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 . ریاضیات1

xxمعادله   𝑥 به کدام یک از قیمت های. 1    صدق مینماید؟ 32

  1  )x=4 2) x=6  3) x=3  4) x=2 

اگر پولینوم . 2 12 xP  2بر افادهx  پوره قابل تقسیم باشد ، در این صورت کدام یک

 از جوابات ذیل درست است ؟

  1  )  05 P  2)   02 P 3) 𝑃 (−
1

2
) = 0 4)   02 P 

ست حل غیر مساوات . 3   012382  xx عبارت است از ؟ 

  1  )32  x 2) 128  x 3)  x 4) x>8 

733نقطه تقاطع مستقیم های . 4  yx  3463و  yx:عبارت است از 
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حاصل عدد . 5
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 مساوی است به ؟ 

  1  )990

1891

   2) 990
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   3) 1899

990
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قیمت مطلق . 6
321

 به کدام عدد ذیل مساوی است ؟ 

  1  )321   2) 132  3) 132    4) 132  

افاده الجبری . 7  1313 مساوی است به ؟ 

  1  )2   2) 
1

√2
  3) 2  4) 

√2
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افاده الجبری . 8
7

3−√2
 مساوی است به ؟ 

  1  ) 237   2)  237  3) 23 4) 23 

𝑦تابع . 9 =
1

𝑥
به تمام قیمت های   x0 کدام یکی از حالت ذیل را دارا است ؟ 

  1 متمادی نیست  (4 ثابت است  (3 متزاید است (2(  متناقص است 

322کدام یکی از گراف های ذیل مربوط معادله . 11  xxy است ؟ 
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9حد دهم تصاعد هندسی . 11
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 عبارت است از ؟ 
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قیمت افاده لوگارتمی . 12
777

77 loglog
 مساوی است به؟ 

  1  )
8log1 7
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8log1 7

 3) 
8log2 7

   4) 
8log2 7

 

در افاده لوگارتمی . 13   3lnln1  xxe قیمت 𝑥  مساوی است به ؟  
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10log5loglogدر معادله . 14 222 x  قیمتx مساوی است به ؟ 

  1  )21   2) 51  3) 31  4) 25 

,2−حد ششم ردیف هندسی . 15
2

3
, −

2

9
 عبارت است ا ز؟ 
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2𝑥 در معادله . 16 + 2𝑥+1 − 𝑚 ∙ 2𝑥+2 =   مساوی است به ؟ 𝑚قیمت  0
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هرگاه برای هر . 17   aax ,  ،   xgxf   و xf
ax

lim,  

 xg
ax

lim :موجود باشند پس 
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 هردوغلط  (4  هردو درست است   (3  

18 .
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x 3sin
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0
 مساوی است به ؟ 
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 مساوی است به ؟ 
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20 .lim
𝑥→0−

|𝑥2|

𝑥2 مساوی است به ؟ 

  1  )1-                2) 1   3) 1  4)   موجود نیست 

 

𝑔(𝑥)اگر . 21 = {

sin 𝑥 + 𝑥            ,                   𝑥 ≥ 0

𝑥2 − 1                ,    − 1 < 𝑥 ≤ 0

𝑥2 + √𝑥2 + 1   ,   − 3 < 𝑥 ≤ −1

 باشد، 

limپس  
𝑥→0+

𝑔(𝑥)  :مساوی است به 

  1 )−1  2 )1  3 )1  4 )2 
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اگر . 22  yxf   و متحول𝑥  به اندازهx  تزاید کند پس تزاید  تابع یعنیy  مساوی

 است به 

  1  )   xfxf         2)    xfxxf      

  3)  xxf       4)    xfxf  

در تابع . 23 
x

xf
2

 مشتق مرتبه اول عبارت است از ؟ 
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 3) −𝑥      4) 
22x 

تابع . 24   cscf  معکوس ضربی کدام یکی از توابع مثلثاتی ذیل است ؟ 

  1  )sin       2) cos      3) gcot     4) tan 

افاده . 25
0000 10sin.40cos10cos.40sin  مساوی است به ؟ 

  1  )2

3

              2) 2
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       3) 1               4) 2
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قیمت افاده . 26



















2

7
cos2

2

7
sin2 22 

 مساوی است به؟

  1  )2
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tanاگر . 27 2𝑥 =
3

4
cot باشد آنگاه قیمت   𝑥عبارت است از ؟ 

  1 )1   2) 1  3) 2  4) 3 

1cossinافاده  به کدام قیمت . 28   می شود ؟ 

  1  )
030 2) 

090   3) 
045  4) 

060 

0cossin اگر.29   باشد انجام های قوس مقابل زاویه  در کدام قسمت ناحیه دایره

 د ؟نمثلثاتی قرار دار

 ناحیه دوم و چهارم  (4 ناحیه اول و دوم (3 ناحیه سوم  (2 (  ناحیه اول 1  

 محور جذری دو دایره متقاطع عبارت است از؟. 31

  1 ناصف مشترک  (4 قطر مشترک   (3مماس مشترک     (2(  وتر مشترک 

سانتی متر و ارتفاع آن  6و  8مساحت یک ذوذنقه که طول دو ضلع موازی آن به ترتیب . 31

3cm مساوی است به: باشد  

  1  )
224cm  2) 

227cm  3) 
225cm  4) 

221cm 

سانتی  12cmو طول ضلع قایم دیگر آن 16cmاگر طول یک ضلع قایم مثلث قایم الزاویه . 32

  پس مساحت مثلث مذکور مساوی است به ؟متر باشد 

  1  )
269cm  2) 

296cm     3) 
2116cm  4) 

2108cm 

اگر یک نقطه خارج از دایره باشد و فاصله آن از مرکز دایره . 33 rO,  ،d  باشد پس کدام

 یکی از روابط ذیل درست است ؟

  1  )022  rd            2 )022  rd 

  3) 022  rd  4تمام آنها درست است )    

 نقطه فضائی  چند مستوی عبور میکند ؟از یک . 34

  1  )4  2) 3  3) 1  4) الیتناهی 
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03577اگر یکی از جذور معادله . 35 2  axx باشد، جذر دیگر آن  21مساوی به

 عبارت است از ؟

  1   )5

17

   2) 17

13

           3) 7

17

        4) 5

13

 

422به روی گراف . 36  xy  1میل مماس در نقطهx عبارت است از ؟ 

  1  )3           2) −
1

√3
         3) √3              4) 1 

 باشد، مساحت جانبی مکعب مذکور عبارت است از؟ 5cmاگر طول یک ضلع مکعب . 37

  1  )
2110cm 2) 

2150cm  3) 
2100cm 4) 

2120cm 

 از یک نقطه اختیاری چند خط می گذرد؟. 38

  1  )2            2) 1            3)         4 (4بی شمار 

 در هر مستوی حد اقل چند نقطه وجود دادر بر یک خط قرار ندارد؟. 39

  1  )4  2) 3  3) 2  4) 1 

 هرگاه دو مضلع منظم دارای عین تعداد اضالع باشد آنها باهم؟. 41

 مقابل اند   (4 متشابه اند      (3 منطبق اند     (2(  مساوی اند    1  

 . در شکل ذیل اندازه حجم عبارت است از:41

 

 

 

 

  1 )10𝑐𝑚2 2 )100𝑐𝑚2 3 )1𝑚2  4 )0.01𝑚2 

 است از:در شکل ذیل معادله پارابول عبارت . 42

 

 

 

 

 

  1  )2                   2) 2                 .3) 1              4) 1 

  Fدر مستوی  CDو خط  Eدر مستوی   ABباهم موازی اند ، خط  Fو   Eمستوی های . 43

 واقع است با توجه به شکل ذیل کدام یکی از روابط صحت دارد؟

 

  1  )AD  وBC    2یک دیگر را تصنیف می نماید) CDAD //     

  3) CDAD    4 ) 

   حییم حل کننده بخش ریاضیات: انجنیر حنیف هللا

و مواد کانیور این مرکز آموزش  را م  توانید از سایت  2131فارم های جدید کانیور سال 

 www.kankoraf.com نیز بدست آرید 

𝑥 

𝑔(𝑥) = 𝑥 
𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

0 1 

𝑦 

𝑏 + 𝑐 =? 

𝐷 

𝐴 

𝐵 

𝐶 

𝐸 

𝐹 

𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐶𝐷 ⊥ 𝐷𝐴 
 𝐴𝐵 =  𝐵𝐶 =  𝐶𝐷 =  𝐷𝐴 = 5𝑐𝑚 

𝐸𝐹 = 12𝑐𝑚 

𝑉 =? 

 

http://www.kankoraf.com/
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 علوم طبیع :. بخش 2

2سرعت  2kg. اگر جسم به کتله 44 𝑚
𝑠𝑒𝑐⁄  در حرکت باشد ، انرژی  حرکی آن عبارت

 است از؟

  1  )joul8        2) erg8    3) erg4 4) joul4 

NF. در قوه 45 41     وNF 52   باالی جسم طوری عمل می نماید که بین هم زاویه
 را تشکیل میدهند محصله آنها عبارت است از ؟ 060

  1   )N8,7          2) N7,8    3) N20   4) N9 

 ت است از؟. واحد مومنت  قوه عبار46

  1  )
2mN    2) mN  3) 

2.cmN  4) cmN. 

 عبارت است از؟ CGS. واحد عملی توان در سیستم 47

  1  )
2sec

cm
gr f 

  2) sec

cm
gr f 

 3) sec
.
cm

gr
  4) sec..cmgr 

وات است ، ظرفیت خازن  25و تفاوت پوتنشیل آن coul125.  مقدار چارچ یک خازن 48

 عبارت است از؟

  1  )
Farad

5

1

  2) Farad5  3) Farad50 4) Farad800 

 مستوی چگونه است ؟. تصویر در آئینه 49

 بزرگ از شی (4 کوچک از شی   (3مجازی             (2( حقیقی         1  

 عبارت است از ؟  M.K.S. واحد میالن مقناطیسی  در سیستم 51

  1  )
2m

Tesla

   2) 
2.mTesla 3) Tesla

m2

  4) 
2cm

Gaus

 

 کدام یکی از عدسیه های ذیل دارای فاصله محراقی طویل است ؟ .51

  عدسیه باریک (2   م(  عدسیه ضخی1  

 عدسیه محدب (4 عدسیه باریک و ضخیم     (3  

به صورت مسلسل  باهم وصل گردیده است ، تفاوت  5و  4.  هرگاه مقاومت 52

 لت باالی آنها تطبیق گردد،  جریان منبع مساوی می گردد به ؟و 27پوتانشیل 

  1  )4Amp   2) 5Amp 3) 9Amp   4) 3Amp 

𝑥. هر گاه در معادله 53 = 𝐴 ∙ cos(𝜔𝑡 + 𝜑)  ،𝑡 = 𝑋، و  0 =  (𝜑)شود قیمت  0

 مساوی میشود به:

  1 )(𝜋)  2 )1  3 )(
𝜋

4
)  4 )(

𝜋

2
) 

.12. رابطه 54 kdd  عبارت است از ؟ 

هتزازی با ضریب  تام طول موجها فاوت راه  بین منابع و ذره های ا(  ت1    

  مساوی است   

 تفاوت راه بین ذره های اهتزازی  است   (2  

 تفاوت راه بین منبع های اهتزازی است   (3  

 تفاوت راه امواج اهتزازی است  (4  

 و آواز؟ساز و سامان آالت . عملیه ریزونانس  صدا در وسایل 55

 قابل استفاده است   (2  (  غیر قابل استفاده است   1  

 هر سه جواب صحیح است   (4 هیچگاه قابل استفاده نمیباشد   (3  
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 رق اشکار نمود که ؟ف. حوادث نوری تداخل و ا56

 جی نیست  وطبیعت شعاع نوری م  (2 شعاع نوری موجیست     طبیعت(   1  

اگر طبیعت  شعاع نوری موجی میبود در آنصورت  به صورت خط   مستقیم انتشار نه  (3  

 هرسه جواب غلط است  (4   می نمود  

 . از حادثه ای قطبی شدن در کدام بخش های ذیل تحقیقتی استفاده میشود :57

 طبابت و پژوهش  های تحقیقی دیگر    (2   (  تخنیک1  

 در پژوهش های تحقیقی هیچ استفاده  نمیشود   از حادثه  ای قطبی شدن   (3  

 صحیح است  2و  1جواب   (4  

.عنصر  نایتروجن نظر به موقعیت الکترونهای والنسی آن منطق به یکی از گروپ های  58

 عناصر زیر است ؟

  1  )s     2)  P             3) d                 4) f 

 . تیزاب سلطانی  عبارت است از ؟59

 (   مخلوط سه حجم تیزاب شوره و یک حجم تیزاب غلیظ نمک   1  

 مخلوط سه حجم تیزاب غلیظ نمک و یک حجم تیزاب شوره   (2  

 مخلوط  دو حجم تیزاب غلیظ نمک و یک حجم تیزاب شوره   (3  

 مخلوط دو حجم تیزاب غلیظ  نمک و سه حجم تیزاب شوره  (4  

یریود  پنجم  جدول دورانی عناصر قرار دارد عبارت . عنصریکه در گروپ اول اصلی و پ61

 باشد؟ 37است از، در صورتیکه نمبر اتومی عنصر 

  1  )Rb 2) Ba           3) Ca            4) Cs 

. محصول  این تعامل 61 22 ClKI عبارت است از ؟ 

  1  )22 IKCl  2) KClI2  3) KCLI 22    4) KI 22  

 .کدام یک از نمکهای ذیل نمک القلی است ؟62

  1  )NaCl 2) CaOHCl 3) NaI       4) 42SOH 

 . غلظت به فیصدی وزنی عبارت است از ؟63

 (  تعداد گرام های ماده منحله در صد گرام محلل  1  

 تعداد گرام های ماده منحله در صد  گرام محلول    (2  

 تعداد گرام های ماده منحله در یک لیتر محلول   (3  

 ملی لیتر محلول  511اده منحله در تعداد م (4  

وجود داشته باشد چند است ؟  ml1000گرام آن در  196که  42SOH. مولریتی محلول 64

16,32,1)در صورتیکه کتله های اتومی   OSH باشد ؟ 

  1  )2M   2) 1M    3) 3M             4) 0.2M 

 از مواد ذیل  غیر هادی برق است ؟ . کدام یکی65

 مس (4 محلول آبی نمک (3  آب  (2 (  شیشه 1  

 با ازدیاد نمبر اتومی ؟ IA. قدرت تعامل عناصر گروپ 66

 بسیار کم میشود  (4مساوی میشود    (3 کم میشود    (2(  زیاد میشود     1  

 گ در کدام مرکبات ذیل موجود است ؟ومولهو. سلسله  67

 تمام آنها درست است (4 الکاینها  (3  الکینها (2 ا (  الکانه1  

 . فورمول عمومی کتیون ها عبارت است ا ز؟68

  1  )HCR
O
 //

    2) 
/// RCR

O
      

  3) OHR       4) COOHR  
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 تعداد اتوم های هایدروجن آن مساوی است به ؟ Heptyl. در 69

  1  )14  2) 13  3) 15  4) 16 

 . فورمول جمعی نفتالین عبارت است از ؟71

  1  )66HC
      2) 810HC

        3) 1014HC
     4) 126HC

 

 

 

 عبارت است از ؟                        سیستماتیک این مرکب. نام 71

 

 بنزوین  (4 تولوین     (3بنزویک اسید    (2(  بنز الدیهاید      1  

 . یکی از نقاط ذیل در مورد "غدوات اندوکراین"  صدق میکند ؟72

 انزایم و تیزاب ترشح میکند   (2  د قنات اند   واج(   1  

 تنها در سیستم هضمی  موقعیت دارد   (4   اند   تفاقد قنا (3  

 . عضالت سر نظر به وظایف شان به چند گروپ تقسیم گردید؟73

 هیچکدام   (4چهار گروپ     (3سه گروپ      (2(   دو گروپ       1  

 . تعداد دندان های شیری انسان عبارت است از؟74

 هیچکدام   (4دو عدد   سی و  (3یازده عدد      (2(  دوازده عدد    1  

 . کدام عناصر در کنترول و توازن فشار آزموتیک حجرات بدن انسان اهمیت دارد؟75

 هیچکدام  (4  درست است   2و  1جواب  (3  رین لوک (2 (  سودیم 1  

 .یکی از گروپ های نباتات ذیل قابلیت  ترکیب ضیائی را ندارد؟76

 فنجی ها (4 سرخس ها  (3 خزه ها  (2 (  الجی1  

 . غشای مخاطی در بدن مانع نفوذ یکی از میکرو اورگانیزم های ذیل میگردد؟77

 ریوکاریوتا (4 ریکتسیا (3  باکتریا (2 (  ویروس ها 1  

 . الجی های سبز آبی  به کدام یکی از کالس های ذیل الجی تعلق دارد؟78

 یوگلینوفایسه (4 بسیالریوفایسه (3 سیانوفایسه (2(  کلورفایسه   1  

جوره عصب نخاعی از آن خارج  شده  31. کدام قسمت سیستم عصبی  است که از آن 79

 است ؟

 بصل النخاع (4 حدبه حلقوی  (3 نخاع شوکی (2 (  دماغ اکبر 1  

 . الجی های کالس بسیالریوفایسه  به یکی از رنگ های ذیل دیده میشود ؟81

 سرخ (4 آبی  (3  ینصواری و طالی (2 (  سبز و آبی    1  

. آن تزویج که پدر و مادر از نقطه نظر یک صفت با همدیگر  فرق داشته باش به یکی از 81

 نام های ذیل یاد میشود ؟

  دای هایبرید  (2   (  مونوهایبرید 1  

 درست است 3و  1جواب  (4   تزویج یک رگه (3  

 انجام شد؟ . تجارب بارزیت ناقص برای اولین بار توسط کدام عالم82 

  توماس مورگان (2  (  گریگورمندل      1  

 هوگودیوریس (4   کارل کورینز (3  

 . در سطح هر لمفوسیت  پروتین های بنام آخذه های ذیل وجود دارد؟83

 آخذه های انتی بادی   (2  (  آخذه های  انتی جن1  

 ندهمه درست ا (4  آخذه های مکروفاژ   (3  

 در بدن باعث تولید یکی از مواد زیر را می کند :. تطبیق واکسین 84

 تولید انتی جن اختصاصی    (2  (  تولید انتی جن    1  

 



 هـ . ش                                                                 مرکز آموزشی استاد سمیع هللا نصرتیار 2939 - 2931سال  والیت نیمروز فورم امتحان کانکور

 رته نوکابل، سرک سوم کا      با حل فورم های جدید کانکور شاگرد می پذیرد     2931مرکز آموزشی استاد سمیع هللا نصرتیار برای تطبیقات کانکور سال 

 

 انجنیر حنیف هللا حکیمی                   گرد آورنده:                                                                                                                      
8 

 تولید انتی بادی اختصاصی (4 ختصاصی  تولید انتی بادی  غیر ا (3  

 . یکی از فالسفه ذیل  دریونان قدیم عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعین میشود؟85

 گریگورمندل  (4 ارسطو      (3 انکساگورس     (2 تیس(  تیوفراس1  

1111                                                                                         . 

 علوم اجتماع  و دین . 3

 : کدام تفسیر به تفسیر فقهی  مشهور است ؟86

 تفسیر الکبیر (4تفسیر کشاف      (3تفسیر ابن کثیر       (2 (  تفسیر قرطبی 1  

 . تفسر التحریر و التنویر بیشتر بکدام تفسیر  مشهور شده است ؟87

 تفسیر اشاری  (4تفسیر ادبی     (3تفسیر  اجتماعی    (2(  تفسیر فقهی    1  

معنای درست )یقیمون(  "و یقیمون الصالة و ممارزقناهم ینفقون": . درین آیت  شریف88

 چیست؟

 روبرو استاد می شوند  (4برپا میدارند    (3نماز خوانده بود   (2(  اقامت میگویند 1  

 . امر به معروف و نهی از منکر نزد جمهور علماء چه حکم دارد؟89

 سنت است (4واجب است     (3فرض کفایی است    (2  (  فرض عین است1  

( در این آیت 23احسانا...( سوره اسراء آیت : . ) وقضی ربک اال تعبدوا إال ایاه و الوالدین 91

 مبارک ) و قضی ربک ( این قسم ترجمه میگردد.

 پروردگارت حکم کرد   (2  (  پروردگارت فرمود   1  

 ضی شد پروردگارت را (4پروردگارت  تورا فراموش نمیکند   (3  

 . جمله )وال تنهرهما( کدام یکی از معانی ذیل را افاده میکند ؟91

 پدر و مادر را رعایت کن  (2 (  پدر و مادر را تنها مگذار    1  

 پدر و مادر را بدگویی  مکن  (4  پدر ومادر را مران   (3  

 . معنای )وال تنابزوا باألاقاب( 92

 یکدیگر را به لقبهای بد مخوانید    (2 (  از یکدیگر  فاصله نگیرید  1  

 کدیگر مقاطعه نکنید با ی (4 به یکدیگر  زشت نگوئید    (3  

 . موضوع  علم حدیث مبارک از چیست؟93

 فعل و تقریر پیغمبر )ص( است   (2    است  (  قول و فعل پیغمبر ص1  

 هیچکدام  (4   قول فعل و تقریر پیغمبر )ص( است (3  

یت( یاحة علی المنطعن فی النسب و الل. درین حدیث شریف : اثنتان فی الناس هما بهم کفر ا94

 اثبات دلیل  برای کدام مقصد ذیل میباشد ؟

 جواز گریه  باالی میت     (2      بین(  کفر بین 1  

 کفر اکبر (4   کفر اصغر     (3  

 .  مصادر شریعت اسالم چند است؟95

 چهار (4  سه  (3  دو  (2 (  یک 1  

رست )علیک( . درین آیت  کریمه " و نزلها علیک القرآن تبینا لکل شیء ... معنای د96

 چیست؟

 برای هر چیز (4برتو      (3قرآن کریم را     (2(  نازل کرده ایم     1  

 . جهنم در لغت به یکی از معانی زیر آمده است ؟97

 سخت   (4تعذیب کفار        (3کنده         (2(  جای ابدی کفار    1  

گزینهای زیر از هفت گناه هالکت . طبق حدیث شریف ) اجتنبوا المنبع المویقات( یکی از 98

 کننده است ؟

 جاپلوسی (4غیبت       (3سرقت        (2(  شرک آوردن به هللا      1  

 . مرکز خالفت حضرت علی )رض( یکی از شهر های ذیل بود؟99

 دمشق (4مدینه              (3کوفه               (2(  بصره          1  
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 که به اریکه قدرت تکیه زد ؟. یزید  چند ساله بود 111

 ساله  35 (4ساله           41 (3ساله             36 (2ساله        31(  1  

 . ثمره ی ازدواج حضرت محمد )ص(  با بی بی خدیجه )رض( چند پسر و دختر بود؟111

 سه دختر و دو پسر   (2  (  چهار پسر و دو دختر   1  

 دو پسر یک دختر (4  چهار دختر و دو پسر   (3  

 . کانال سویز توسط کدام کشور حفر گردید؟112

 ایتالیا (4امریکا                (3بریتانیا             (2(  فرانسه            1  

 ( بر مبنای یکی از اساس های ذیل استوار بود؟1923الی   1911. سیاست جاان از )113

 دوستی با انگلیس و مخالفت با روسیه   (2  (  دوستی با روسیه و مخالفت با انگلیس 1  

 مخالفت با روسیه و انگلیس (4      دوستی با انگلیس و روسیه   (3  

از انگلستان به جانب امریکا توسط  1831یکه در سال ت. قبل از ا نقالب  صنعتی مسافر114

 کشتی صورت میگرفت  مدت دوام آن یکی از ارقام ذیل  را در بر داشت ؟

  1)  2 )  3 )  4 ) 

میالید ، تاج و تخت هند  1761. بعد از پیروزی  احمد شاه بابا در جنگ پانی پت در سال 115

 را به یکی از اشخاص ذیل بخشید؟

 محمد شاه پادشاه مغولی هند   (2 (  شهزاده علی گوهر شاه علم   1  

 جپوت ها راس ییر (4  میر منو والی پنجاب    (3  

نبه ایکه بین انگلیس ها رنجیت سنگ و شاه شجاع امضاء گردید محتوای . معاهده سه جا116

 اصلی آن یکی از موضوعات ذیل بود؟

 (  شناختن شاه شجاع به صفت پادشاه افغانستان   1  

 اقامت نماینده انگلیس برای همیش به کابل   (2  

 واگذاری سند، ملتان، پیشاور و کشمیر به رنجبت سنگ     (3  

 هرسه جواب فوق درست است  (4  

. یکی بخش اردوی نادر افشار را قشون افغانی تشکیل می داد، تعداد آنها تقریباً به چند 117

 میرسید؟

 هزار غلجایی  4  (2هزار سدوزایی و ازبک    12هزال غلجایی  4(  1  

 هیچکدام  (4  بک    هزار سدوزایی و از 12 (3  

 تحت قیادت جنرال نات به کدام والیت  کشور رسید؟. دسته دومی قوای انگلیس  118

 هرات   (4کندهار            (3جالل آباد          (2(  گردیز          1  

م امیر شیر علی خان جهت تصفیه قندهار با محمد امین خان به مقابله  1865.  در سال 119

 پرداخت در این جنگ کدام پسر امیر شیر علی خان به قتل رسید ؟

 محمد اعظم خان (4محمد افضل خان   (3محمد علی خان   (2خان   (  محمد امین1  

. امیر شیرعلی خان بیشتر از رهنمایی های کدام فیلسوف و دانشمند معروف استفاده 111

 میکرد؟

 بایزید  انصاری (4محمود طرزی     (3سید جمال الدین      (2(  ابن سینا     1  

 خان در کدام یک از والیت کشور  ما دفن گردیده است .  وزیر محمد اکبر 111

 کابل (4 مزار شریف (3 قندهار (2  (  هرات1  

 . دو حوزه مهم اقلیم استوایی عبارت است از ؟112

 اندونیزیا و فلیپین  (4امازون وکانگو    (3ارکاالهاری     (2 (  امازون وکوبی 1  

 ؟ . تعداد دوایر طول البلد چند درجه است113

  1)  361 2) 181  3) 281   4) 321 

 . در نظام شمسی کدام اجرام ذیل شام اند ؟114

 شهاب ثاقب و ستاره ها   (2 (  زمین با سایر سیارات و اقمار   1  

 درست است  3و  1شماره های  (4  کهکشان سحابی   (3  
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 . در کشور بریتانیا چند حوزه ذغال سنگ موجود است ؟115

 حوزه  7 (4 حوزه  8 (3  حوزه 4 (2 حوزه  5(  1  

 را دارا میباشد؟ ممقام چند غذا لباس  که از طریق صنعت بدست می آید بعد از .116

 چهارم (4دوم و سوم       (3  دوم  (2 (  اول و دوم 1  

ه دادبرای اولین بار توسط کدام مردمان گوسفند مرینوس به روسیه انتقال  14. در قرن 117

 شد ؟

 یونانی ها  (4  ترکها (3 اعراب ها  (2(  روسی ها     1  

 . بزرگترین  فابریکه های پشم بافی انگلستان در کدام منطقه واقع است ؟118

 لندن (4 شقلید       (3بر منگهم        (2(  یورک شایر    1  

 دارا میباشد؟. کدام یکی از کشور های ذیل بزرگترین تولیدات قلعی جهان را 119

 ارجنتاین  (4 مالیزیا          (3برازیل           (2(  استرالیا       1  

 . کدام یک از خطوط سرحدی ذیل بین ایران و افغانستان واقع شده است ؟121

 خط سرحدی ریجوی   (2  (  خط سرحدی فخری   1  

 خط سرحدی امیر شیر علی خان  (4 خط سرحدی شمال غربی   (3  

 . خط سرحدی  مکمهان  در زمان حکومت کدام یک از امیران ذیل تعیین و تثبیت گردید؟121

 امیر شیر علی خان    (2  (  امیر عبدالرحمن خان  1  

 امیر حبیب هللا خان   (4  امیر امان هللا خان   (3  

 . مرکز  اداری والیت خوست کدام یک از شهر های ذیل می باشد؟122

 شرنه  (4 متون   (3 ترینکوت  (2    (  پارون     1  

 کدام یک از والیات ذیل مردم  صحبت می کند ؟ ر. به زبان پشه یی د123

 والیت تخار (4 والیت بدخشان  (3 والیت نورستان (2 (   والیت کنر 1  

 . در زمان حکومت کدام یک از امیران  ذیل جریان امور پستی منظم بوجود آمد ؟124

 امیر عبدالرحمن خان    (2  (  امیر شیر علی خان   1  

 امان هللا خان (4  امیر حبیب هللا خان    ( 3  

1111                                                                                         . 

 السنه و معلومات عموم . 4

 االسرار و عدة االبرار( در اصل از کیست ؟. تفسیر بزرگ قرآن کریم بنام )کشف 125

 انصاری    خواجه عبدهللا  (2  (  سنایی غزنوی   1  

 احمد غزالی  (4  امام احمد غزالی    (3  

 :. معنای متضاد )باز نمودن(126

 شرح ندادن  (4اجرا کردن        (3 تکرار کردن (2 (  بستن     1  

 . معنای لغوی )پاس(؟127

 یک ربع از شب یا روز    (2  (  سپاس و احترام   1  

 گزینه اول و دوم درست است (4   قسمت    (3  

 .واژه )بخرد( چه معنی دارد؟128

 عاقل (4  آزاده   (3  شکوه  (2 (  خریدار 1  

 . )گیو( در کتاب شاهنامه پسر کدام یکی از پهلوانان  زیر است ؟129

 سهراب (4 رستم           (3 سیاووش     (2 (  گودرز1  

 :. معنای لغوی )اخگر(131

 آتش (4تاریک           (3روشن           (2(  خاکستر          1  

 :. معنی لغوی )سترون(131
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 برابری   (4نازای              (3 چوب سیاه    (2 (  ساختن1  

 ند رکن میباشد؟چ. یک قصیده دارای 132

 پنج رکن   (4 سه رکن         (3 ر رکن چها  (2 (  دو رکن 1  

 در اصل از نام دو حیوان زیر گرفته شده است؟ (. کتاب )کلیله و دمنه133

 شغال (4خرگوش            (3شیر             (2(   روباه           1  

 . تعداد ابیات غزل طور متوسط چند می باشد؟134

       61تا  41از   (2     611تا  211(  از 1  

 211گاهی  121 (4     16گاهی  12تا  5از  (3  

 . مهمترین و با ارزش ترین حرف پیوند در بالغت کدام یکی است ؟135 

 ا (4ی                   (3و                  (2 (  هـ        1  

 یرت( اثر کیست ؟ح. )مثنوی طلسم 136

 سنایی (4ناصر خسرو      (3جامی              (2(  بیدل          1  

 . یکی از خصوصیات ممتاز شعر بیدل عبارت است از؟137

 تکرار ترکیبات قدما   (2 (  آوردن داستانهای تاریخی   1  

 ترکیبات بکر و تازه  (4 آوردن داستانهای حماسی   (3  

 رم( لغت سمه معنی ؟ګ. د )138

 نا امید  (4 مهربان  (3  مالمت (2(  ویریدونکی   1  

 ی؟ږ. نوم د حالت له مخی په  څو برخو ویشل کی139

 پنځه  (4 څلور         (3دری               (2 (  دوه    1  

ر مزدوری پرته نه کوم ګه کړی ، چی د کارښ. په الندی جمله کی د ارتباط توری په ن141

 خند څخه ورکړل شی.

 ټول سم دی (4کوی ، کوم ، شی   (3 د، له ، څخه  (2(  چی ، پرته، خند 1  

 .)التجا( کلمی  جمع په نشه کړ؟141

 ټول سم دی  (4التجایی         (3التجاوی         (2(  التجانی           1  

 ه کړی؟ښ. په الندی کلمو کی جمع کلمه په ن142

  خوند (4 حاجت    (3 فکرونه          (2 (  امید            1  

 ی؟ږه پکاریښلپاره کومه لیک ن ږ. په لیکوالی کی د غ143

 دری ستوری (4 ندایه        (3 ټکی او چپه پیښ (2 (  دوه ټکی  1  

 ه راځی؟ښ. لیکوال کی دیوی لنډی وقفی لپاره کومه ن144

 دوه ټکی             (4 چپه پیښ (3 پیښ              (2(  ټکی            1  

شعر شاعر څوک دی : په زړه ښاد شی ای مومنه   په ظاهر په باطن سپینه  . د الندی 145

 :....... په زړه تینگ شه له یقینهظاهر زهد په اخالص کړه .

 کاظم خان شیدا   (4 رابعه   (3 میرمن نیکبخته (2(  زرغونه انا    1  

 . پخوانیو آریایانو لومړی په کومی ژبی خبری کولی؟146

 ریتګسانس  (4 اریانا ورشه (3 اریاناورته  (2 (  اریک 1  

 :اله السهګوموی : خپله السه، ن. الندی متل د شکل له مخی و147

 نا بشپړه متل دی   (4 منظور متل دی (3 محاوره ده (2(  منثور متل دی 1  

 ی؟ږپه کومه بڼه ویل کی هنی زیاترګړ.  148

 ټول سم دی (4 استعاره      (3 کنایه    (2  (  طنز1  

 . د )بډای(  لغت ضد معنی ؟149

 نادار (4هستی             (3شتون               (2 (  شتمن       1  

 . د )هڅه( لغت سمه معنی؟151
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 رته نوکابل، سرک سوم کا      با حل فورم های جدید کانکور شاگرد می پذیرد     2931مرکز آموزشی استاد سمیع هللا نصرتیار برای تطبیقات کانکور سال 
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 هوشیار (4 الیق          (3 هڅول           (2 (   کوشش   1  

ر ، نام یکی از در اخیر  پایتخت  یکی از کشور های زی . با اضافه کردن حرف )ت(151

 سبزی ها حاصل میشود ؟

 عراق (4 اسپانیا           (3 مصر           (2 (  ایتالیا         1  

 . با دور ساختن پسوند آباد از یکی از کلمات ذیل معنی عظمت بدست می آید ؟152

 نایب آباد  (4 سید آباد         (3 جالل آباد   (2 ( خان آباد 1  

 از معلمین  همیشه بدون خسته گی به سواالت شما جواب میدهند ؟. کدام ییک 153

 کتاب (4معلم ادبیات        (3معلم تاریخ        (2 (   معلم ریاضی1  

 . کدام ماه شمسی معکوس گردد تا فرزند گردد؟154

 دلو (4 میزان   (3 اسد      (2 (   حمل     1  

 ه سنج است؟. معکوس کدام یک از واژه های ذیل پیمان155

 زراعت   (4 وزیر             (3 وزارت          (2 (   وارث    1  

 واقع است عبارت است از ؟ 12الی  4. مجموعه اعداد اولیه که در بین اعداد 156

  1  )32    2) 23            3) 18             4) 12 

 . مربع کدام عدد مساوی به سه چند خود عدد است ؟157

  1  )2      2) 2                 .3) 3       4) 3. 

 . کلمه یی به مفهوم )شب( که اگر معکوس گردد،  عین کلمه حاصل می شود ؟158

 لیل  (4الل                 (3لول               (2(   لعل             1  

 شود ؟. )ظرف بزرگ فلزی(  که اگر معکوس گردد،  عین کلمه حاصل می 159

 اوا  (4 باب       (3 تخت     (2(   تشت            1  

. )حشره یی( که اگر حرف  وسط به آخر انتقال  یابد، کلمه به معنی )کهنه، دیرین( 161

 حاصل میشود؟

 کیک (4  مگس  (3 مور     (2(   کنه               1  

 

 

 

 

        کدر های آیندهمهد   -رهنمای آزمون کانیور افغانستان  

دوستان عزیز چون در این فورم کانیور تنها بخش ریاضیات آن حل 
 گردیده است.

کسانییه بخش علوم طبیع ، علوم دین  و اجتماع  ، السنه و معلومات 
عموم  این فورم را حل کرده اند م  توانند کلید جوابات آنرا به آدرس ما 

 راز همیاری تان تشی. جوابات نشر کنیمبفرستند تا مجددا آنرا با کلید میمل 

  ایمیل آدرس:        1070103020شماره تماس: 

                                   hanifullah.hakimi@yahoo.com      

 حنیف هللا حییم     انجنیر                                                     

را م  توانید از فوتو کاپ  بسمل واقع  1312یاد داشت: فارم های کانیور سال 

 سرک سوم کارته نو جوار مرکز آموزش  استاد سمیع هللا نصرتیار بدست آرید
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