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 ٔثاضت اؼت اظ: xلیوت   
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افازٍ . 1
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1)1  1)2  9 )6 4 2 4)0 

لیوت ٔسزی. 4
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     :ٔثاضت اؼت اظ 
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اگط . 5

4
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x y
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   تاـس زضیي لْضت لیوت

3 3x y
 هؽاّی اؼت تَ: 

1)36  1)40  9 )44  4)48 

کسام یکی اظًماي شیل ًاهؽاّات زّهزِْلَ . 6

2 2

0

x y

x y

 


 ٌس:ضا لسق هیک 

1)(0, 3) 1)(6,5) 9 )(0,5) 4)(4,5) 

 چٌس اؼت؟ 20ّ 10تٕسازأساز اّلیَ تیي. 7

1)4  1)3  9 )5  4)6 

 تاـس تیي آًِا کسام ضاتً شیل زضؼت اؼت؟ ّ    ،   اگطاوالْ یک هخلج . 8

1)a b c  1)a b c  9 )b a c  4)a b c  

 ٔثاضت اؼت اظ: 2000,...,35,40,45تٕسازحسّز ضزیف. 9

1)300  1)394 9 )390  4)360 

 کسام یک اظ ضزیف ُای شیل ًَ هتٌالك ًَّ هتعایس اؼت؟. 11

1 )  1)  9)  4) 

 ٔثاضت اؼت اظ؟ 3ّ27ّؼً ٌُسؼی أساز. 11
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1)8  1)9  9 )
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 هؽاّی اؼت تَ 384,...,3,6,12تٕسازحسّز ضزیف. 11

1)7n  1)6n  9 )8n  4)9n  

اگط. 19
1a IR a 

تاـس پػ
log 1a هؽاّی اؼت تَ؟ 

1)2  11( 9  (لفط  4)5 

اگط. 14

2 3 4

1 5 6
c

 
  
 :َتاـس پػ هطتثَ ایي هطتثَ ایي هتطیکػ هؽاّی اؼت ت 

1)2 4 1)2 3 9 )3 2  4)3 3 

1)اگط. 15 2 3)A  ّ( 1 2 3 4)B     اـس پػتA B :َهؽاّی ت 

1)( 2 4 6 0)   1)(0 0 6 0) 

9 )

1 2 3 4

1 2 3 4
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  تاـسA B َهؽاّی اؼت ت 
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 (0)تاـس پػg :َهؽاّی اؼت ت 

1)1  1)4  9 )1  4)0 

اگط. 11
2

sin
; 0

( )

1 ; 2 0

x
x

g x x

x x




 
      0تاـس پػ

lim ( )
x
g x

َهؽاّی اؼت ت 

1)2  1)1  9 )1  4)0 
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lim ( ) 7
x a
f x




ّ( )f x ٍَزض ًمx a هتوازی تاـس پػ( )f a َهؽاّی اؼت ت: 

1)

1

7  1)7  9 )

1

7


  4)7 

اگط. 11
2( )f x x

)زضًمٍَ هتوازی تاـس پػ  )f x:َهؽاّی اؼت ت 

1)
12x 1)

1x  9 )
32x 4)

3x 

اگط. 19
( )

ax b
f x

cx d




  تاـس پػ( )f x:َهؽاّی اؼت ت 

1)
2( )

ad bc

cx d
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ad bc

cx d



 9 )

ad bc
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 4)
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14 .

1 tan

1 tan

x

x



َهؽاّی اؼت ت: 

1)
0tan(45 )x1)

0cot(45 )x
9 )

0tan(45 )x
 4)cot x 

15 .sin sinx yَهؽاّی اؼت ت: 

1)
sin cos

2 2

x y x y 


 1)
sin cos

2 2

x y x y 


  

9 )
2sin cos

2 2

x y x y 


 4)2sin cosx y 

B,اگط . 16 A ّC  ّ ظّایای یک هخلج تاـس,b a ّc  ّ ٌْل اوالْ هماتل آى

1

sin 2

a

A


sinتاـس پػ   sin sin

a b c

A B C

 

  :َهؽاّی اؼت ت 

1)2  1)1  9 )

1

2  4)3 

هٕازلَ هخلخاتی  . 17
2sin 2sin 1 0x x   چٌس حل زاضز؟ 

 (حل ًساضز4( تی ًِایت حل ُا9  (زّ حل1 (یک حل 1

18 .

sin3 cos3

3sin 3cos

 

 


 هؽاّی اؼت تَ:

1)

3

2  1)3  9 )2  4)

2

3 

2sin5حل هٕازلَ  . 19 3 0x  :ٔثاضت اؼت اظ 

1)x  1)5
x




 9 )5
x


 

 4)15
x




 

 تاـس هؽاّی اؼت تَ؟ 150تٕساز اوالْ  یک هىلٓ هٌّن کَ یک ظاّیَ آى . 91

1)6  1)8  9 )10  4)12 

4ABلٍَٕ ذً . 91 cm  َ60تا یک هؽتْی ظاّی   ضا هیؽاظز ٌْل هطتؽن آى زض

 ٔثاضت اؼت اظ: هؽتْی
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1)2A B cm  1)4A B cm  9 )6AB cm  4)3A B cm   

 ٔثاضت اؼت اظ:  . زض ـکل شیل اًساظٍ هواغ 91

 

 

  1 )     1 )      

●9 )     4 )     

 هؽاّی اؼت تَ: xزض ـکل شیل لیوت . 99

1)7  1)7.75  9 )8  4)8.75 

هؽتْی ٌْضی لٍٓ ـْز کَ هؽتْی تَ هحْض اللی ُط گاٍ یک هرطّي  تْؼً یک . 94

 هرطّي هْاظی ّ ٔوْز ًثاـس ـکل حاللَ ٔثاضت اؼت اظ:

 (ُایپطتْال4 ( پاضاتْال9 (تیىْی 1  (زایط1ٍ

طکع تیىْی کَ هٕازلَ آى تَ لْضت هرتمات ه. 95
2 26 25 24 50 311 0x y x y    

 :تاـس ٔثاضت اؼت اظ 

1)(2,1) 1)(1,2)  9 )(2, 1) 4)( 1,2) 

)اگط هرتمات هحطاق پاضاتْال کَ ًمٍَ . 96 2,0)f  ٍَ(0,0)ّ هرتمات ضاغ آى ًمS 
 تاـس هٕازلَ پاضاتْال ٔثاضت اؼت اظ:

1)
2 8y x 

 1)
2 8x y 

 9 )8y x  4)8x y  

ـکل هٕیاضی هٕازلَ . 97
2 2 6 53 0x x y   

 ٔثاضت اؼت اظ: 

1)
2( 1) 6( 2)x y  

  1)
2( 1) 6( 9)x y  

  

9 )
2( 1) 6( 9)x y  

  4)
2( 1) 6( 9)x y  

 

اگط هٕازلَ پاضاتْال تَ لْضت . 98
2( 1) 6( 9)x y  

تاـس، هحْض تٌاِط آى ٔثاضت  

 اؼت اظ:

1)1x  1)1x   9 )4x  4)4x   

ُطگاٍ هٕازلَ پاضاتْال تمْضت . 99
2 6 3 0y y x  

تاـس، فاللَ تیي ضاغ ّ ذً ُازی  

 آى هؽاّی اؼت تَ:

1)

4

3  1)4  9 )

3

4  4)3 

اگط هٕازلَ پاضاتْال تَ لْضت  . 41
2( 1) 4( 2)x y   

تاـس کویات ّوٕیَ ضاغ  

 پاضاتْال ٔثاضت اؼت اظ:

1)( 2,1)S  1)(1,2)S 9 )(2, 1)S  4) (    ) 

اگط هٕازلَ پاضاتْال تَ لْضت . 41
2 6 4 0y y x  

تاـس، هحْض تٌاِط آى ٔثاضت  

 اؼت اظ:

1)1y  1)1y   9 )3y  4)3y   

  

  

  
۰ 

  

  

  ̅̅ ̅̅         ̅̅̅̅      

  ̅̅ ̅̅    
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اگط یک ، یک ولٓ زّ ظاّیَ هْاظی ّ ُن رِت ّ یک، یک ولٓ زیگط آًِا هْاظی ّ . 41

 ّؼٕت ایي زّ ظاّیَ هؽاّی اؼت تَ:هرالف الزِت تاـٌس. هزوْْ 

1)270 1)180 9 )150  4)120 

گطاف پاضاتْال . 49
2y x

 ًّط تَ کسام هحْض کویات ّوٕیَ هتٌاِط اؼت:

( ًّط تَ هحْض x1( ًّط تَ هحْض1
y9َُیچ کسام4( ًّط تَ هثسا کویات ّوٕی) 

 

 . علوم طبیعی1

16.4آب تا زضرَ حطاضت  300g( زض کالْضی هتط 44 C  ّرْز زاضز، ُط گاٍ پاضچَ الوًْین

100کَ زضرَ حطاضت آى  g 78تَ کتلَ  C  اؼت، ضا زاذل ًوایین، زض لْضتی کَ ِطفیت

حطاضتی کالْضی هتط 

17
cal

grad  22.4ّ زضرَ حطاضت تٕازل C  تاـس، حطاضت
 هرمْلَ الوًْین هؽاّی اؼت تَ:

1)

0.31
cal

g grad  1)

0.41
cal

g grad   

9 )

0.51
cal

g grad  4)

0.21
cal

g grad 

( زض ؼیؽتن رطخ ُای هطکة کَ زاُطای ضیؽواى ًْاحس تاـٌس، فایسٍ هیراًیکی آى هطتْي 45

 اؼت تَ:

 ُیچ کسام (4( تٕساز چطخ ُای حاتت 9( تٕساز چطخ ُای آظاز 1 تٕساز چطخ ُا  (1

حالل گطزز، هؽاحت ؼٍح  Pa 50تط یک ؼٍح ٔول ًوْزٍ ّ ففاض  dyn 300( اگط لٍْ 46

 هصکْض هؽاّی اؼت تَ:

1)
6 260 10 m 1)

4 260 10 m9 )
1 260 10 m 4)

5 260 10 m 

ضا  60ّیَ ظا xٌْضی تاالی رؽن ٔول هی ًوایس کَ تا رِت هخثت هحْض  100N( لٍْ 47

 تفکیل هی زُس، هطکثَ ٔوْزی آى ٔثاضت اؼت اظ:

1)100N 1)50N  9 )86.6N 4)173.2N 

 هٕازلَ ٔوْهی حطکت تٕزیلی ٔثاضت اؼت اظ:( 48

1)

2

0 0

1

2
x at V t x  

  1)

2

0 0

1

2
x x at V t  

   

9 )

2

0 0

1

2
x x V t at   

 ( ُط ؼَ رْاب  زضؼت اؼت4 

 ـتاب لحَّ یی ٔثاضت اًس اظ: (V-t)( زض گطّپ 49

 اؼت   (t)ذً هٌکؽط اؼت زض ظهاى هفرك  (1اؼت  (t)ذً هٌحٌی زض ظهاى هفرك  (1

 ُط ؼَ رْاب لحیح اؼت (4 اؼت  (t)ظهاى هفرك  هیل )تاًزاًت( لٍَٕ ذً زض (9

 ( فْضهْل ؼطٔت هتْؼً تاتٓ اظ ظهاى ٔثاضتٌس اظ:51

1)

2

0

2

x at
V




1)

0

2

V at
V




9 )

2

0

2

y at
V




4)

3

0

2

y at
V




 

 1Vتَ  2Vتَ لفط تمطب کٌس ّ ّکتْض ُای  t( زض حطکت ضّی هؽیط هٌحٌی ّلتی کَ 51
 تؽیاض ًعزیک هی ـْز، تاظ ُن ـتاب لحَّ یی تا ؼطٔت لحَّ یی:
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  ُن رِت ذْاُس تْز  (1  حِن رِت ًرْاُّس تْز  (1

 ب لحیح اؼتُط ؼَ رْا (4 هْاظی ّ ُن رِت ذْاُس تْز  (9

( ظهاًی کَ لفت تا ـتاب هخثت ضّ تَ پاییي حطکت هی کٌس، ٔسزی کَ تطاظّی فلعی ًفاى 51

 هی زُس، ٔثاضتٌس اظ:

1)0N  1)N w 9 )N w 4)N w 

کَ زاضای فطیکًْؽی هؽاّی تْزٍ ّ یکی زض رِت هرالف ( اهْاری کَ اظ احط زّ هْد 59

 زیگط اًتفاض هی یاتس تَ چَ ًام یاز هی ـْز؟

 اهْاد هٌکؽطٍ (4 اهْاد ؼاکي  (9 اهْاد هٌتفطٍ  (1 اهْاد هتحطک  (1

 ( زض اضتثاي تا ـٌیسى، لْت ُا تَ چٌس ًْْ تمؽین هی گطزز؟54

 زّ ًْْ (4 چِاض ًْْ  (9 ؼَ ًْْ  (1 یک ًْْ  (1

 ( تفطق فعیکی تَ چَ ًْْ حازحَ گفتَ هی ـْز ّ تاتٓ کسام لاًْى اؼت؟55

 غیط پطاکٌسگی ّ لاًْى غیطی ذاق  حازحَ ای (1( حازحَ ای پطاگٌسگی ّ لاًْى ذاق 1

 ُط ؼَ رْاب لحیح اؼت (4  حازحَ ّ لاًْى ٔام  (9

هی ـْز  لٍْ تط   ؼٍح رؽن ٔول ًوایس، زض ایي لْضت کویت ؼتطیػ هؽاّی 80N( اگط 56

 تَ:

1)20Pa 1)10Pa 9 )50Pa 4)40Pa 

 ( زض هطکثات شیل کسام یک زاضای کخافت تیفتط اؼت؟57

آب تحط (1  ید  (1
 4 C

آب ذالك (4 ُْا  (9 
 4 C

 

 ( یکی اظ اکؽایس ُای شیل اظ رولَ اکؽایس ُای غیط فلعی هی تاـس؟58

1)2K O 1)CaO  9 )2 5N O
 4)2 3Al O

 

 ؟( اـَٕ ضازیْ اکتیف هتفکل اظ کسام ـٕأات شیل اؼت59

1)Kr  1)Ne  9 )Ze  4)    

 ( فاؼفْضغ زض رسّل زّضاًی ٌٔالط زض یکی اظ گطّپ ُای شیل لطاض زاضز؟61

 ؼْم (4  ـفن  (9  پٌزن  (1 چِاضم  (1

,35.5هؽاّی هی ـْز تَ: )زض لْضتی کَ  HClزض هطکة  Cl( فیمسی 61 1Cl H  

 تاـس(

1)97.26% 1)79.26% 9 )89.62% 4)69.99% 

رْز ( هرلٌْی کَ ًؽثت ارعای آى زض توام لؽوت ُای ؼیؽتن ـاى یک ؼاى ّ هؽاّیاًَ ه61ْ

 ًثْزٍ، ُط لؽوت آى زاضای ذْاق فعیکی ّ ّکیویاّی هرتلف تاـس، ٔثاضت اؼت اظ:

 هْاز ذالك (4 هحلْل  (9( هرلْي ُای غیط هتزاًػ 1( هرلْي ُای هتزاًػ 1

آب تاـس،  80gایتایل الکْل ّ  g 20( زض یک هحلْل ایتایل الکْل ّ آب کَ هتفکل اظ 69

 ایتایل الکْل زض هحلْل هصکْض ٔثاضت اؼت اظ:

 هحلْل (4 هرلْي  (9 هازٍ هٌحلَ  (1  هحلل  (1

 ( تیعاب ُا لوتػ آتی ضا تَ کسام ضًگ شیل تغییط هی زٌُس؟64

 گالتی (4  ظضز  (9  ؼطخ  (1  ؼفیس   (1

2CaO( هحمْل ایي تٕاهل 65 H O 
 ٔثاضت اؼت اظ: 

1)CaOH 1)
 

2
Ca OH

 9 )
 

3
Ca OH

 4)
 

4
Ca OH
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 ml  ،HCl 30تَ همساض  molar 0.3تا غلّت  NaOHهحلْل  ml 20( تطای ذٌخی ًوْزى 66

 چمسض ذْاُس تْز؟ HClتَ همطف ضؼیسٍ تاـس، غلّت هحلْل 

1)0.2 molar 1)2 molar 9)0.4 molar 4)4 molar 

 تٕساز اتْم ُای ُایسضّري آى هؽاّی اؼت تَ: Heptyl( زض 67

1) 14   1) 19   9) 15   4) 16 

 ( فْضهْل هالیکْلی ؼایکلْ پٌتاى ٔثاضت اؼت اظ:68

1)5 10C H
 1)5 12C H

 9 )5 11C H
 4)5 14C H

 

69 ) 

( ًام ایي هطکة 71
 2 n
CHCl CH  

 ٔثاضت اؼت اظ: 

1)PVC1)propylchloride 9 )polyvinylchloride4 )1  ّ9 زضؼت اؼت 

 ( هحمْل ایي تٕاهل کیویاّی   ٔثاضت اؼت اظ:71

 

 ُای اًگفتاى یک زؼت اًؽاى ٔثاضتٌس اظ:تٕساز اؼترْاى  -71

  زّاظزٍ ٔسز هی تاـس  (1  ( یاظزٍ ٔسز هی تاـس 1

 چِاضزٍ ٔسز هی تاـس (4  ؼیعزٍ ٔسز هی تاـس  (9

 ًیوَ هتحطک هفالل ٔثاضت اًس اظ: -79

 ُیچ کسام (4 هفالل ؼتْى فمطات  (9 هفالل ـاًَ  (1 هفالل روزوَ  (1

 یک اظ أىای شیل ّرْز زاضز؟ ( اًؽاد ٔىالتی لفن زض کسام74

  أىایی کَ حطکت غیط اضازی زاضًس  (1 أىایی کَ حطکت اضازی زاضًس  (1

 ُیچ کسام (4  زضؼت اؼت  1ّ  1رْاب  (9

 ( یکی اظ ُْضهْى ُای شیل زض هطزاُا تأج تحطیک فٕالیت ُای رٌؽی هی ـْز؟75

 اًسّؼتطّى (4 ازضیٌالیي  (9 کْضتیعّى  (1 اًؽْلیي  (1

 ( تزعیَ هْاز ذْضاکی زض ٔسم هْرْزیت اکؽیزي تَ یکی اظ ًام ُای شیل یاز هی ـْز؟76

 ُیچ کسام (4زضؼت اؼت  1ّ  1( 9 تٌفػ ُْاظی  (1( تٌفػ غیط ُْاظی 1

 ( کسام یک اظ پطًسٍ ُای شیل زاضای هخاًَ اؼت؟77

 ـاًَ ؼطک (4 ٌٌْی  (9 ـتط هطٖ  (1  تلثل  (1

 تایْم ؼاّاًا تَ همساض شیل اؼت؟( تاضًسٍ گی ؼاالًَ زض 78

  ؼاًتی هتط  51تا  15 (1  ؼاًتی هتط  151تا  91 (1

 ؼاًتی هتط 411تا  111 (4  ؼاًتی هتط  111تا  51 (9

 ( زضرَ حطات الغطی تایْم تیاتاى ٔثاضت اؼت اظ:79

  زضرَ ؼاًتی گطیس  91 (1  زضرَ ؼاًتی گطیس  11 (1

 رَ ؼاًتی گطیسزض 51 (4  زضرَ ؼاًتی گطیس  41 (9

 ( زض پؽتاًساضاى گْـت ذْاض کسام یکی اظ زًساى ُای آى ُا ذیلی تیع اؼت؟81

 اًیاب ّ ّآؼیاب (4 آؼیاب  (9  اًیاب  (1  حٌایا  (1

Tt( اگط 81 Tt  ًثاتات ًا ذالك تیي ذْز تعّیذ ـْز، پػ تٕساز ًثاتات اًس، کْتاٍ چٌس

 اؼت؟
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 ذالك لس کْتاٍ 4 (4 ذالك لس کْتاٍ  9 (9ذالك لس کْتاٍ  1( 1کْتاٍ ذالك لس  1( 1

زضرَ ؼاًتی گطیس تاال ـْز، گل پتْلی  91( زض تغییط غیط زّاهساض اگط زضرَ حطاضت اظ 81

 کسام یک ضًگ تَ ذْز هی گیطز؟

 تٌفؿ (4  ظضز  (9  ؼفیس  (1  ؼیاٍ  (1

ؿ ذْى زض هحل آؼیة زض تسى زیسٍ هی ( کسام یک اظ هْاز شیل ؼثة تْؼٓ ضگ ُا ّ افعای89

 ز:ـْ

 ُوَ زضؼت اًس (4 ُؽتاهیي  (9 اهیٌْ اؼیس ُا  (1( تیعاب ُای ـحوی 1

( ّلتی کَ هْاز هْلس اًطری زاذل تسى ـْز، ٔکػ الٕول تْؼً یکی اظ حزطات یل فٕال 84

 س:ـسٍ ّ تَ ّرْز هی آی

 حزطات ؼطخ ذْى (NK 4حزطات  (B 9حزطات  (T 1حزطات  (1

 س:کسام یک اظ حزطات شیل اگط اظ تیي تطّز، زّتاضٍ تَ هیاى ًوی آی (85

 زضؼت اؼت 9ّ  1رْاب  (4 ًفطّى  (9 حزطات رگط  (1 ًیْضّى  (1

 علوم اجتواعی و دینی:. 9

 ( )اهلل الموس( ایي آیَ هثاضکَ تَ کسام ؼْضٍ اضتثاي زاضز؟86

 ؼْضٍ تمطٍ (4 ؼْضٍ الحزطات  (9 ؼْضٍ یاؼیي  (1 ؼْضٍ اذالق  (1

 ( تفؽیط زض لغت:87 

 تحلیل ّ تطضؼی (4 زاًؿ لطآًی  (9 کفف ّ تیاى  (1 تْریَ ّ تاّیل  (1

( کسام یکی اظ ایي الحاب اظ هفِْض تطیي کاتثاى ّحی اؼت کَ پیغوثط )ق( اّ ضا تَ 88

 ًْـتي لطآى کطین هأهْض ؼاذتَ تْز ؟

 اضلن تي اتی االضلن (4 ٔسی تي حاتن  (9 ظیس تي اؼاهَ  (1 اتي اتی کٕة  (1

 ( کطاهت زض لغت ٔثاضت اؼت اظ:89

 ُوَ زضؼت اؼت (4 پاکی ّ ٌِاضت  (9 ٔعت ّ گطاهی زاـتي  (1 هِطتاًی  (1

اى احس کن هطاٍ اذیَ فاى ضای تَ اشی فلیوٍَ ٌَٔ" هٌٕای زضؼت »( زضیي حسیج ـطیف: 91

 )فلیوٍَ ٌَٔ( ٔثاضت اؼت:

  ٔیة ّ کوی ّ کاؼتی  (1 ( تایؽتی آى ضا اظ آى زّض کٌس 1

 ُیچ کسام (4  حطاٍ ًیک ضا ًفاى زُیس  (9

اى فی ذلك الؽوْات ّ االضن ّ اذتالف اللیل ّ ّالٌِاض ... ّ »( زض ایي آیت ـطیف: 91

الؽحاب الوؽرطییي الؽواء ّ االضن آلیات لمْم یٕملْى" هٌٕای زضؼت )اللیل( ٔثاضت اؼت 
 اظ:

 آهسى (4  ـة  (9 ضّـٌی  (1 تاضیکی  (1

هٌٕای زضؼت )ّال ...« یؽطّا ّ التؽطّا ّ ؼطّا ّ ال تٌمطّا »( زضیي حسیج ـطیف: 91

 تٕؽطّا( ٔثاضت  اؼت اظ:

 هژزٍ ًسُیس (4 هژزٍ زُیس  (9 ؼرتی ًکٌیس  (1 آؼاًی کٌس  (1

للمائن ٌٔس افٍاضٍ زٍْٔ هؽتزاتَ فکاى ٔثساهلل تي ٔوط اشا افٍط »( زضیي حسیج ـطیف: 99

 لسٍ ّزٔا" هٌٕای زضؼت )روٓ اُلَ ّ ّلسٍ ّ زٔا( ٔثاضت اؼت اظ:روٓ اُلَ ّ ّ

 ُوؽط ّ فطظًساى ذْز ضا زض یکزا روٓ ًوْزٍ تا ُن زٔا هی کطزًس  (1 زض هاٍ ضهىاى  (1

 ُیچ کسام (4 ُوطاٍ تَ اُل ّ ٔیال ذْیؿ ؼفط هی کطز  (9

ضؼت )فِْضز( هٌٕای ز.« زٍ( زض ایي حسیج ـطیف: هي احسث فی اهطًا هالیػ هٌَ فِْض94

 ٔثاضت اؼت اظ:

 (4 چیعی کَ زض زیي ها اؼت  (9 زض ایي ها  (1 پػ آى هعزّض اؼت  (1

 س:( کسام یکی اظ ـطّي ظیط ـطي حسیج لحیح هی تاـ95
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  تٕساز ضاّیاى اظ ـؿ ًفط کن ًثاـس  (1   پاک تْزى اظ ٔلت  (1

 ًفط کن ًثاـستٕساز ضاّیاى اظ زٍ  (4  تٕساز ضاّیاى اظ ُفت ًفط کن ًثاـس  (9

 ( اظ زالیل ظیط کسام یکی اظ رولَ زالیل اذتالفی اؼت:96

 لطآى (4  لیاغ  (9 ارواْ  (1 هصُة لحاتی  (1

ّ ضتٌٍا ٔلی للْتِن اشلاهْ فمالْا ّ تتاضب الؽوْات ّ االضن لي »( زضیي آیت کطیوَ: 97

 هٌٕای زؼت )لي( ٔثاضت اؼت اظ:« تسْٔ هي زًَّ الِا ... 

  رْاًاى تْزًس  (1    ُطگع  (1

 ؼري تیِْزٍ ّ زضّٖ (4  تیفعّزین ایفاى ضا ُسایت  (9

حْوی هؽیطٍ ـِط ّ ظّایاٍ ؼْاء ّ هاٍّ اتیه هي الْضق ّ ضیحَ »( زض ایي حسیج: 98

 هٌٕای زضؼت )اتیه هي الْضق( ٔثاضت اؼت:...« اٌیة هي الؽک 

  اظ تطگ ظضز ظضز تط اؼت  (1 حاظ ظض ؼفیس ؼفیس تط اؼت  (1

 اظ آب ؼفیس ؼفیس تط اؼت (4  اظ تطگ ؼثع ؼثع تط اؼت  (9

 ( حزتَ الْزاْ زض یکی اظ ؼالِای شیل لْضت گطفت:99

  زض ؼال ُفتن ُزطی  (1  زض ؼال ـفن ُزطی  (1

 زض ؼال زُن ُزطی (4  زض ؼال ًِن ُزطی  (9

تَ  ( کاًگطغ هلی ٌُس تَ ضُثطی گاًسی رِت تمْیَ لٌایٓ زؼتی هطزم ٌُوس ضا تفْیك111

 (4یکی اظ الساهات شیل کط

  کیفیت لٌایٓ زؼتی ضا تاال تطًس  (1 اهتَٕ اًگلیؽی ضا ًوًَْ لطاض زٌُس  (1

 اظ ذطیس اهتَٕ اًگلیؽی ارتٌاب کٌٌس (4 تا اهتَٕ اًگلیؽی ضلاتت کٌٌس  (9

 ( حىطت ٔلی )ضن( تْؼً کسام یک اظ اـراق شیل تَ ـِازت ضؼیس؟111

 هٕاّیَ (4 اتْ هْؼی  (9 عیس تي هٕاّیَ ی (1 ٔثسالطحواى تي هٌزن  (1

 ( اهْی ُا هست چٌس ؼال حکْهت کطزًس؟111

 ؼال 91 (4 ؼال  71 (9 ؼال  61 (1 ؼال  51 (1

 ( هؽْٕز غعًْی تٕس اظ ـکؽت اظ ٌطف تطکؽتاى تَ راًة کزا گطیرت؟119

 ایطاى  (4  غعًَ  (9 ؼیؽتاى  (1  ُطات  (1

ؼالَ ذْزش ضا هاهْض تؽریط کزا  14اى ـاٍ پؽط هیالزی هیط 1981( تیوْض زض ؼال 114

 ًوْز؟

 ُطات (4 تطکوٌؽتاى  (9 ذطاؼاى  (1  ایطاى  (1

 ( آذطیي ؼلؽلَ تیوْضی زض ؼوط لٌس اظ زؼت کسام ـرك ؼطًگْى ـس؟115

 هحوس ذاى (4 ًالط هیطظا  (9 ـیثک ذاى  (1 اتْ الریط  (1

116 ) 

 تاُْؾ (4 تیع ّ چاالک  (9  تثط  (1  ـیط  (1

 ( تٕس اظ پیطّظی رٌگ پاًی پت احوس ـاٍ تاتا ترؿ ًّاهی ضا تَ کسام ـرك ؼپطز؟117

 ـِعازٍ تیوْض (4 ًزیة السّلَ  (9 ـزاْ السّلَ  (1ـِعازٍ ٔلی گُْط  (1

 هیالزی زض کزا تْلس گطزیس؟ 1741( تیوْض ـاٍ پؽط احوس ـاٍ تاتا زض ؼال 118

 اتلک (4  هفِس  (9  ُطات  (1 کٌسُاض  (1

 تَ کسام ـرك شیل أٍا گطزیسٍ تْز؟« ـاٍ زّؼت»( لك 119

 ـِعازٍ ـزاْ (4 هال ٔاـك  (9 فتح هحوس ذاى  (1 ـیط هحوس ذاى  (1
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( کسام یک اظ اـراق شیل زض کاتل ٔلیَ اهیط یٕمْب ذاى فٕالیت ًوْزٍ ّ تَ حوایت 111

 اًگلیػ تَ ؼلٌٍت ضؼیس؟

 حثیة اهلل ذاى (4 زاّّز ـاٍ ذاى  (9هیطظا هحوس ذاى  (1 ّلی هحوس التی  (1

 تیي کسام زّلت ُا تَ اهىا ضؼیس؟ 1911( هٕاُسٍ کاتل ؼال 111

  افغاًؽتاى ّ آهطیکا  (1  افغاًؽتاى ّ تطیتاًیا  (1

 افغاًؽتاى ّ ایطاى (4  تاى ّ ضّؼیَ افغاًؽ (9

 ( کسام یک اظ ارعای شیل ؼثة رصب حطاضت ظیاز تَ ظهیي هی ـْز؟111

 آب (4  تطق  (9 ؼطک لیط  (1 رٌگالت  (1

 ( تاز ُای غطتی زض ًین کطٍ ـوالی تیي کسام ٔطن الثلس ُا هی ّظز؟119

  تیي زٍ ّ تیؽت زضرَ  (1  تیي لفط ّ زٍ زضرَ   (1

 تیي ـمت ّ ًْز زضرَ ٔطن الثلس (4  تیي ؼی ّ ـمت زضرَ  (9

کالْضی حطاضت  ( آفتاب زض یک ؼاًتی هتط هطتٓ ؼٍح ظهیي تَ ٌْض اّؼً چٌس گطام114

 تْلیس هی کٌس؟

  گطام کالْضی  1.96(1  گطام کالْضی  1.90(1

 گطام کالْضی 2.86(4   گطام کالْضی  2(9

 ( تطتیَ کسام یک اظ حیْاًات شیل زض ؼطتاؼط کفْض ضّاد زاضز؟115

 ـتط زّ کُْاًَ (4 گاّهیؿ  (9  تع  (1 غژگاّ  (1

 مام اّل ضا زاضا هی تاـس؟ ( ظغال ؼٌگ کسام یک اظ هٌاٌك افغاًؽتاى ه116

 هؽزس ؼثعک رْیی ُطات (4 زضٍ لْف  (9 آـپفتَ  (1  کطکط  (1

( کاضُای اکتفافی ّ ؼاذتواًی هٕسى ظغال ؼٌگ هؽزس چْتی ؼثعک ُطات تَ ُوکاضی 117

 هترممیي کسام یک اظ کفْض ُای ظیط لْضت گطفتَ اؼت؟

  هترممیي چکی  (1  هترممیي پْلٌسی  (1

 هترممیي آلواًی (4  هترممیي ضّؼی  (9

118 ) 

  ٔسم هْرْزیت تطاًؽپْضتیفي هٌّن  (1 ٔسم هْرْزیت ؼطهایَ کافی  (1

 زضؼت اؼت 9ّ  1ـواضٍ ُای  (4 ًثْز پطؼًْل فٌی ّ هزطب  (9

 شذیطٍ کسام یک اظ هٕازى شیل زض زٍ ّالیت افغاًؽتاى ّرْز زاضز؟ 11( زض حسّز 119

 هٕسى ٌال ّ ًمطٍ (4 هٕسى ؼطب ّ رؽت  (9 ػ هٕسى ه (1 هٕسى آُي  (1

 ( کسام یک اظ هوالک شیل زض تطأّن آؼیا ًؽثت تَ افغاًؽتاى تعضگ تط اؼت؟111

 تْتاى (4  تطکیَ  (9 ؼْضیَ  (1  ًیپال  (1

 ( تَ کسام یک اظ ظتاى ُای ظیط اکخطیت هطزم آـٌایی زاـتَ ّ ظتاى ضؼوی زّلت اؼت ؟111

 ظتاى پاهیطی (4 ظتاى پفتْ  (9 ظتاى ًْضؼتاًی  (1 ظتاى تطکوٌی  (1

لثل اظ هیالز اضتثاي تزاضتی اظ ٌطیك افغاًؽتاى تیي کسام یک اظ کفْض ُای  4( زض لطى 111

 شیل تاهیي ـسٍ تْز؟

 ایتالیا ّ ٌُس (4 یًْاى ّ ٌُس  (9یًْاى ّ افغاًؽتاى  (1 لیا ّ یًْاى ایتا (1

 ای شیل اذتطاْ گطزیس؟( هْتط زض کسام یک لطّى ّ ّ ؼسٍ 119ُ

  هیالزی  18ًیوَ زّم لطى  (1  هیالزی  18ًیوَ اّل لْى  (1

 ًیوَ زّم لطى ًعزٍ هیالزی (4  هیالزی  19ًیوَ اّل لطى  (9
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هلی ّ تیي الوللی ضا زض کسام یک اظ ؼاحات  Gate-way( ّظاضت هراتطات گیت ّی 114

 شیل أواض ًوْزٍ اؼت؟ 

  ؼاحَ هِتاب للَٕ  (1  ؼاحَ للَٕ لاوی  (1

 ؼاحَ لطغَ (4  ؼاحَ تپَ تاد تیگ  (9

 

 السنو و هعلوهات عووهی:. 4

 احط کیؽت؟« ؼیط الٕثاز الی الوٕاز( »115

 اهام هحوس غعالی (4 ًالط ذؽطّ  (9 ضّزکی  (1  حٌایی  (1

 «:هغاک»( هٌٕای لغْی 116

 گْزال (4 ُوَ ی هْاضز  (9  گْض  (1 ؼْضاخ  (1

ظ لغات ظیط هٌٕای ُط چیع تیِْزٍ ّ تی فایسٍ ّ ًیع تَ هٌٕای فىیحت ّ ( کسام یک ا117

 ا هی ضؼاًس؟ضضؼْایی 

 هؽتتط (4  ٔزة  (9  ؼمً  (1 ـگطف  (1

 ( هتىاز هٌٕای ّاژٍ 118

 تٍالى (4 ذطز هٌس  (9  ِاُط  (1 حمیمت  (1

 ( کتاب )تاضید هتمسهیي( تَ یکی اظ ایي چِطٍ ُای هٌؽْب اؼت؟119

 فیه هحوس کاتة  (4 فیىی زکٌی  (9  تیِمی  (1 ّأُ کاـفی  (1

 :( هٌٕای لغت )تیىَ(191

 گطز (4  زایطٍ  (9 ترن هطٖ  (1  هیٍْ  (1

 ( تصکطٍ )لثاب االلثاب( هطتْي تَ یکی اظ ایي گعیٌَ ُا اؼت؟191

 هْالًا رالل السیي هحوس تلری (4 ْٔفی  (9 فیىی زکٌی  (1 ّأُ کاـفی  (1

 هتىاز هٌٕای ّاژٍ ًیطّ حطا هفرك ؼاظیس؟( 191

 زضؼت اؼت 9ّ  1گعیٌَ  (4 ًاتْاًایی  (9 تیچاضگی  (1 تْاًایی  (1

 س:( هتىاز هٌٕای ّاژٍ )اتتصال( ضا زضیاتی199

 پطیفاى (4 تصل ّ احؽاى  (9 تا اضظؾ  (1تَ حیطت ّازاـتي  (1

 ( هتىاز هٌٕای ّاژٍ )اـطاق( ضا ًفاًی کٌیس؟194

 ـطلی ُا (4 ـك ـسى  (9 تاضیک ـسى  (1  تاتیسى  (1

 ز:( چطا اهیط ٔلی ـیط ًْایی تَ ـأط شّاللؽاًیي هٕطّف ت195ْ

  تَ ظتاى زضی ّ ٔطتی ـٕط هی ؼطّز  (1تَ ظتاى زضی ّ تطکی ـٕط هی ؼطّز (1

 تَ ظتاى زضی ّ پفتْ ـٕط هی ؼطّز (4َ ظتاى تطکی ّ ٔطتی ـٕط هی ؼطّز ت (9

 ض الکْل زض اتتسا هتْرَ یکی اظ ؼیؽتن ُای تسى اًؽاى اؼت؟( ًرؽتیي احط ظیاى آ196ّ

  حػ الهؽَ  (1   حػ تالطٍ  (1

 هغع ّ ؼیؽتن أماب هطکعی گ (4  اذتالل زض تموین گیطی  (9

 س:( هٌٕای زلیك ّاژٍ )ٔاضوَ( ضا ًفاًی کٌی197

 تیواضی (4 ٔطن  (9  گوطاٍ  (1 فطاهْـی  (1

 ّال هًْج کلوَ پَ ًښَ کړئ: ( پَ الًسی کلوْ کی تی ؼاٍ ًښ198َ

 ًاّی (4  اؼپَ  (9  ذْض  (1  ضًا  (1
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 (  پَ پښتْ کی )ی( پَ څْ زّلَ زٍ؟199

 پٌځَ (4  څلْض  (9  زضی  (1  زٍّ  (1

 ( ز )لیکل( کلوَ ز ګطاهط لَ هری پَ ًښَ کړی:141

1) 

 ( حوس څَ تَ ّایی:141

 تاتا (4 أتواز  (9  تاضاى  (1 تاضّت  (1

 ازاتْ پَ لحاَ تفثیَ پَ کْم زّل ّیفل کیږی ، پَ ًښَ یی کړي:( ز 141

 ًازضٍ اّ هطؼلَ (4  هطؼلَ اّ هْکسٍ  (9  هثتصلَ  (1 ًازضٍ اّ هزلَ  (1

 ( تفثیَ ز ازاتْ لَ هری پَ الًسی کْهْ ډّلًْْ ّیفل کیږی:149

 ًَازضٍ اّ هطؼل (4 هطؼلَ اّ هْکسٍ  (9ًازضٍ اّ هثتصلَ  (1هفملَ اّ هزولَ  (1

 ( حوس څَ تَ ّایي:144

  ُغَ کالم  چی ًخط ّی  (1  ُغَ کالم چی ًّن ّی  (1

ُغَ کالم ًّن ّی کَ ًخطٍ چی پکی پطلَ پؽی ز ذسای )د( ز لسضتًْْ ًطیْاّلی ؼتایٌَ  (9

 ټْل ؼن زی  (4    ـْی ّی 

 ( ز )پښتْ ًخط تاضید( لیکْال څْک زی:145

 هحوس افىل ضوا (4 پطّیي هالل  (9ٔثسالکاـفی ازیة  (1 لفیَ لسیمی  (1

 ( ُغَ ـٕط چی لافیَ ًَ لطي پَ ًښَ یی کړی:146

 ؼن زی ۲-۱ (4 هاـْهاًْ ؼٌسضی  (9 ؼپیي ـٕط  (1 آظاز ـٕط  (1

 ( ضحوي تاتا ز پښتْ ـٕط پَ کْم لالة کی ـأطی کړیسٍ:147

 ضتأی (4 لمیسٍ  (9 هخٌْی  (1  غعل  (1

 اؼالهی تمْفی ٌطیمی پیطّ ٍّ:( )حلیوَ ذټکَ( ز کْهی ۱۴۱

 چفتیَ (4 ًمفثٌسیَ  (9 ؼِطّضزیَ  (1 لازضیَ  (1

 ( ز )غْض( لغت هتطازف هٌٕی:۱۴۱

 هفِْم (4  الیك  (9 اًتراب  (1  زلت  (1

 ( ز )تړل( حلغت وس هٌٕی:۱۵۰

 کلکْل (4 ذاللْل  (9  تٌسّل  (1  ّتاضٍ  (1

َ زض ضزیف پٌزن تلٌس لس ُا ّ ُن زض ضزیف ( احوس زض هؽاتمَ لس اـتطاک ًوْز ّ زض ًتیز151

 پٌزن لس کْتاٍ ُا لطاض گطفت، زض ایي هؽاتمَ چٌس ًفط اـتطاک ًوْزٍ اؼت؟

1) 9   1) 11   9) 11   4) 11 

 ( چِاض ًفط پِلْی یکسیگط تَ چٌس حالت، ایؽتاز ـسٍ هی تْاًٌس؟ 151

1) 14   1) 11   9) 11   4)11 

 زضذت تی حوط تَ زؼت هی آیس؟( اظ تطیسى ؼط  کسام کلوَ 159

 حتاب (4 ّلال  (9  کوال  (1  ظتیس  (1

( اظ کسام هیٍْ ُای ذفک شیل یک ٔسز کن ـْز تا یکی اظ ارعای هِن ؼیؽتن ٔمثی 154

 حالل گطزز؟

 پؽتَ (4 چِاض هغع  (9  هویع  (1  تازام  (1

 ( هطکع کسام ّالیت اظ تطکیة پل ّ تیطق ؼاذتَ ـسٍ اؼت؟155

 تراض (4  لْگط  (9 پطّاى  (1 ذْؼت  (1
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 :ضا ًساضز 5کسام ٔسز شیل لاتلیت تمؽین تاالی  11(  156%

  1)11     1)7.5    9)6.5      4)5 

 ( ُط گاٍ هؽتٍیل کذ ـْز، هؽاحت آى:157

 هاًٌس هطتٓ هی ـْز (4 تغییط ًوی کٌس  (9 کن هی ـْز  (1 ظیاز هی ـْز  (1

زُس ّ چْى هٕکْغ گطزز، هفِْم )چطکی کَ اظ ظذن ( کلوَ کَ )هرفف اهیط( هٌٕی هی 158

 تیطّى هی آیس( ضا اتطاظ هی زُس؟

 اهطا (4  هیط  (9  ـاٍ  (1  ـَ  (1

 ز:( )ؼٌگ لیوتی( کَ اگط هٕکْغ گطزز، ٔیي کلوَ حالل هی ـ159ْ

 لْل (4 الرْضز  (9  لیل  (1  لٕل  (1

 ( )لِطهاى آظازی کفْض ُای آهطیکای التیي( کی تْز؟161

 چَ گْاضا (4 ؼیوْى تْلیْاض  (9 پاتطیػ لْهثا  (1 هاضتیي لْتط  (1
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