
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 فناوری اطالعات 

 تعریف انفورماتیک عبارتست از :  – 1

 الف( فرایندی است که داده را معنی دار می کند

 ب( فرایندی است که هزینه ها را کاهش می دهد

 ج( فرایندی است که اطالعات را معنی دارد می کند

 د( گزینه الف و ج 

 لی و نحوه پردازش به چند دسته مهم تقسیم می شنود؟کامپیوترها از نظر اساس عملکرد داخ – 2

 الف( به دو دسته )سخت افزار و نرم افزار(

 ترکیبی( –دیجیتال  –ب( به سه دسته )آنالوگ 

 رقمی(  –ج( به دو دسته )قیاسی 

 د( هیچکدام 

3 – Stylus ....... 

 الف( به عنوان یک دستگاه خروجی محسوب می شوند.

 ه ورودی محسوب می شوند.ب( به عنوان یک دستگا

 ج( به عنوان یک دستگاه ورودی و خروجی محسوب می شوند.

 د( به عنوان حافظه محسوب می شود.

 تعریف اطالعات در کامپیوتر عبارتست از :  – 4

 ب( داده معنی دار    الف( اطالعات و داده هر دو یکی است 

 د( گزینه الف و ج  د ج( هر نوع داده که وارد سیستم می شود اطالعات نام دار



 

 
 

نوشته شد است. اگر  "نام خانوادگی "عبارت  A2و در خانه  "نام"عبارت  A1فرض کنید در اکسل در خانه  – 5

 را داشته باشیم باید:  "نام نام خانوادگی "عبارت  A3بخواهیم در خانه  

 را بنویسیم  A1+A2الف( فرمول 

 را بنویسیم A2&A1ب( فرمول 

 است به شرطی که مساوی گذاریم ج( الف و ب درست

 را بنویسیم. A1*A2د( فرمول 

 ..........انتخاب می شود. wordدر  F8بار کلید  3با زدن  – 6

  د( کل صفحه  ج( یک خط   ب( یک پارگراف   الف( یک کلمه

نه کدام گزی Googleاز طریق  www.tums.ac.irبرای جستجو در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران  – 7

 صحیح می باشد؟

 site: www.tums.ac.irب(    link: www.tums.ac.irالف( 

 cache: www.tums.ac.irد(    realted: www.tums.ac.irج( 

 در جستجوی گوگل، کدام جمله زیر تعریف صحیح از عملگرهای جستجو را ارائه می دهد؟ – 8

 : محدودکننده میزان بازیابی ORالف( عملگر 

 میزان بازیابی بیشتری دارد ANDنسبت به  :ORب( عملگر 

 : گسترش دهنده میزان بازیابی ANDج( عملگر 

 میزان بازیابی بیشتری دارد OR: نسبت به  ANDد( عملگر 

 یک تقویم که بر روی دسکتاپ نمایش داده می شود و قابلیت تغییر دارد، یک ..... است. – 9

 Actionد(  Gadget ج(   Thumbnail ب(   Iconالف( 

 



 

 
 

 .......ها نمودارهای کوچکی هستند که می توانند در یک سلول اکسل قرار بگیرند. - 10

 Gadgetد(  chartج(   Legendب(           sparklineالف( 

 را در چند سلول محاسبه کند؟ 5کدامیک از توابع زیر می تواند تعداد اعداد بزرگتر از  – 11

 COUNT د(  SUMIF ج(          IF ب(           COUNTIFالف( 

می توانید یک نامه را برای افراد مختلفی که در اکسل ثبت شده است.  wordبا کدامیک از موارد ذیل در  – 12

 ارسال نمایید؟

 Recipientsد( Mail Mergeج(  Envelopesب(           Mark Entry الف(

 کدام است؟ 2(10101011)معدل دهی عبارت  – 13

 151د(   171ج(   170ب(         41الف( 

 چگونه می توان آیکن یک پوشه را از آیکن میانبر آن تشخیص داد؟ -14

 کنار آیکن Shortcutب(از عبارت      الف( راهی وجود ندارد

 د( آیکن پوشه شبیه یک پوشه است ج(کنار آیکن میانبر یک فلش کوچک دیده می شود

 نامه نویسی نمی باشد؟کدامیک از موارد زیر یک زبان بر -15

 ++Cد(  COBOLج(  BASICب(  MS Excelالف( 

..... مجموعه ای از واقعیت های خام می باشد که می تواند متشکل از اعداد ، حروف و تصاویر باشد و.... داده  - 16

 معنا دار می باشد .

 گزارش  –(اطالعات الف

 اطالعات –ب( داده 

 دانش –ج( بایت 

 لعمل هادستورا –د( رکورد 



 

 
 

...... یک دستگاه ورودی است که بصورت فلزی یا پالستیکی و شبیه خودکار کوچک است اما به جای  - 17

 جوهر از فشار استفاده می کند .

  touch screenالف(

  stylusب( 

  trackballج( 

  pointing sickد( 

 می باشد.جهت خواندن اطالعات موجود بر روی ..... نیاز به دسترسی ترتیبی  – 18

 نوار  (الف

 ب( سی دی / دی وی دی 

 هاردیسک ج(

 کارت حافظه  د(

شروع شده و چهار کاراکتری می باشند از کدام  mکه نام آنها با   movجهت جستجوی فایل با پسوند  – 19

 گزینه استفاده می کنیم ؟

  st?.mov  د(    st****.mov  ج(          st**.mov ب(      st??.mov( الف

 کدام است ؟ 143معادل دودوبی عدد  – 20

  10001111 د(         10001110 ج(      11110000 ب(     11110001(الف

a)بصورت توان و به شکل :  4برای تایپ عدد   wordدر  – 21 + h)4 از چه دستوری استفاده می شود ؟ 

    superscriptب(       upperscriptالف(

     equation script د(       formula script ج( 

 



 

 
 

 چیست ؟ workدرbookmark) کاربر بوک مارگ ) – 22

 ( تصحیح خطاهای گرامری متن الف

 پرش به یک قسمت خاص از متن  ب(

 ج( چشم پوشی از خطاهای گرامری متن 

 د( هیچکدام 

 نشان دهنده .... می باشد   acپسوند آدرس اینترنتی  – 23

 ( سازمان تجاری الف

 ازمان دانشگاهی ب( س

 ج( سازمان آموزشی 

 د( سازمان های دولتی 

 تعریف دانش صریح عبارتست از :  – 24

 الف ( شامل دانش فنی مهارت ها و فوت و فن هایی است که به تجربه کسب می شود 

 ب( مدیریت دانش می باشد 

 شد ج(بصورت قوانین و راهنماها و رویه های کاری فرموله شده در کتاب ها می با

 د( گزینه الف و ج 

در اکسل اسامی انگلیسی با حروف بزرگ ذخیره شده است چنانچه بخواهیم حرف اول این   dدر ستون  – 25

 اسامی بزرگ وبقیه آن با حروف ذخیره شود ، الزمست از تابع ..... استفاده شود 

  properد (     lower ج(   upperب(    concatenateالف( 

 



 

 
 

 است ؟ ادرستز موارد نکدامیک ا – 26

 متصل شوند  WANکه از لحاظ جغرافیایی پراکنده می باشند ، می توانند از طریق  LANالف ( شبکه های 

 آدرسی است که به یک صفحه وب را هر منبعی بر روی وب جهانی اشاره می کند  URLب( 

 پروتکلی است جهت انتقال فایل ها بر روی اینترنت   FTPج( 

 اندازه گیری می شود  BITبا  د( سرعت مودم

 فیلدی که داده های آن در یک جدول تکرار نمیشود ، چه نام دارد؟ – 27

  TEXT( الف

  MEMOب( 

  Primary keyج( 

  Reconfد( 

 در پاورپوینت برای اجرای حرکت همزمان دو حرکت باید برای حرکت دوم گزینه ... را انتخاب کنیم  – 28

  on clickالف (

  with Previousب( 

  After Previousج( 

   Automatically  د(

 

 

 

 



 

 
 

 ادبیات و زبان فارسی

 نقش دستوری وازه های تعیین شده در ابیات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 1

 و فرمانرواست فتنه انگیزچو عشقی که بنیاد آن بر هواست / چنین 

 ت گشت بیش خویش / مرا حکمت و معرف شبستانتو آباد کردی 

   مسند  –ب( قید      قید –الف( متمم 

 مفعول –د( مسند      نهاد  –ج( مسند 

 است؟  متفاوتدر کدام بیت « را»نقش دستوری  – 2

 الف( ای صاحب کرامت شکرانه سالمت / روزی تفقدی کن درویش بی نوا را 

 ب( بوسم همه روز خاک پایت را / محراب من است خاک پای تو

 ی را وصل دادی بی طلب / دیدم او در درد بی درمان بماندج( گر کس

 د( ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز / کز سر صدق می کند شب همه دعای تو

 در کدام بیت آرایه ذکر شده نادرست است ؟ – 3

 الف( گر مکرر سخن تلخ بگوید معشوق / عاشق آن نیست که این نکته مسلّم دارد )حس آمیزی(

 نه خال تو خون از چشم صیاد آورد / این سپند شوخ، آتش را به فریاد آورد )اسلوب معادله( ب( دا

 ج( ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی / زان روی جهانی به جمالش نگران شد )حسن تعلیل( 

 د( چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش / زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست )متناقض نما(

 دام واژه درست معنا شده است ؟ک – 4

 الف( قضا را خداوند آن پهن دشت / در آن حال منکر بر او برگذشت )انکار کننده(

 ب( کسی کاو ز فرمان یزدان بتافت / سراسیمه شد خویشتن را نیافت )سرپیچی کرد(



 

 
 

 ج( چگونه در غم او دعوی وفا نکنم / که شاهدم دل مجروح و چشم خون بار است )زیبارو(

 ( دل خود را به صد گره بستن / روز آخر کجا توان رستن )روییدن( د

 در کدام گزینه معنای واژه ای نادرست است؟  – 5

 الف( )بارقه:پرتو( )پس افکند: میراث( )قال کردن: کلک زدن(

 ب(  )مهین: بزرگ تین( )یم: دریا( )مطاع: فرمانبر(

 (ج(  )عتاب: سرزنش( )عامل: حاکم( )تمکین: توانایی

 د(   )خدعه: مکر( )قدوم: قدم ها ( )نشتر: تیغ جراحی(

 در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟ – 6

 الف( تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

 ب( دور به آخر رسید و عمر به پایان / شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل 

 بوی بهار می رسد / ضبط خودم چه ممکن است نامه و یار می رسدج( تا ز چمن دماغ را 

 د( از در خانه مرا ترد کند / هم چو سنگ از دهن قلما سنگ

 در گروه کلمات زیر امالی چند واژه نادرست است؟ – 7

 –قدر و ارزش  –منسوب و گماشته  –اصالف و گذشتگان  –غریب و بیگانه  –متابعت و پیروی  –لهو و لعب 

 محجوب و پنهان  –سور و شادی  –قصد و عزیمت  –غت و آسایش فرا

 د( چهار   ج( سه    ب( دو   الف( یک 

 در کدام گزینه نام پدیدآورندگان اثر ذکر شده، هر دو نادرست است؟ – 8

 هفت اورنگ )جامی(  –الف( هفت پیکر )نظامی( 

 نس دوده( قصه های دوشنبه )آلفو –ب( اسرارالتوحید )ابوسعید ابوالخیر( 



 

 
 

 فرار از مدرسه )غزالی(  –ج( فرهاد و شیرین )جامی( 

 سر و ته یک کرباس )محمد علی جمالزاده(  –د( چشمه روشن )غالم حسین یوسفی( 

 نام چند اثر و پدیدآورنده آن نادرست است؟ – 9

 سایه عمر )رهی معیری( –قابوس نامه )عنصر المعالی(  –صفیر سیمرغ )اسالمی ندوشن( 

 فرهاد و شیرین )وحشی بافقی( –لمسافرین) مجد خوافی( زاد ا

 مصیبت نامه )عطار( –مرصاد العباه )هجویری(  –کویر )علی شریعتی( 

 جنگ و صلح )سیمین دانشور( –کلیدر )محمود دولت آبادی( 

 د( پنج   ج( چهار           ب( سه    الف( دو 

 کدام عبارت نیاز به ویرایش ندارد ؟ – 10

 حام و شلوغی افراد اجازه انجام عملیات نجات را به گروه آتش نشان نمی داد.الف( ازد

 ب( نشانه های برخورداری از نگرانی و پریشان حالی، در اواخر دوره قاجار، در مردم آشکار شد.

 ج( دستور مهمی از جانب وزیر صادر و به تمامی دستگاه های ذی ربط ابالغ گردید.

 مان ها صندوق انتقادات و پیشنهادات وجود دارد.در بیشتر ادارات و سازد( 

 نقش دستوری واژه های مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست است؟ – 11

 دو چون حاجبان بردرند / ز سلطان به سلطان خبر می برند اینمدام 

 بود  ضرورینه دوری دلیل صبوری بود / که بسیار دوری 

 مسند -د(صفت  مسند  –ج(نهاد    قید  –ب(صفت   نهاد  –الف( صفت 

 

 



 

 
 

 در کدام بیت ،از نظر ساختمان اسم،واژه مرکب یافت می شود؟ – 12

 الف( بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت / دیگر چه برگ باشد درویش بی نوا را ؟

 ب( گر در کمندم می کشی، شکرانه را جان می دهم / کان دل که صید عشق شد دولت شمارد دام را 

 ای باد از آن باده نسیمی به من آور / کان بوی شفابخش بود دفع خمارم  ج(

 د( سخن عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنود 

 است؟ نادرستدر کدام بیت آرایه ذکر شده  -13

 رفت )متناقض نما(الف( دامن فرصت دل بی تاب نتواند گرفت / مشت خاکی پیش این سیالب نتواند گ

 ب(  کمند زلف در گردن گذشتی روزی از صحرا / هنوز از دور گردن می کشد آهوی صحرایی )حسن تعلیل(

 ج( فیض ما چون نفس صبح بود عالم گیر / هم چون خورشید سر عالمی از ما گرم است )اغراق(

 ن است )حس آمیزی(د( از خون چو داغ الله حصار دل من است / هر جا که بوی خون شنوی منزل م

 معنای لغت مشخص شده در  کدام بیت نادرست است ؟ – 14

 الف( فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ/بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ )بهره(

 ب(چو شیر خدا راند برخصم تیغ / به سرکوفت شیطان دو دست دریغ )دشمن(

 ج( برمصطفی بهر رخصت دوید/ ازو خواست دستوری اما ندید )اجازه(

 است ؟ ادرستدر کدام گزینه معنای واژه ن – 15

 الف()ارغند : خشمگین( )تهجد : شب بیداری( )فایق : برگزیده (

 ب( )اورند : تخت ( )واصف : وصف کننده( )التفات : توجه(

 ج( )هزار: عندلیب()شراع: ستون()سموم : یادگرم(

 د( )الحاح:پافشاری()آبزن: حوضچه()سفت:شانه(



 

 
 

 از نظر امالیی درست است ؟کدام بین  – 16

 الف(چون کند اسرار و بد پیشه کند/خاک اندر چشم اندیشه کند

 ب(هنوز خانه مادربزرگ یادم هست/حیات حوض  ،درخت سترک یادم هست 

 ج( تا نفخ سور باز نباید به خویشتن / هر که اوفتاد مست محبت ز جام دوست 

 قضا بهر غذا همواره خونم داده اند د(می خورم خون جگر از خوان عشقت روز و شب / از

 است ؟ نادرستدر میان گروه کلمات زیر امالی چند واژه  – 17

درخت اغوان ، دوستان دغل ، نغز عهد ، درختان خاردار ، عمارت و ساختمان ، خروس غالب ، بدر و هالل ، حلول 

 حالوت سنج معنی ، کارگزار بورس 

 شنبهچهار د(   سه  ج(   دو  ب(  یک  الف(

 در کدام گزینه اثری ازنویسندگان با شاعران زیر به ترتیب آورده است ؟ – 18

 نیما یوشیج  –قیصر امین پور  –جمال زاده  –سهراب سپهری 

 سراب –تنفس صبح  –هفت کشور –الف(هشت کتاب 

 منظومه افسانه  -به قول پرستو -قصه ما به سر رسید –ب(حجم سبز 

 چشمه و سنگ  –بیعت با بیداری  – قصه های کوتاه -ج(هشت کتاب

 ققنوس  –چشمه و رود  -هفت وادی –د(شرق اندوه 

مولوی در چه سنی اولین بار با پیر و مرشد خود شمس تبریزی مالقات کرد و کتاب گران قدر مثنوی را به  – 19

 خاطر چه کسی سرود ؟

 الدین زرکوبصالح  –ب(بیست و هشت سالگی   حسام الدین چلبی  –الف (هجده سالگی 

 صالح الدین زرکوب –د(چهل و هشت سالگی   حسام الدین چلبی  –ج(سی  وهشت سالگی 

 



 

 
 

 : بجز همه عبارات نیاز به ویرایش دارند – 20

 الف ( نویسنده باید ذوق و قریحه الزم ، برای نوشتن اثر خویش را داشته باشد

 ر کشی ابرهه بود ب(در سال عالم الفیل ، حوادثی رخ داد که مهم ترین آن لشک

 ج(سراسر تاریخ بیهقی و البه الی حوادث آن ، پر از اندرز و عبرت و سخنان خرمندانه است .

 د( حوالی شهر همه کشاوری بود و بستان و اشجاره ها و نی شکر بسیار بود 

 نقش دستوری واژه های تعیین شده در ابیات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ – 21

 داننده داد  دراکفظ شیرین خواننده داد /تو را سمع مرا ل

 سیه فام بود/نه تن پرور و نازک اندام بود لقمانشنیدم که 

 مفعول  –د(مضاف الیه   نهاد -ج(صفت   نهاد –ب( مفعول   مسند -الف (نهاد

 :به جز در همه ابیات ترکیب وصفی وجود دارد ،  – 22

 عالم زند /وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند الف( گر جان عاشق دم زند آتش در این

 ب( صاحبدلی نماند در این فصل نوبهار/ اال که عاشق گل و مجروح خار اوست 

 ج( دراین زمانه رفیقی که خالی از خلل است / صراحی می ناب و سفینه غزل است 

 د( قافله شب چه شنیدی ز صبح ؟ / مرغ سلیمان چه خبر از سبا ؟

 است ؟ نادرستر کدام بیت آرایه ذکر شده د – 23

 الف(دیدی که خون ناحق پروانه شمع را/چندان امان نداد  که شب را سحر کند )حسن تعلیل(

 ب( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند/ از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل )حس آمیزی(

 ن نمی باشم )متناقض نما(ج(چو بوی پیرهنت بشنوم ز خود بروم / چنان که گویی در پیره

 د( حریص را نکند نعمت دو عالم سیر / همیشه آتش سوزنده اشتها دارد)اسلوب معادله (



 

 
 

 ؟نداردوجود  "متناقض نما"در کدام بیت آرایه  – 24

 الف( آن چه شنیده گوشت ، آن شنوی / و آن چه نادیده چشمت آن بینی 

 ید است ب( در ناامیدی بسی امید است /پایان شب سیه سپ

 ج(گر حیات جاودان بی عشق باشدمرگ باشد/لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی 

 د(چشم دل باز کن که جان بینی /آن چه نادیدنی است آن بینی 

 نشر روان بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ – 25

 گویا رب ا این گزاف گاری /توفیق دهم به رستگاری 

 می دهد که از زندگی بیهوده و باطل نجات یابم الف(بگو خدواند به من توفیق 

 ب(بگو خداوندا من از این کار بیهوده به سمت رستگاری حرکت می کنم 

 ج(بگو بارالها به من توفیق رهایی از کار بیهوده عاشقی را عنایت کن 

 د(بگو ای خدا به من لطف کن از این زندگی مادی به تعالی برسم 

 دارد ؟ کمتریت زیر قرابت کدام بیت به مفهوم بی – 26

 میندار کاین شعله افسرده گردد /که بعد از من افروزد از مدفن من 

 الف(بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک /بگفت آنکه که باشم خفته در خاک 

 ب( به صبح روز قیامت که سرزخاک بزارم /به گفت و گوی تو خیزم به جستجوی تو باشم 

 در آن زمان که مرا خاک بر سر انبارند /ج(زسر برون نکنم آرزوی خاک درت

 د(مرگ از محبت تو خالصم نمی کند / در زیر خاک هم دل من پای بست توست 

 

 



 

 
 

 مفهوم بیت زیر به کدام بیت نزدیک است ؟ – 27

 بسوزند چوب درختان بی بر / سزا خود همین است مر بی بری را

 زادگان تهی دستالف(به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری / جواب داد که آ

 ب( سینه در آتش دل در غم جانانه بسوخت /آتشی بود در این خانه کاشانه بسوخت 

 ج(از مکافات عمل غافل مشو /گندم از گندم بروید جو ز جو

 د( بید مجنون در تمام عمر سر باال نگرد/حاصل بی حاصل نبود به جز شرمندگی 

 :  بجزدیده می شود ،  "غنیمت دانستن وقت  "در همه ابیات مفهوم  – 28

 الف( نگه دار فرصت که عالم دمی است / دمی پیش دانا به از عالمی است 

 ب(به اشک دل چه کوشی صبر کن تا یار باز آید /غم فرصت مخور کابن جا تعلل می کند کاری 

 ج( وقت خوشی چو روی دهد مغتنم شمار / دایم نسیم مصر به کنعان نمی رسد 

 ب کن که به جهان با شتاب می گذردد( شباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقی / شتا

 معارف اسالمی

 چرا امام زمان )عج( را غایب نامیده اند و این غیبت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ – 1

 کند جامعه انسانی شایستگی بهره مندی از حجت الهی را پیدا –الف( ایشان در میان مردم حضور ندارند 

 بشریت وعده های الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببینند. –ب( مردم عادی امام را نمی بینند 

 بشریت وعده های الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببینند. –ایشان در میان مردم حضور ندارند ج(

 ه مندی از حجت الهی را پیدا کند.تگی بهرجامعه انسانی شایس -د( مردم عادی امام را نمی بینند

 در چه صورتی سفر موجب منع روزه نمی شود و فرد باید در سفر روزه بگیرد؟ – 2

 الف( با نهی پدر و مادر به سفری که بر او واجب نبوده، نرفته باشد.



 

 
 

 ب( تصمیم داشته باشد کمتر از ده روز در جایی که سفر کرده باشد توقف نماید.

 و کمتر از چهار فرسخ شرعی و مجموع آن بیش از هشت فرسخ شرعی باشد.د( رفتن ا

 به ترتیب کدام است؟« حقوق الهی» و « حق الناس» مهم ترین بخش  – 3

 توحید ذاتی –ب( حقوق مردم    توحید ذاتی –الف( حقوق معنوی 

 توحید عبادی –د( حقوق مردم    توحید عبادی –ج( حقوق معنوی 

 رای کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و سپس نیکوکار شود، کدام است؟پاداش الهی ب – 4

 ب( خدا همواره آمرزنده و مهربان است   لف( خداوند توبه او را می پذیرد.ا

 ی هایش را به نیکی تبدیل می کند.( خداوند بدد  را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.ج( خدا 

 ن اصلی کلیسا بود بجز:همه موارد از پیامدهای سرسختی رهبرا – 5

 الف( دین را مخالف خرد و علم دانستند و دین را مانع تعقل، تجربه، قانون و حقوق انسان ها تلقی کردند.

 ب( آگاهی به قانون و حقوق در کشورهای اروپایی و رسمیت دادن به حقوق شهروندان افزایش یافت.

 ین و توجه به علم و دانش تجربی دانستند.ج( راه بیرون آمدن از وضع موجود را در کنار گذاشتن د

 د( اروپا را با فقر و فساد در نظام اداری،عقب ماندگی و مشکالت دیگر دست به گریبان کرد.

در چه صورت قدرت تاثیرگذاری ما در تمدن اروپا بیشتر خواهدشد؟ و شناخت این تمدن چه کمکی برای ما  -6

 دارد؟

 در احیای تمدن اسالمی ،از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم. -باسدالف( هر قدر بهره ما از آن بیشتر 

 در احیای تمدن اسالمی، از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم. –ب( هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد 

 از دستاوردهای آن در زندگی خود بهره مند شویم. –ج( هر قدر آگاهی و هوشیاری ما بیشتر باشد 

 از دستاوردهای آن در زندگی خود بهره مند شویم. –قدر بهره ما از آن بیشتر باشد  د( هر



 

 
 

 اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ترتیب وابسته به کدامیک از دستگاه های زیر  – 1

 می باشند؟

 قوه قضاییه –ب( وزارت کشور     تری         وزارت دادگس –الف( وزارت کشور 

 وزارت امور اقتصادی ودارایی-د( وزارت دادگستری     وزارت دادگستری –ج( قوه قضاییه 

 انفجار دفتر نخست وزیری به دست گروهک منافقین در چه سالی به وقع پیوست ؟ – 2

   1361شهریور سال  8ب(        1360شهریور سال  8الف( 

 1361تیر  7د(         1360ر تی 7ج( 

 خصوصیات رهبری در اسالم چیست ؟ – 3

  ب( علم، عدالت،شجاعت     الف( بینش جهانی، سیاست و شجاعت

 د( علم، سیاست و کفایت        ج( فقاهت و شجاعت 

 روز وحدت حوزه و دانشگاه در چه روزی است و به چه مناسبت نامگذاری شده است؟ – 4

 ه مناسبت تشکیل شورای عالی انقالبی فرهنگی ب –آذر  19الف( 

 به مناسبت شهادت آیت ا... مفتح –آذر  27ب( 

 به مناسبت شهادت شهید مطهری  –اردیبهشت  12ج( 

 دانشجویان و طالب حوزه علمیه قم به مناسبت شهادت –آذر  16د( 

وال توسط یک مرجع صالحیت دار اساس روابط بین حکومت و مردم را ترسیم و تعیین می کند و معم»عبارت  – 5

 معرف کدامیک از گزینه های زیر است؟« علیحده تصویب می شود

 د(احکام ملی  ج(قوانین حقوقی   ب(قانون اساسی   الف( قانون موضوعه 

 



 

 
 

 ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده چه کسی است ؟ – 6

     ب(وزیر کشور      الف( رئیس جمهور 

 د(رئیس دیوان عالی کشور      رئیس مجلس ج(

 کدامیک از عملیات های رزمندگان اسالم در دفاع مقدس منجر به آزادسازی خرمشهر گردید؟ – 7

  ب(عملیات بیت المقدس                         5الف(عملیات کربالی 

 د(عملیات والفجر مقدماتی     ج(عملیات فتح المبین 

 مجلس جمهوری اسالمی ایران است؟ دولت و مجلس فعلی چندمین دولت و – 8

 ب(دولت دوازدهم و مجلس دوازدهم   الف( دولت دوازدهم و مجلس یازدهم

 د(دولت دهم و مجلس یازدهم    ج(دولت یازدهم و مجلس دهم

حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان ملل و همکاری در حل و فصل اختالفات بین » - 9

 فه کدام سازمان است؟وظی« المللی

  ب(سازمان بهداشت جهانی   الف( دیوان بین المللی دادگستری الهه

 د(سازمان ملل متحد      ج(سازمان اکو

نام « نور چشمان ما و اولیای نعم همه»حضرت امام خمینی )ره( در وصیت نامه خود چه کسانی را به عنوان  – 10

 برده اند؟

  ب(روحانیون عظام                الف( جوانان انقالبی

 د(مستعضفان،محرومین و ستمدیدگان     ج(رزمندگان اسالم

 برای استیضاح وزیر، امضاء حداقل چند نماینده مجلس الزم است؟ – 11

 د(یک سوم نمایندگان  ج(بیست نفر  ب(ده نفر الف(یک چهارم نمایندگان

 



 

 
 

 اقدام شاه صورت گرفته است؟تبعید امام خمینی )ره( از ایران در اعتراض به کدام  -12

  ب(اصالحات ارضی     الف( کاپیتوالسیون

 د(انقالب سفید                                 ج(انجمن های ایالتی و والیتی 

 دولت پس از انقالب اسالمی است؟آقای دکتر روحانی چندمین رئیس جمهور و کابینه دولت فعلی چندمین  -13

 ب(هفتمین رئیس جمهور و دولت دوازدهم  و دولت یازدهم              الف( ششمین رئیس جمهور 

 د(پنجمین رئیس جمهور و دولت دهم   ج(هشتمین رئیس جمهور و دولت یازدهم

 کدامیک از کشورهای زیر عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست ؟ – 14

 د(آمریکا   ج(چین  ب(المان          الف( انگلیس     

 توسط .... نگاشته شده است.« آیات شیطانی»کتاب  – 15

 د(تسلیمه نسرین  ج(سلمان رشدی  ب(عزیزنسین  الف( ریچارد داوکینز

 کدام گزینه درباره آثار باستانی ایران صحیح است ؟ – 16

 الف ( گنج نامه )همدان( / باغ شازده )کرمان( /قلعه فلک االفالک )خرم آباد(

 ( /عمارت هشت بهشت )اصفهان( /باغ شازده )کرمان(ب(گنج نامه )کرمانشاه

 ج( معبد آناهیتا )کنگاور(/ باغ شازده )کرمان( قلعه فلک االفالک )همدان(

 ت بهشت )تهران(/گنج نامه )همدان(د( قلعه فلک االفالک )کرمانشاه ( /عمارت هش

 لمل قرار دارد ؟دیوان بین المللی الهه در کدام کشور و زیر نظر کدام سازمان بین ال – 17

 سازمان تجارت جهانی  –ب( سوئیس    سازمان عفو بین الملل  –( بلژیک الف

 سازمان ملل متحد  –د( سوئد     سازمان ملل متحد –ج(هلند 

 



 

 
 

 فتوای تاریخی تحریم تنباکو در دوره کدام پادشاه قاجار و توسط چه کسی صادر شده است ؟  – 18

 میرزای شیرازی –ب( ناصر الدین شاه  مال الدین اسد آبادی سید ج –الف ( ناصر الدین شاه 

 شیخ فضل االه نوری –د(محمد شاه     میرزای شیرازی  –ج( محمد شاه 

 جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور چند نفر از نمایندگان رسمیت می یابد ؟ – 19

 د( سه چهارم   ج( یک چهارم   ب( دوم سوم   الف ( یک سوم 

 نهاد قانونی به رفع اختالف بین مجلس و شورای نگهبان می پردازد ؟ کدام – 20

 ب( نهاد رهبری    (مجلس خبرگان  الف

 د(قوه قضائییه    ج( مجتمع تشخیص مصلحت نظام 

 کدام گزینه در مورد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد صحیح است ؟ – 21

 آلمان  –چین  –فرانسه  –انگلستان  –الف( آمریکا 

 روسیه –چین  –فرانسه  –انگلستان  –ب( آمریکا 

 هند –چین  –فرانسه  –انگلستان  –ج( آمریکا 

 روسیه  –هند  –آلمان –انگلستان  –د( آمریکا 

 رئیس قوه قضاییه توسط چه کسی یا نهادی انتخاب و منصوب میشود ؟ –22

 ب(مجلس خبرگان رهبری    الف( مجلس شواری اسالمی 

 د ( مقام معظم رهبری   ق انتخاب و با آرای مردم ج( از طری

 

 

 

 



 

 
 

 ریاضیات و آمار مقدماتی 

𝑦   مختصات راس سهمی – 1 = 3𝑥2 − 2𝑥 کدام است؟ 

,0)الف(
1

3
)ب(         (

1

3
 , −) ج(  (0

1

3
,

1

3
)د(              (

1

3
, − 

1

3
) 

,f = {(2اگررابطه  – 2 𝑎), (𝑎, 𝑎2 − 2), (𝑎, 3𝑎 − 4), (𝑎3 − 6, 𝑏)}  یک تابع باشد، حاصل𝑎2 −

 𝑏2  کدام می تواند باشد؟ 

 1د (                       2ج(                      3ب(                      4الف( 

𝑓(𝑥)تابع با ضابطه ی  – 3 =  
𝑥(𝑥+1)

𝑥+4
 کدام است؟  𝑓′(0)مفروض است.  

1الف( 

6
1ج(                           0ب(                      

2
1د(                    

4
 

است. قدر نسبت این  3240و حاصل ضرب این جمالت  45مجموع سه جمله متوالی از دنباله ای حسابی برای  – 4

 دنباله کدام است؟

 ±4د(                      ±3ج(                            ±2ب(                    ±1الف( 

limاست. حاصل   𝑓(𝑥)شکل زیر بخش از نمودار تابع  – 5
𝑥→2+

𝑓(𝑥) + lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) − 𝑓(2)  کدام است؟ 

  2-الف( 

 ب( صفر 

  2ج( 

 4د( 

𝑓(𝑥)اگر  – 6 = {𝑎𝑥2 + 𝑥 − 𝑎      𝑥 ≥ 2
𝑎𝑥 + 1                𝑥 < 2

limو  
𝑥→2−

𝑓(𝑥) − lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) = کدام  a باشد ،  2

 است؟ 

 4-د(                      4ج(                           3-ب(                         3الف( 



 

 
 

 

𝑓(𝑥)اگر  – 7 = 𝑥 + 
2

𝑥 
f (1+√2)باشد، مقدار   + 𝑓 (1  کدام است؟  (2√ −

 2 د(                       1 ج(                          1- ب(                      2-الف( 

𝑓(𝑔(2))باشد، مقدار  g(x) = x – 4و     f(x) = 2x + 3اگر  – 8

𝑔(𝑓(−1))
 کدام است؟ 

−الف( 
7

3
−-ب(                     

3

7
1ج(                       

3
    3د(                        

 = f(x) دامنه تابع – 9
√𝑥

|𝑥|−1
 کدام است؟  

,0]  ب(                        R الف( ∞) −  (1,1-)د(              R – {± 1}ج(        {1}

,f= {(-1,4),(2,0),(-3  توابع – 10
3

2
,g={(0و    {(

3

2
) , (2, −1),  + f)مفروض اند ؛  تابع       {(1,1−)

g)   کدام است؟ 

,(1,5−)}الف(  (2, −1), (−3,
3

2
,(1,5−)}ب(                    {( (0,

3

2
) , (2, −1)} 

,(2,5−)}  ج( (2, ,(1,5−)}د(                                       {(1− (2, −1)} 

 𝑥−2تعداد جواب های معادله  – 11

𝑥+2
+ 

𝑥

𝑥−2
=  

8

𝑥2−4
 کدام است؟     

 3د(                            2ج(                             1ب(     الف( صفر              

 شکل روبرو نمودار کدام تابع زیر است؟  – 12

𝑦الف(  = 2𝑥2 − 4𝑥 

𝑦ب( =  𝑥2 − 2𝑥  

𝑦ج(  = 2𝑥2 + 4𝑥  

𝑦 د( =  𝑥2 − 4𝑥  

 



 

 
 

 

𝑥2معادله  – 13 −  2𝑚𝑥 − 1 =  : mبه ازای مقادریر مختلف   0

 ب( دو ریشه منفی دارد.      . الف( دو ریشه مثبت دارد

 د( ریشه ندارد.    ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد. ج( یک 

𝑦کاال به صورت  xتابع درآمد حاصل از فروش  – 14 =  −
1

4
 𝑥2 + 50𝑥  و تابع هزینه آن به صورت𝑦 =

𝑘𝑥 +  ست؟ کدام ا kواحد از این کاال مقدار سود ماکسیمم باشد،  20می باشد. اگر به ازای   30

  40د(                               30ج(                           20ب(                        10الف( 

𝑓(𝑥)در تابع نمایی  – 15 =  𝑎𝑥  اگر𝑓(2) + 𝑓(0) = ) 𝑓باشد، مقدار   17
3

2
 کدام است؟  (

 4د(                           2√4ج(                              8ب(                     2√2الف( 

𝑓(𝑥)اگر  -16 = {√𝑥 − 1    𝑥 ≥ 1
𝑥2 − 𝑥   𝑥 < 1

)𝑓(𝑓مقدار  
5

4
 کدام است؟ ((

−الف( 
3

4
 

−ب( 
1

4
 

1ج( 

4
 

3د( 

4
 

,2)(5,3)(2,1)(1,4)}رابطه  mبه ازای کدام مقدار -17 𝑚2)(𝑚,  تابع است؟ {(3

 1-الف( 

 1 ب(

 2 (ج

 5 د(



 

 
 

𝑦دامنه تابع  -18 = √𝑥 +  کدام است؟ 4

𝑥الف(  ≥ 4 

𝑥ب(  ≤ 4 

𝑥ج(  ≥ −4 

𝑥د(  ≤ −4 

𝑦خط  mبه ازای کدام مقادیر  -19 = 𝑚𝑥 + 𝑥 −  نمی گذرد؟ ازناحیه دوم 2

0الف(  ≤ 𝑚 ≤ 2 

𝑚ب(  ≥ 2 

𝑚ج(  ≤ 0 

 هیچ مقدار𝑚د( 

6𝑥2در معادله درجه دوم  -20 + (𝑘 + 1)𝑥 + 𝑘 = 1 اگر مجموع ریشه ها برابر 0

6
باشد، ریشه بزرگتر   

 معادله کدام است؟

1الف( 

2
2ب(     

3
4د(     1ج(     

3
   

 

𝑦و منحنی  2( با شیب 2,4-خط گذرا بر نقطه ) -21 = 𝑥2  در دو نقطهA  وB  مشترک هستند. مجموعه عرض

 این نقطه کدام است؟

 8الف( 

 14ب( 

 16ج( 

 20د( 



 

 
 

پر می کند.  Bساعت زودتر از شیر  6به تنهایی استخر را  Aمتصل اند. شیر به یک استخر  Bو  Aدو شیر آب  -22

به تنهایی در چند ساعت استخر را پر می  Bساعت پر می شود. شیر  4اگر دو شیر را با هم باز کنیم آنگاه استخر در 

 کند؟

 16الف( 

 12ب( 

 10ج( 

 8د( 

5𝑥+3اگر عبارت  -23

3𝑥+𝑎
𝑋به ازای    =  کدام است؟ aباشد،  نشدهتعریف  2

−الف( 
3

4
   

 -6ب(

 6ج(

3د( 

2
   

𝑓(𝑥)در تابع  -24 = −3𝑥2 + 𝑚𝑥 − 𝑓(−2)اگر  1 =  کدام است؟ 𝑓(−1)باشد، مقدار   5−

 4الف( 

 -2ب( 

 2ج( 

 -8د( 

 

 

 



 

 
 

 زبان انگلیسی 

Choose the best answer to complete the blank space in each sentence. 

45- I am glad to hear he is …………….. and well after that terrible accident he 

had. 

a) paralyzed 

b) alive 

c) shaky 

d) dizzy 

46- All doctors and scientists believe that milk is a good …………….. of calcium. 

a) path 

b) vessel 

c) pattern 

d) source 

47-The police officers was hurt while he was …………….. the criminal down the 

street. 

a) cheering 

b)mourning 

c) chasing 

d) measuring 

48-She was very tired. She didn’t even have the …………….. to stand up. 

a) strength 

b) attention 

c) skill 

d) practice 

49-My teacher is ……………..; one day she is kind and friendly, the other day she 

is otherwise. 



 

 
 

a) peaceful 

b) energetic 

c) moody 

d) lively 

50- She bought the chairs that …………….. perfectly with the decoration. 

a) consulted 

b) ran away 

c) matched 

d) turned away 

51-I am going to …………….. the house before my friends appear. 

a) throw away 

b) clean up 

c) burn out 

d) refer to 

52- I love this apartment because it …………….. a beautiful park. 

a) obtains 

b) recolleets 

c) faces 

d) endangers 

53.Unfortunately, the new book failed to satisfy the …………….. of the readers. 

a) offers 

b) masterpieces 

c) affairs 

d) expectations 



 

 
 

54-You can ask Ms. Smith all your questions. She is very ……………..and 

informed. 

a) reluctant 

b) knowledgeable 

c) aggressive 

d) ignorant 

Read the paragraph carefully and answer the questions. 

Even professional writers do not write everything perfectly the first time. They ….  

their work. when you revise your writing, you look for ways to change it in ….. 

make it better. You check your spelling and you make sure that you have used 

periods, and other punctuation marks in the best way. You look for words that can 

….. of traded for different, more exciting words. You make sure that your words 

help get a picture in his mind when he reads them. Revising your writing is 

important. …..that you make can turn boring words into exciting words, and can 

make your ideas …. 

55-The passage is mainly about how to ………………. 

a) Be a professional writer  

b) try different things 

c) revise your writing 

d) get a written picture 

56- Which statement is true, according to this paragraph? 

a) Professional writers write everything perfectly.  

b)  revising is limiting your writing to spell check. 

c) your main concern is how to save the readers’ picture in mind. 

d) you revise your writing to make it curlier and attractive. 

57- The underlined word ‘traded’ means ……………. 

a) Exchange 

b) examined 



 

 
 

c) cleaned up 

d) looked after 

58- The pronoun ‘them’ refers to ……………. 

a) pictures 

b) words 

c) capitals 

d) readers 

59- The underlined word ‘Come alive’ means to ……………….. 

a) include corrections 

b) remove duplicates 

c) change to boring things 

d) become interesting 

 




