیست.



دچا! شدهاند.

و د! سختيها از او !و برميگردانند.

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

عبا!ت قرآني ذلک هُوَ الْخُسرالُ الْمُبین ب د! !ابطسه بسا

زیال آشکا! اخروي یا همال خسسرال مبسینب گریبسالگیر
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پرسش70آزمونسـراسـری

پرسش63آزمون13

(سالتحصیلی)

به حق !ا ميیابد و کسي که فقط دنیا !ا انتخساب کسرده و

استفاده از امکانات کلي است که د! اختیسا! آلهسا قسرا!

براي آل ت!ش ميکندب همال !ا بهدست ميآو!د».ب پیساَ

گرفته تا د! مسیر مو!د انتخاب حرکت کنند .ایسن قسانول

کداَ آیۀ شریفه مرتبط با این سنت الهي است؟

الهي د! کداَ آیۀ شریفه بهتصویر کشیده شده است؟

 )1وَ لَو أَلَّ أَهْلَ القُري آمَنوا و اتَّقوا لَفَتحْنا عَلَیهِم بَرَکساتٍ
مِنَ السَّماءِ وَ امَ!ضِ 
 )2مَنْ جاءَ بِالحَسَن ِ فَلَهُ عَشرُ أمثالِها وَ من جاءَ بِالسّسیّئَ ِ
ف! یُجاي إلّا مِثْلَها 
!َبِّکَ مَحظو!اً 
 )4أَ حَسِبَ النّاسُ أَلْ یُترَکسوا أل یَقولسوا آمَنّسا وَ هُسمْ ل
یُفتَنولَ 

ورقبزنید
 ...

المُحسِنِینَ 
 )2کُلّا نُّ مِدُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ !َبِّکَ وَ مَا کَسالَ عَطَساءُ
!َبِّکَ مَحظُو!ًا 
 )3مَن جَاءَ بِالحَسَنَ ِ فَلَه عَشرُ أمثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسَّسیِّئَ ِ
فَلَا یُجاَى إلَّا مِثلَهَا 
  )4وَ لَو ألَّ أَهلَ القُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَکَات
منَ السَّمَاءِ وَ ام!ضِ وَلَکِن کَذَّبواْ فَاخَسذناهُم بِمَسا کَسانُواْ
یَکسِبُولَ 



  )3کلّاً نُمِدُّ هؤلء وَ هؤلء مِن عَطاءِ !َبِّکَ و ما کسالَ عَطساءُ

  )1وَ الَّذِینَ جَاهَدُواْ فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَ الَّ اللَّسهَ لَمَسعَ

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

«کسي که !اه حق !ا برميگایندب لوازَ و امکانات !سیدل

از سنتهاي الهيب اجازۀ خداوند بسه همسۀ بنسدگال بسراي
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پرسش71آزمونسـراسـری

ابیات زیرا با پیاَ کداَ آیۀ شریفه تناسب مفهومي دا!ند؟
طیرال مرغ دیدي تو ز پایبند شهوت

پرسش55آزمون7

(سالتحصیلی)

کداَیک از اشعا! زیر !ا ميتوال به عنوال مسستند ادبسي
آیۀ شریفۀ قَد اَفلَحَ مَن زَکّاها  د! نظر گرفت؟

به د! آي تا ببینسي طیسرال آدمیست

مِنَ السَّماءِ وَ امَ!ضِ 
 )2فَأَلهَمَها فَجُو!َها وَ تَقواها قَد أفلَسحَ مَسن زَکّاهسا و قَسد

!« )2سد آدمي به جایي که بهجا خدا نبیند»

خابَ مَن دسّاها 
 )3قُل یا عباديَ الَّذینَ أَسرَفوا عَلي أنفسِسهِم ل تَقنَطسوا

« )3مرد خردمند هنرپیشه !ا»

 )4فَأَمّا الَّذینَ آمَنوا بِاهللِ و اعْتَصَموا بِهِ فَسَسیُدْخِلُهُم فسي
!َحمَ ٍ 

ورقبزنید
 ...



مِن !َحمَ ِ اهللِ 

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1وَ لَو أَلَّ أَهْلَ القُري آمَنوا و اتَّقوا لَفَتحْنا عَلَیهِم بَرَکساتٍ

« )1بازآ بازآ هر آنچه هستي بازآ»

« )4گرفته دست جالها دامن وي»
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پرسش74آزمونسـراسـری

پرسش67آزمون9

(سالتحصیلی)

پیاَ کداَ آیۀ شریفهب بیسانگر ایجساد نگرشسي جدیسد د!

کداَ آیۀ شریفه یادآو! نگرش جدیدي است که با تس!ش

جامعه است که موجسب تحسول د! !وابسط بسین ملستهسا

پیامبر  د! جامعه ایجاد شد و موجب تحول د! !وابسط

گردید؟

میال ملتها گردید؟

عَذابَ النّا!ِ 
 )3مُحمَّدٌ !َسولُ اهللِ و الَّذینَ مُعَسهُ أَشِسدّاءُ عَلَسي الکُفّسا!
!ُحَماءُ بَینَهُم 
 )4مَن آمَنَ بِاهللِ و الْیَوَِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُم أَجْرُهُم
عِنْدَ !َبِّهِم 

ورقبزنید
 ...

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

َ! )2بَّنا آتِنا فِي الدُّنیا حَسَنَ وَ في اآلخِرَةِ حَسَسنَ و قِنسا

  )4وَ مِن آیَاتِهِ أَل خَلَقَ لَکُم مِّن أَنفُسِکُم أزوَاجاً لِتَسکُنُواْ



 )1قُلْ هَلْ یَستَوي الَّذینَ یَعْلَمولَ وَ الَّذینَ ل یَعْلَمولَ 

 )1مُحَمَّد !َّسُولُ اهلل وَ الَّسذِینَ مَعَسهُ أَشِسدَّاءُ عَلَسي الکُفَّسا!ِ
!ُحَمَاءُ بَینَهُم 
  )2وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِي الاَّبُو!ِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَلَّ الْسأَ!ْضَ یَرِثُهَسا
عِبَادِيّ الصَّالِحُولَ 
 )3قُل هَل یَستَوِي الَّذِینَ یَعلَمُولَ وَ الَّذِینَ لَا یَعلَمُولَ إنَّمَا
یَتَذَکَّرُ أوْلُواْ املبَابِ 
إلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّة وَ !َحمَ ً إلَّ فِسي ذَلِسکَ لَآیَسات
لِقَوَ یَتَفَکَّرُولَ 
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پرسش103آزمون2

پرسش101آزمونسـراسـری

د! شسسکل زی سرب مسسساحت مربسسع از  1مسسساحت مثلسس
3

بهاندازۀ  3واحد مربع بیشستر اسست .مسساحت ذوزنقسهب

اگر مجمو مساحت مثل

و ثل

(سالتحصیلی)

مساحت مستطیل زیسر

برابر با  10باشدب محیط مستطیل کداَ است؟

17 )1
5 )1

2x  1

18 )2
5 / 5 )2

19 )3



6/5 )3

2

20 )4

7 )4

ورقبزنید
 ...

4

x

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

کداَ است؟
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پرسش107آزمون1

پرسش102آزمونسـراسـری

حاصلضرب !یشههاي معادلۀ  x  3  2ب کسداَ
x3

است؟

-6/5 )2

-1/5 )4

ورقبزنید
 ...

x x

x 1

است؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4



- 3 )3

2
مجمو !یشههاي معادلۀ  x  x  1  3ب کداَ
2

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

-18 )1

x2

(سالتحصیلی)
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پرسش107آزمون13

پرسش103آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

نمسسودا! یسسک تسسابع خطسسي از نقسسا ) ( 2 , aب )  ( 1, 3و

اگر نقسا

)  (1,  4ميگذ!دب مقدا!  aکداَ است؟

تابع خطي  fباشندب مقدا! ) f (2کداَ ميتواند باشد؟

6 )1

- 5 )1

6/5 )2

- 6 )2

7 )3

- 7 )3

7/5 )4

- 8 )4

) (2 ,  aب )  ( 30, a  2و ) (a ,  4ب همگسي !وي

(گروهآزمایشیعلومانسانی)



ورقبزنید
 ...
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پرسش106آزمون1

پرسش110آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

اگر زاویۀ بین دو شعا مجساو! د! نمسودا! !ادا!ي  45د!جسه

د! یک نمودا! !ادا!يب زاویۀ بسین دو شسعا متسواليب 30

باشدب دادهها براي چند متغیر گردآو!ي شده است؟

د!جه است .اگر  3متغیر به متغیرهایمسال اضسافه کنسیمب
زاویۀ بین دو شعا متوالي چند د!جه ميشود؟
20 )1

7 )2

24 )2

3 )4

28 )4

ورقبزنید
 ...



4 )3

25 )3

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

8 )1



16ســـالمتوالی

پرسش101آزمون17

پرسش113آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

یک شرکت تولیديب هر واحد کسالي خسود !ا ! 205یسال

تسسابع د!آمسسد و هاینسسۀ شسسرکتي بسسهترتیب بهصسسو!ت

ميفروشد و  C(x)  x2  2 x  600تابع هاینۀ  xواحسد

 R(x)   1 x 2  14 xو  C(x)  4 x 48است .فاصلۀ

از این نو کال بر حسسب !یسال اسست .اگسر تولیسد ایسن

طول دو نقطۀ سربهسر این شرکت چند واحد است؟

برسدب د!آمد شرکت چند هاا! !یال است؟
15 )1
42/2 )1
16 )2
41 )2

11/4 )4

ورقبزنید
 ...

20 )4



26 )3

18 )3

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

شرکت د! یک !وز به بیشترین مقسدا! نقطسه سسربهسسر

3



16ســـالمتوالی

پرسش129آزمون10

پرسش122آزمونسـراسـری
فرض کنید تولیدکنندهاي ماهیانه  75میلیول !یال د!آمد دا!د .با توجسه بسه جسدول
مالیاتي زیرب پاسخ هریک از پرسشهاي «الف»ب «ب»ب «ج» و «د» کداَ است؟

د!آمدهاي تا  20میلیول !یال

با نرخ  % 12نسبت به مازاد  10میلیول !یال

د!آمدهاي تا  35میلیول !یال

با نرخ  % 15نسبت به مازاد  25میلیول !یال

د!آمدهاي تا  45میلیول !یال

با نرخ  % 20نسبت به مازاد  35میلیول !یال

با توجه به جدول مالیاتي زیر:
1

د!آمدهاي تا  10میلیول !یال

معاف از مالیات

2

د!آمدهاي تا  20میلیول !یال

با نرخ  % 12نسبت به مازاد  10میلیول !یال

3

د!آمدهاي تا  35میلیول !یال

با نرخ  % 15نسبت به مازاد  20میلیول !یال

4

د!آمدهاي تا  45میلیول !یال

با نرخ  % 20نسبت به مازاد  35میلیول !یال

5

د!آمدهاي بالي  45میلیول !یال

با نرخ  % 30نسبت به مازاد  45میلیول !یال

د!آمدهاي بالتر از  45میلیول !یال با نرخ  % 25نسبت به مازاد  45میلیول !یال

الف) فردي که ماهیانه  70میلیول !یال د!آمد دا!دب ماهانه چه میاال مالیات باید
پرداخت نماید؟

ب) میاال ماندۀ خالص ماهیانۀ اولب چقد! است؟

ب) میاال ماندۀ خالص ماهیانۀ او چقد! است؟

ج) ناَ «نرخ مالیاتي» مو!د محاسبهب کداَ است؟

ج) ناَ نرخ مالیاتي مو!د محاسبه چیست؟

الف) میاال مالیات ماهیانۀ اوب چقد! است؟

1
د) چنانچه این شخص
5

ماندۀ خالص ماهیانۀ خود !ا د! کسا! دیگسري سسرمایهگسذا!ي

کندب چه مقدا! از این مانده براي سایر هاینههاي وي باقي خواهد ماند؟

ج) تصاعدي کلي

د) 49.676.000

 )2الف) 12.905.000

نمایدب چه مقدا! از این مانده براي سایر هاینهها باقي خواهد ماند؟

 )1الف)  12.95میلیول !یال
ج) تصاعدي کلي

ب)  56.05میلیول !یال
د)  45.64میلیول !یال

ب) 62.095.000

 )2الف)  12.59میلیول !یال

ب)  57.55میلیول !یال

د) 49.676.000

ج) تصاعدي طبقهاي

د)  44.84میلیول !یال

 )3الف) 12.950.000

ب) 62.050.000

 )3الف)  12.59میلیول !یال

ب)  56.55میلیول !یال

ج) تصاعدي کلي
 )4الف) 12.950.000

د) 49.640.000
ب) 62.050.000

ج) تصاعدي کلي
 )4الف)  12.95میلیول !یال

د)  84.44میلیول !یال
ب)  57.05میلیول !یال

د) 49.640.000

ج) تصاعدي طبقهاي

د)  45.64میلیول !یال

ج) تصاعدي طبقهاي

ج) تصاعدي طبقهاي

ورقبزنید
 ...



 )1الف) 12.905.000

ب) 62.095.000

1
د) چنانچه این فرد
5

ماندۀ خالص ماهیانۀ خود !ا د! شغل دیگري سرمایهگذا!ي

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

د!آمدهاي تا  10میلیول !یال

معاف از مالیات

(سالتحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش129آزمون13

پرسش124آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

با توجه به جدول زیرب «تولید کسل بسه قیمست جسا!ي» و

با توجه به اط!عات مند!ج د! جدول دادهشدهب بسهترتیب

«تولید کل به قیمست ثابست» د! سسال 1392ب بسهترتیسب

از !است به چپب موا!د خواسته شده !ا محاسبه کنید:

کداَ است؟
سال 1392

سال 1390
قیمت

مقدا!

قیمت

مقدا!

A

300

150

400

75

B

60

400

120

700

65.400 -114.000 )1

64.500 -141.000 )3
65.400 -141.000 )4

ورقبزنید
 ...

قیمت

مقدا!

قیمت

مقدا!

A

100

50

150

25

B

50

150

50

300

الف) تولید کل به قیمت جا!ي د! سال :2020
ب) تولید کل به قیمت ثابت د! سال :2020
ج) تولید کل به قیمت ثابت د! سال :2019
 )1الف) 18.750

ب) 17.500

ج) 12.500

 )2الف) 17.500

ب) 12.500

ج) 17.500

 )3الف) 18.750

ب) 17.000

ج) 12.500

 )4الف) 17.500

ب) 12.500

ج) 18.500



64.500 -114.000 )2

سال 2019

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

کال

کال

سال 2020



16ســـالمتوالی

پرسش130آزمون18

پرسش132آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

کداَ مو!دب عبا!ت زیسر !ا بسهد!سستي کامسل مسيکنسد؟

با توجه به نمودا! !وبه!وب به سؤالت زیر پاسخ دهید:

«با توجه به نمودا! منحني  ...............کسه د! شسکل زیسر

الف) بهترتیب کداَ نمودا! مربو

نشال داده شده استب حرکت منحنسي از نقطسۀ ...............

به «تقاضا» و کداَ نمودا!

A

مربو به «عرضه» است؟

x



ب) بهترتیب د! کداَ نقطه قیمت
کال !و به افاایش مي!ود و
د! کداَ نقطه تولیدکننده

 )1تقاضاA- B -

بیشترین د!آمد !ا دا!د؟

A

 )2تقاضاB- A -

 )4عرضهA- B -

ورقبزنید
 ...

¶nHk£

Q

B

z

100200300400 500 600

ج) د! قیمت  600تومالب د!آمد تولیدکننده چه میاال است؟
د) اگر شیب منحني  ...............بیشتر بودب ميتوانستیم به  ...............بودل
کالي مو!دنظر حکم دهیم.
 )1الف) A- B

ب) x- y

ج) 180.000

د)  -Bضرو!ي

 )2الف) A- B

ب) x- y

ج) 300.000

د)  - Aتجملي

 )3الف) B- A

ب) z- x

ج) 300.000

د)  - Aتجملي

 )4الف) B- A

ب) z- x

ج) 180.000

د)  -Bضرو!ي



 )3عرضهB- A -

B

y

750
600
450
300
150

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

به نقطۀ  ...............بیانگر کاهش قیمت کال است».

P

SµÃ¤



16ســـالمتوالی

پرسش125آزمون12

پرسش133آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

با توجه به اط!عات جدول زیر که مربو به یک جامعه استب پاسسخ
پرسشهاي زیرب بهترتیب کداَ است؟

با توجه به جدول زیر که مربو به یسک جامعسۀ فرضسي اسستب بسه
سؤالت زیر پاسخ دهید:

 1630واحد

اسکناسها

ا!زش پولي سپردههاي دیدا!ي مردَ

 120واحد

سپردههاي قرضالحسنه

ا!زش پولي اسکناسها

 1500واحد

ا!زش پولي مجمو مسکوکات د! دست مردَ

2
3
اسکناسها

مجمو سپردههاي
دیدا!ي و غیردیدا!ي

 930واحد

سپردههاي جا!ي

 220واحد

ا!زش پولي حسابهاي قرضالحسنه

غیردیدا!ي مردَ

مسکوکات
 1200واحد
سپردههاي مدتدا!

ا!زش پولي موجودي سپردههاي مدتدا! مردَ

 480واحد

 ا!زش پولي سپردههاي غیردیدا!يب کداَ است؟
 حجم کل پول موجود یا کل نقدینگي این جامعهب کداَ است؟
5033 - 1008 - 2710 )1

5230 - 1080 - 2710 )2

5320 - 1008 - 2170 )3

5033 - 1080 - 2170 )4

ورقبزنید
 ...

ا!زش اسکناسها

 2ا!زش مجمو سپردههاي

3

دیدا!ي و غیردیدا!ي
 350واحد

الف) حجم شبهپول د! این جامعه چقد! است؟
ب) ا!زش سپردههاي پ!انداز د! این جامعه چه میاال است؟
ج) حجم نقدینگي کلب د! این جامعه چقد! است؟
ج) 2462
ب) 390
 )1الف 1082
ج) 2642
ب) 390
 )2الف) 1082
ج) 2462
ب) 360
 )3الف) 862
ج) 2642
ب) 360
 )4الف) 862



 میاال حجم شبهپول این جامعهب چقد! است؟

1
5

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

ا!زش پولي مجمو سپردههاي دیدا!ي و

موجودي

 760واحد



16ســـالمتوالی

پرسش127آزمون19

پرسش135آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

میاال تولید کل کشو!ي د! سه سال متوالي بهترتیب 2000ب  4250و

اگر میاال تولید کشو!ي د! قا!ۀ اقیانوسیه د! سسه سسال متسواليب

 6740هاا! میلیا!د !یال شده است .با انتخاب سال اولب بسهعنسوال

بهترتیب 1340ب  1990و  2920باشد و با د! نظر گسرفتن قیمتهساي

سال پایهب میاال تولید کل این جامعه د! سه سال مو!دنظر بر حسب

سال اول بهعنوال سال پایهب میاال تولید 1340ب  1680و  2170باشدب

قیمتهاي سال پایه به 3000ب  3860و  6220تغییر ميیابسد .پاسسخ

بهترتیب:

الف) افاایش مقدا! تولید د! سال دوَ و سوَب بهترتیب کداَ است؟
ب) افاایش قیمتها د! سال دوَ و سوَب بهترتیب کداَ است؟
ج) پدیدۀ تو!َ د! سال دوَ و سوَ د! این جامعهب بهترتیسب کسداَ
است؟

ب) بهترتیب میاال پدیدۀ «تو!َ» د! سال سوَ و دوَ کداَ عدد است؟
ج) بهترتیب میاال «افاایش تولیدات» بهصو!ت واقعيب د! سال سوَ
و دوَ چه عددي است؟

 )2الف) 820 - 430

ب) 330 - 570

ج) 570 - 330

ب) 310 - 750

ج) 340 - 830

ب) 330 - 570

ج) 330 - 570

 )1الف) 860 - 3320

ب) 390 - 420

ج) 420 - 390

 )2الف) 860 - 3320

ب) 420 - 390

ج) 420 - 390

 )3الف) 3320 - 860

ب) 390 - 420

ج) 420 - 390

 )3الف) 830 - 340

 )4الف) 3320 - 860

ب) 420 - 390

ج) 420 - 390

 )4الف) 820 - 430

ورقبزنید
 ...



 )1الف) 830 - 340

ب) 310 - 750

ج) 830 - 340

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

پرسشهاي «الف»ب «ب» و «ج» کداَ است؟

الف) بهترتیب میاال «!شد» د! سال دوَ و سوَ کداَ است؟



16ســـالمتوالی

پرسش141آزمون9

پرسش140آزمونسـراسـری

د! کداَ ابیات ویژگي ادبي «سبک هندي» مشهود است؟
الف)

د)
ﻫ)

لبسساس مسسرگ بسسر انسسداَ عسسالمي زیباسسست

مشاهده نميشود؟
)1

چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست
هر کجا غم نیست آنجا زندگاني مشسکل اسست

)2

زین سبب آدَ به تعجیل از بهشت آمسد بسرول
خاینسسسۀ گهسسسر ماسسسست معنسسسي !نگسسسین

)3

بری سدل از دو جهسسال اسسست تیسسغ جسسرأت مسسا
د! این د!گاه بيچوني همه لطف است و موزوني
چه صحرایيب چه خضرایيب چه د!گاهيب نميدانم

 )1الف -ب -ﻫ

 )2الف -ج -د

 )3ب -ج -د

 )4ب  -د  -ﻫ

ورقبزنید
 ...

)4

سیاهپوش از آل گشسته اسست مسردَِ چشسمم
که هر د!نگب جگرگوشهاي بسه خساک سسپا!د

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

ج)

عصایي بهتر از صد شمع کافو!ي است اعمي !ا

د! کداَ گاینه هیچیک از شاخصههاي ادبي سبک هند ي

کاش با ساقي حسابم پاک ميشدب سالهاسست



ب)

طریق عقل !ا بر عشق !جحال ميدهسد زاهسد

(سالتحصیلی)

بیسسدا! کسسي شسسوند بسسه فریسسادب غسساف!ل
دیسسوا! چسسول فتسساد نخیسساد ز جسساي خسسویش
گذشسستگال کسسه هسسوس دیدهانسسد دنیسسا !ا
به پسیش خسود همسه پسست دیدهانسد دنیسا !ا

او به من جامي بدهکا! است و من جساني بسه او



16ســـالمتوالی

پرسش153آزمون20

پرسش152آزمونسـراسـری

(سالتحصیلی)

حروف اصلي قافیه د! کداَ بیت (مصوت  +صسامت  +صسامت)

الگوي حروف اصلي چند گاینه «مصوت  +صامت  +صامت»

است؟

است؟

)1

د! بنسسسسد کمنسسسسد بسسسسود داد دل مسسسسا
پرسیدَ از هس!ل کسه قسدت چسرا خسم اسست

ب)

گفتسسا خمیسسدل قسسدَ از بسسا! مسساتم اسسست
ج)

)3

یسسا مشسسک فروشسسال د! کاشسسانه ببندنسسد
هال اي دل عبرتبین از دیده عبسر کسن هسال
ایسسسوال مسسسداین !ا آیینسسسۀ عبسسسرت دال

ورقبزنید
 ...

د)
ﻫ)

بسسه هسسر پسسرده کسسه بینسسي پردگسسي اوسسست
قضسسسساجنبال هسسسسر دلبردگسسسسي اوسسسسست
فصل نو!وز است و خلقي سوي صحرا مي!ونسد
بينصیب آنال که د! مي قول مطسرب نشسنوند
بُسسسسراج و جبرئیسسسسل آنجسسسسا بماندنسسسسد
بسسسه خلسسسوت خواجسسسه !ا تنهسسسا بخواندنسسسد
گفتسسسا لسسسب توسسسست مخسسسال غیسسسب
از بوسسسسه تهسسسیش بسسسسه بسسسود جیسسسسب

 )1دو

 )2سه

 )3چها!

 )4پنج



)4

بسسر زلسسف تسسو بایسسد کسسه !ه شسسانه ببندنسسد

نسسسسساد نقسسسسسش بسسسسسدیع نقشسسسسسبندال

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

)2

د! زلسسسف تسسسو بنسسسد بسسسود داد دل مسسسا

الف)

کسسسسي چسسسول او بسسسه لسسسو ا!جمنسسسدال



16ســـالمتوالی

پرسش151آزمون17

پرسش156آزمونسـراسـری

بیت زیر «فاقد» کداَ اختیا! شاعري است؟

(سالتحصیلی)

د! بیت زیر کداَ اختیا! شاعري وجود ندا!د؟

که !خنههاي قف! !خنۀ !هایي نیست»

کسسوه !ا سسسیل چسسو !گ خشسسک شسسود بسسر انسسداَ»

 )2بلند تلفظ کردل مصوت کوتاه

 )2فاع!تن بهجاي فع!تن

 )3کوتاه تلفظ کردل مصوت بلند

 )3تغییر مصوت کوتاه به بلند

 )4آو!دل فاع!تن بهجاي فع!تن

 )4تغییر مصوت بلند به کوتاه

ورقبزنید
 ...



 )1ابدال

 )1ابدال

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

«ز خنده!ویي گردول فریب !حم مخسو!

«مسسسو!ي از خانسسسهخرابي کنسسسد ا! شسسسکوه بسسسه او



16ســـالمتوالی

پرسش159آزمونسـراسـری

پرسش157آزمون7

(سالتحصیلی)

کداَ بیت دا!اي وزل دو لختي (دو!ي) است و مسيتسوال

وزل دولختي کداَ گاینهب به دو صو!ت تقسسیمبندي بسه

آل !ا به دو صو!ت دستهبندي هجایي کرد؟

ا!کال ميشود؟

 )1از آفتسساب !وشسسن و اي سسسایه همسساي

 )1اي مسسن ز دو چشسسم نیممسسستت مسسست

 )2دیوانۀ عشقت !ا جاي نظر افتساده اسست
کانجسسا نتوانسسد !فسست اندیشسسه دانسسایي
 )3عادت بخت من نبود آنکه تو یسادَ آو!ي
نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسي

زنسسده بسسه جاننسسد و مسسا زنسسده بسسه تسسأثیر او

ورقبزنید
 ...

گردد ز غصسه بسر دل مسن نیشستر شسراب
 )3ضعف !ها نميکند و!نسه ز آه صسبحدوَ
شسسعلهفروز چسسرخ !ا مشسسعله وانشسساندمي
 )4اي ساقي آتش!وي آل آب چو آتسش ده
باشد کسه دلسم آبسي بسر آتسش غسم !یساد



 )4کشته معشوج !ا د!د نباشسد کسه خلسق

 )2هر دَ که د! دلم گذ!دب نسیش غمساهات

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

ما !ا نگساهي از تسو تمساَ اسست اگسر کنسي

وز دست تسو !فتسه عقسل و دیسن از دسست



16ســـالمتوالی

پرسش164آزمونسـراسـری

مفهوَ کداَ بیت با بیت زیرب تناسب دا!د؟

پرسش164آزمون14

(سالتحصیلی)

مفهوَ بیت زیر با کداَ گاینه قرابت دا!د؟

گویند !وي سرخ تو سسعدي کسه ز!د کسرد

گویند !وي سرخ تو سعدي که ز!د کرد؟

اکسیر عشسق بسر مِسسم افتساد و ز! شسدَ

اکسیر عشق بر مسم افتاد و ز! شدَ

ما !ا نگساهي از تسو تمساَ اسست اگسر کنسي
 )2دیوانۀ عشقت !ا جاي نظر افتساده اسست
کانجسسا نتوانسسد !فسست اندیشسسه دانسسایي
 )3عادت بخت من نبود آنکه تو یسادَ آو!ي
 )4کشته معشوج !ا د!د نباشسد کسه خلسق
زنسسده بسسه جاننسسد و مسسا زنسسده بسسه تسسأثیر او

ورقبزنید
 ...

 )2هسسر ذ!ّهاي کسسه از پسسي خو!شسسید !وي او
یک شب بسه !وز کسرد مهسي گشست اختسرش
 )3پایۀ عشق گرانقد! اسست بسالتر ز حسسن
شمع بسا آل سرکشسي زیسر پسر پروانسه اسست
 )4از محک افاول شسود قسد! ز! کامسل عیسا!
سرکشي از سنگ طف!ل نیسست مجنسول مسرا



نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسي

چول ز مهر تو جدا گردد ز تن گردد جدا

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1از آفتسساب !وشسسن و اي سسسایه همسساي

 )1جال به تن پیوست باشد تا د! او مهرت بسود



16ســـالمتوالی

پرسش202آزمونسـراسـری

پرسش176آزمون5

(سالتحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومانسانی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش208آزمون15

پرسش220آزمونسـراسـری

( سالتحصیلی)

دفا از ایرال د! تا!یخ ثبت کردند؟

چه ناَ داشت؟

 )1خیبر

 )1کرب!ي 5

 )2بیتالمقدس

 )2فتحالمبین

 )3فتحالمبین

 )3ثامنالئمه

 )4ثامنالئمه

 )4بیتالمقدس

ورقبزنید
 ...

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

خرمشهر از دست دشمن بعثسي عسراجب بسرگ ز!ینسي د!

به آزادي خرمشهر از اسا!ت دشمن بعثي منجسر شسدب



د! کسسداَ عملی ساتب دلو!مسسردال ای سرالزم سین بسسا آزادي

عملیاتي که اوج حماسۀ دفا مقدس ملت ایرال بود و



16ســـالمتوالی

پرسش236آزمونسـراسـری

د! کداَ گاا!هب امکال وقو مغالطۀ اشتراک لفظ وجود دا!د؟

پرسش236آزمون20

( سالتحصیلی)

د! کداَ گاینه احتمال بسروز مغالطسۀ اشستراک لفسظ
وجود دا!د؟

 )2آیندۀ د!خشال این کودک از وجنات او هو یدا است.

 )2میال ماه من تا مساه گسردول تفساوت از زمسین تسا
آسمال است.

 )4یکي از معلمانم !ا پ! از مدتها دیدَ و از او چند

! )4ئی! دانشگاهب شعر یک دانشجو !ا بسیا! زیبا خواند.



 )3خانه !ا دزد برده است؛ هرچه گشتم پیدایش نکردَ.

 )3ما همگي مثل کوه پشت وطن ماد!ي ایستادهایم.

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1ثروت آدمي د! گوهر وجود او است.

 )1تغذیه با شیر براي کودکال بسیا! مهم و ضرو!ي است.

عک! به یادگا! گرفتم.

ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش238آزمونسـراسـری

کداَیک از تعریفهاي زیر جامع و مانع نیست؟

 )2اسب :حیوال اهلي دا!اي یال و دوَ

کداَ تعریف جامع و مانع است؟

 )1فعل :کلمهاي که به انجاَ کسا!ي یسا وجسود حسالتي
دللت دا!د

 )2پرنده :حیوال تخمگذا! پروازکننده

 )4گیاه :موجود زنده دا!اي شاخه و برگ

 )4مستطیل :شکلي با قطرهاي برابر



 )3فعل :کلمهاي که بر انجاَ کا!ي دللت کند.

 )3حرف :کلمهاي که معناي مستقلي ندا!د

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1موجود :آنچه دا!اي هستي باشد.

پرسش228آزمون4

(سالتحصیلی)

ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش242آزمون10

پرسش242آزمونسـراسـری

کداَ قضیهب منفصل حقیقي است؟

(سالتحصیلی)

کداَ گاینه منفصل حقیقي است؟
 )1هر کا!نامه یا نمرات زیر  17دا!د یا نمرات قبولي.
 )2هر شئ د! واقعیت یا !شسدکننده اسست یسا زنسده

 )2قضیه یا حملي است یا منفصل حقیقي.

 )3موجود یا جاندا! است یا تنف! نميکند.

ورقبزنید
 ...

 )3هر پسري پ! از دیپلم یا به سربازي مي!ود یا بسه
دانشگاه.

 )4خودکا!هاي جامدادي من یا آبي هستند یا قرما.



 )4شکل یا چها! ضلع دا!د یا مربع نیست .

نیست.

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 )1جسم یا !سانا است یا غیرفلا .



16ســـالمتوالی

پرسش268آزمونسـراسـری

هر کداَ از موا!د زیرب بهترتیب با کداَ عامل حل مسسئله
مرتبط است؟
 به یاد آو!دل پاسخ سؤال امتحالب یک سساعت پس! از
 ا!ائۀ نظریۀ !شد شناختي کودکال توسط پیاژه د! علسم
!والشناسي
 استفاده از تکنیکهساي جدیسد و خ!قانسه د! پسرو!ش
حافظۀ عددي

عبا!تهاي زیر بهترتیب به کداَیک از عوامسل مسؤثر بسر
حل مسئله اشا!ه دا!د؟
 سا!ا د! ک!سهاي مجسمهسازي شسرکت مسيکنسد .او
بهدلیل اینکه قب!ً طراحي ميکسرده د! مجسمهسسازي
هم پیشرفت زیادي کرده است.
 حساَ د! جلسۀ آزمول پاسخ سؤالي که برایش سسخت
است !ا خالي ميگذا!د و د! انتهاي آزمول آل !ا مجسدداً
بر!سي ميکند.

 )2نو نگاه به مسئله -نو نگاه به مسئله  -اثر نهفتگي

 )2تجربۀ گذشته -نو نگاه به مسئله

 )3نو نگاه به مسئله -اثر نهفتگي -نو نگاه به مسئله

 )3اثر انتقال -اثر نهفتگي

 )4اثر نهفتگي  -نو نگاه به مسئله  -نو نگاه به مسئله

 )4نادیده گرفتن مسئله براي مدتي خاا -نو نگاه به مسئله

ورقبزنید
 ...



 )1اثر نهفتگي -نو نگاه به مسئله -اثر نهفتگي

 )1نو نگاه به مسئله -اثر نهفتگي

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

ترک جلسۀ آزمول

پرسش248آزمون8

(سالتحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش272آزمونسـراسـری

پرسشهای 268آزمون20و 271آزمون12


(سالتح صیلی)

هر کداَ از موا!د زیرب بهترتیسب مربسو بسه کسداَ نسو

مثالهاي زیر بهترتیب نشالدهندۀ کداَ نو تصمیمگیري است؟

تصمیمگیري است؟

الف) تصمیمگیري براي انتخاب شهردا! براي شهر

 انتخاب نمایندگال مجل! شو!اي اس!مي

 انتخاب شغل از بین دو شغل «کا!مند !وابط عمومي» و
«مهماندا!ي هواپیما»
 انتخاب !اهبرد مناسب د! امتیازگیري تیم کشتي فرنگي

 )2گروه ي -معمولي پیچیده  -مهم ساده -فردي
 )3گروهي  -معمولي ساده  -مهم پیچیده -گروهي
 )4مهم پیچیده  -معمولي ساده  -گروهي  -مهم ساده

 )2مهم پیچیده  -مهم ساده
 )3مهم ساده  -معمولي پیچیده
 )4مهم ساده  -مهم پیچیده
--------------------------------------------------------

نو تصمیمگیري د! موقعیتهاي زیر د! کداَ گاینه بهصو!ت د!ست
آمده است؟
 انتخاب نمایندۀ ک!س از بین دانشآموزالِ آل ک!س
 انتخاب لباس براي یک مهماني دوستانه
 انتخاب اسم براي کودک تازه بهدنیا آمده از بین اسامي موجود
 )1مهم و پیچیده  -مهم و معمولي  -دشوا!
 )2معمولي و پیچیده  -ساده و معمولي  -مهم و پیچیده
 )3مهم و گروهي  -معمولي و پیچیده  -ساده و مهم
 )4معمولي و گروهي  -پیچیده و مهم  -معمولي و پیچیده



 )1مهم پیچیده -فردي -مهم ساده -گروهي

 )1مهم پیچیده  -معمولي ساده

(گروهآزمایشیعلومانسانی)

 انتخاب هدیۀ مناسب !وز ماد!

ب) تصمیمگیري براي انتخاب سرگروه از بین دانشآموزال ک!س

