
 آزمون جامع آنالین عمومی و پایه 1
فارسی )3( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)سراسري 98( 	معنی	هر	یک	از	واژه	های	زیربه	ترتیب	کدام	است؟		 1 

»حلیه،	شرزه،	سریر«

2( زیبایی، غضبناک، راز 1( آراسته ، شجاع ، سرور و شادی 
4( زیور، خشمگین، تخت پادشاهی  3( زینت، شجاع، رازها  

)سراسري 98( 	در	کدام	گروه	کلمه	»غلط	امالیی«	یافت	می	شود؟		 2 
2( جسیم و خوش اندام، مستغرق و مجذوب 1( بذله و لطیفه، محضوظ و بهره ور 

4( قسیم و صاحب جمال، حیات و ممات 3( حشم و خدمتکاران، نمط و طریقه 

)سراسري 98( 	هر	یک	از	آثار	زیر،	به	ترتیب	از	چه	کسی	است؟		 3 

»بی	بال	پریدن،	مثل	درخت	در	شب	باران«

2( علی شریعتی، محمدرضا شفیعی کدکنی 1( سیاوش کسرایی، محمدرضا رحمانی 
4( قیصر امین پور، مهرداد اوستا 3( قیصر امین پور، محمدرضا شفیعی کدکنی 

)سراسري 98( 	در	همة	ابیات	»تشبیه«	یافت	می	شود	به	جز:		  4 
 تــا کنــج زنخــدان تــو انداخــت بــه چاهم   خون می خورد از حسرت من یوسف کنعان1(
ــادم2( ــایة شمش ــش در س ــت موزون ــش در دامــن نســرینم از قام  وز عــارض گلگون
 پــرده از رخ برفکن یعنی برآر از اشــتباهم  گه قمر پندارمت گاهی پری، گاهی فرشته3(
خطایم4( نپوشاند  تا  ندانم  عفوش  گناهم  مالک  نبخشاید  تا  ندانم  فضلش   صاحب 

)سراسري 98( 	متن	زیر،	چه	نوع	نامه	ای	است؟		 5 

»دوست	نازنین	من،	نوروز	یعنی	هیچ	زمستانی،	ماندنی	نیست،	حتی	اگر	کوتاه	ترین	
شبش	یلدا	باشد.	این	نوروز	و	همه	نوروزهایی	که	در	راه	است،	بر	تو	مبارک	باد!«

2( خصوصی و دوستانه  1( اداری  
4( سرگشاده  3( رسمی  
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)سراسري 98( 	همة	موارد،	از	نکات	پر	اهمیت	خاطره	نویسی	است؛	به	جز:		 6 
2( زاویه دید 1( پیروی کردن از قالب مشخص 

4( موضوع 3( سادگی و صمیمیت زبان نوشته 

)سراسري 98( 	در	کدام	گروه	کلمه	نوع	»وابستة	وابسته«	متفاوت	است؟		 7 
2( امین صاحب تجارت خانه  1( اعتصاب کارگران فقیر  

4( غرق دریای تصورات 3( دوران حکومت سرهنگ ها 

)سراسري 98( 	مفهوم	نشانه	»ان«	در	مقابل	همه	واژه	ها،	درست	آمده	است	به	جز:	 8 
2( )بهاران: زمان(  1( )بابکان: نسبت(  

4( )کوهان: مثل و مانند( 3( )دوستداران: صفت فاعلی( 

)سراسري 98( 	کدام	بیت	با	بیت	زیر،	قرابت	مفهومی	دارد؟		  9 

		»در		عشق	کسی	قدم	نهد	کِش	جان	نیست																با	جان	بودن	به	عشق	در	سامان	نیست«

 گویی    که عشق و مفلسی او را به هم گرفت پشت بنفشه از غم پیری به ُخم بماند1(
اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن2(  با   سر 

 خــون ســخن را نمــک از شــور اوســت عشــق کــه رقــص فلــک از نــور اوســت3(
 آن کسی آسان رود کاین شیشه در بارش نباشد  عشق و مستوری زهم دورند و راه پاکبازی4(

)سراسري 98( 	کدام	بیت،	مفهومی	نظیر	بیت	زیر	دارد؟		  10 

		»گـّلـة	مـا	را	گِـله	از	گـرگ	نـیست																		کـایـن	هـمه	بـیـداد	شـبان	مـی	کنـد«

بیــش می بایــد1( می بایــد    آن  چــه در علــم  خویــش  ذات   دانــش 

بــود  ســخن هــر چــه گفتــم همه خیــره بود2( تیــره  بنــه  از  روان  آب   کــه 
ــول3( ــک مل ــد و ی ــزاران طالبن ــر ه رســول گ می مانــد  بــاز  رســالت   از 
ســپنج4( ســرای  در  همــی   چــه  نــازی بــه تــاج و چه نــازی بــه گنج نمانــی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عربی )3(ـ 

)سراسري 98( 	عّين�الصحيح:�	� 11 
1( ال یَغَتب بَعُضُکم بعضاً: یکدیگر را به غیبت محکوم نکنید.

2( وال تَلِمزوا أنُفَسُکم: از خودتان عیب نگیرید.
3( َفعلَینا اَن نَبَتِعَد َعِن الُعجِب: ما از خودپسندی دوری می کنیم.

4( َو َمن لَم یَُتب َفألئَک ُهم الّظالموَن: کسی که توبه نمی کند پس همان ستمکاران هستند.

)سراسري 98( 	ما ُهَو الّصحيح لما تحَتُه خطَّ »یا َمن یُِحبُّ الُمحسنيَن و لََعذاُب اآلخرِة اکبُر ...«:  � 12 
2( اسم الفاعل ـ اسم المفعول 1( اسم الفاعل ـ اسم الفاعل  
4( اسم المفعول ـ اسم الفاعل 3( اسم المفعول ـ اسم المفعول 

�فی�األجَوَیِة�لِلتَّرِجَمِة�»کان�َیتََّکلَُّم�َمَع�زميِل�ِمثِلِه�و�َیضَحک�َفَنَصَحُه�الُمعلِّم«:� 	عّين�األصُح�و�األَدقَّ 13 
)سراسري 98( �

1( با هم کالسی خود سخن گفت و خندید، پس معلم او را نصیحت نمود.
2( با هم کالسی خود سخن می گفت و می خندید، پس معلم او را نصیحت می نمود.

3( با یک هم شاگردی مانند خودش صحبت می کرد و می خندید، پس معلم او را نصیحت کرد.

4( با یک هم شاگردی مانند خودش صحبت  کرد و می خندید، پس معلم او را نصیحت می کرد.

)سراسري 98( 	عّين�الترِجَمَة�َحَسَب�قواِعِد�الَمعِرَفِة�و�النَِّکَرِة�»َسِمعَت�صوتًا�و�َوصلَت�إلَی�الَقِرَیِة«:�� 14 
2( صدای عجیب را شنیدم و به روستایی رسیدم. 1( صدای عجیبی را شنیدم و به روستا رسیدم. 
4( صدای عجیب را شنیدم و به روستا رسیدم. 3( صدای عجیبی را شنیدم و به روستایی رسیدم. 

)سراسري 98( 	عّين�العباَرَة�الَّتی�النَکراُت�فيها�اکثَر:�� 15 
یوِت.  1( تحتوی بُذوُرها علی مقداِر ِمن الزُّ

2( ویوَجُد نوٌع ِمنها فی َمدیَنِة نیکشهر.

3( اَلَشَجَرُة الخانَفُة َشَجَرًة تنمو فی بعِض الغاباِت االسِتوائیَِّة. 

4( شَجَرُة النَّفِط یَسَتخِدُمها الَمزارعوَن کسیاِج ُمحکِم.
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)سراسري 98( �عّين�الصحيح:�� 16 
َب«: التَّقرَّب 2( المصدر ِمن »تََقرَّ 1( الفعُل المضارع ِمن »إنَفَتَح«: یَفَتِتح 
4( فعل االمر ِمن »أکَرَم«: أکِرم 3( اسم الفاعل ِمن »واَفَق«: الُموافِق 

)سراسري 98( 	عّين�الَخطأ�َعن�َمتراِدِف�الکلماِت:�� 17 
4( ُوّد = ُحَب 3( دنا = بَُعدَ  ةَ  2( تاَرًة = َمرَّ 1( اِحترام = تبجیل 

)سراسري 98( �واألَدق�فی�األجوبَِة�لِلتَّرِجَمِة�أو�المفهوِم.�»َمن�یُحاِول�کثيراً،�َیِصل�إلی�َهَدِفِه«:�� 	عّين�األَصحَّ 18 
1( از تالش زیاد به هر هدفی می توان رسید. 

2( تالش زیاد رسیدن به هدف را آسان می کند.
3( هر کس بسیار تالش کند، به هدفش می رسد. 
4( هر کسی تالش کند به هدفش خواهد رسید.

)سراسري 98( �عّين�ما�ليَس�فيِه�اسم�مکاِن:�� 19 
َنع 4( َموقِفـ  َمصَّ 3( َمطَبَعةـ  َمطاِعم  2( َملَعبـ  َمفاتِح  1( َمکتبةـ َمدارس 

)سراسري 98( َتِمَم�َمکاِرَم�األخالِق«:�� 	عّين�الصحيح�لِترِجَمِة�الِفعَليِن�فی�َحدیِث�»إنّما�بُِعثُت�أِلُ 20 
2( برانگیخت ـ تا کامل شود 1( فرستاده شدم ـ تا کامل کنم 

4( فرستاد ـ تا کامل گردد 3( برانگیختم ـ تا کامل شوم  

تعلیمات دینی )3( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	کدام	مورد	به	نتایج	و	ثمرات	نیایش	به	خداوند	و	عرض	نیاز	به	او	اشاره	دارد؟	 21 
	  )سراسري 98( 	

1( مقدمه احیای روحیه حق پذیری و تسلیم در مقابل آن و گام نهادن در مسیر توحید نظری را مهیا می سازد.
2( ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و باورهای قلبی برقرار و میان معرفت به خداوند و خلق پیوند محکمی 

ایجاد می نماید.
3( ترک گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند، درخت اخالص و اعتقادات را آبیاری و نزدیکی به 

مقربان را رشد می دهد.
4( رسیدن به اخالص و غفلت را کم می کند، محبت او را تقویت و انسان را از کمک های الهی بهره مند می سازد.
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بيَل�اِّما�شاِکراً�َو�اِّما�کفوراً«	ارتباط	مفهومی	دارد	و	بیانگر	 	کدام	بیت	با	آیه	شریفه	»اِنّا�َهَدیناُه�السَّ 22 
		کدام	شواهد	اختیار	است؟	  )سراسري 98(

		
مسئولیت پذیریهیــچ گویــی ســنگ را فــردا بیــا1( ـ  سزا؟  را  بَد  دهم  من  نیایی   ور 
 ور نیایی من دهم بَد را سزا؟ـ     احساس رضایت و پشیمانی هیــچ گویــی ســنگ را فــردا بیــا2(

 ز اختیار خویش گشتی مهتدی ـ احساس رضایت و پشیمانی وان پشــیمانی کــه خــوردی زان بــدی3(

 زاختیار خویش گشــتی مهتدیـ  مســئولیت پذیری وان پشــیمانی کــه خــوردی زان بــدی4(

	تولید	فیلم	های	سینمایی،	تلویزیونی	و	مستند	علمی	به	نیت	اعتالی	فرهنگ	اسالمی	و	 23 
			)سراسري 98( 	تربیت	دینی،	چه	حکمی	دارد	و	در	شرایط	ویژه،	حکم	آن	کدام	است؟					

2( جایز ـ واجب کفایی  1( جایز ـ حرام  
4( مستحب ـ حرام   3( مستحب ـ واجب کفایی  

			)سراسري 98( 	آثار	و	پیامدهای	منفی	تمدن	جدید	در	حوزه	علم	و	قسط،	به	ترتیب	کدام	است؟			 24 
1( فروپاشی نهاد خانواده و رشد سریع علم ـ ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار و جهان نظامی شده در 

محصور تسلیحات
2( مصرف زدگی و علم زدگیـ  ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار و جهان نظامی شده در محصور تسلیحات
3( فروپاشی نهاد خانواده و رشد سریع علم ـ نابودی طبیعت و عدم مشارکت مردم در مبارزه با ستمگران

4( مصرف زدگی و علم زدگی ـ نابودی طبیعت و عدم مشارکت مردم در مبارزه با ستمگران  

او	 از	 و	همه	موجودات	 است	 مبدأ	جهان	 تنها	 که	خداوند	 باشیم	 معتقد	 »اگر	 عبارت	 	در	 25 
			)سراسري 98( هستند«	اشاره	به	کدام	توحید	دارد	و	کدام	آیه	مؤید	آن	است؟			

1( خالقیت ـ قُِل اهللُ خالٌِق ُکلِّ شیِء و ُهَو الواِحُد الَقّهار 
2( ربوبیت ـ قُِل اهللُ خالُِق ُکلِّ شیِء و ُهَو الواِحُد الَقّهار
3( ربوبیت ـ قُل اََغیَر اهللِ أبغی ربًّا َو ُهَو َربَّ ُکلِّ شیءٍ 

3( خالقیت ـ  قُل اََغیَر اهللِ أبغی ربًّا َو ُهَو َربَّ ُکلِّ شیٍء

		)سراسري 98( 	کدام	عامل	در	تمدن	جدید	موجب	بدبینی	اروپائیان	به	کلیسا	و	کشیشان	شد؟	 26 
2( دوگانگی در گفتار و عمل 1( افزایش فاصله میان فقرا و ثرتمندان 

4( مخالفت کلیسا با علم و تکنیک 3( فروپاشی نهاد خانواده و بی بند و باری جنسی 
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روا�فی�ذاِت�اهلِل«	پیامبر	اکرم	)ص(	فکر	نکردن	 �شیٍء�وال�َتفکِّ روا�فی�ُکلِّ 	در	حدیث	شریف	»َتّفکَّ 27 
			)سراسري 98( درباره	چه	چیزی	را	توصیه	می	فرمایند	و	علت	آن	کدام	است؟					

1( چیستی خداوند ـ چون الزمه شناخت هر چیزی احاطه بر آن است. 
2( هستی خداوند ـ چون الزمه شناخت هر چیزی احاطه بر آن است.

3( چیستی خداوندـ  زیرا محدودیت ذهنی و فکری را به همراه خواهد داشت. 
4( هستی خداوندـ  زیرا محدودیت ذهنی و فکری را به همراه خواهد داشت.

		 )سراسري 98( 	سخن	قرآن	کریم	درباره	کسی	که	هوای	نفس	را	معبود	خود	بگیرد،	کدام	است؟	 28 
2( آیا تو می توانی ضامن او باشی؟ 1( آیا به آن چه از حق آمده کفر می ورزند؟ 

4( همانا اینان در دنیا و آخرت زیان کار هستند. 3( همانا آنان در خسران آشکار هستند. 

	سنت	حاکم	بر	زندگی	معاندان	و	غرق	شدگان	در	گناه	چه	نام	دارد	و	طبق	بیان	قرآن	کریم،	 29 
		 )سراسري 98( مهلت	دادن	بر	گناه	کاران	جهت	افزوده	شدن	به	عذابشان،	مبین	کدام	سنت	الهی	است؟		

2( ابتالء ـ تأثیر اعمال انسان در زندگی او 1( ابتالء ـ استدراج  
4( امالء ـ استدراج   3( امالء ـ تأثیر اعمال انسان در زندگی او 

	حقیقت	توبه	چیست	و	کدام	آثار	و	نتایج	را	در	زندگی	شخصی	افراد	به	بار	می	آورد؟	 30 
	  )سراسري 98( 1( بازگشت از گناه به سوی خداوند ـ پاک شدن از آلودگی ها 				

2( بازگشت از گناه به سوی خداوند ـ جبران حقوق الهی و مردم
3( حالت پشیمانی و تصمیم بر ترک آن ـ  جبران حقوق الهی و مردم 

4( حالت پشیمانی و تصمیم بر ترک آن ـ پاک شدن از آلودگی ها

زبان خارجی )انگلیسی 1 و 2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PART A: Grammar & Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1) , (2) , (3) , or (4) that best 
completes each sentence. Then mark the answer on your answer 
sheet.

31 	Ali is very interested in planets, Actually, he .......................... a movie         
        about them last night.

a) is watching  b) watches
 c) was watching  d) will watch 
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32 	You .......................... see her at the wedding. We don't even know if she  
        is going to be there. 

a) should or should not b) may or may not
c) cannot  d) must

33 		A(n) .......................... flies through the air and helps people travel very  
        fast to far places. 

a) airplane b) laboratory c) belief d) orbit

34  Families should pay attention to nature and learn about .............. ildlife.
a) carrying  b) growing up c) giving up d) saving

35 	 Our country needs to have plans for both .......................... tourists and  
        international ones.

a) ancient b) domestic c) generous d) hospitable

36 	 Can you talk .......................... , please? I really have to study.

a) bravely b) suddenly c) quietly d) hopefully

PART B: Cloze Test
Directions: Read the following passage and decide which 
choice (1) , (2) , (3) , or (4) best fils each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet.

Bacteria are really important microbes. They are very small. They have 
only one cell. Bacteria can live in any area of the earth. They aren't all bad; 
in .......................... you couldn't live without some bacteria!
Viruses are among the smallest microbes on the earth, even .......................... 
bacteria. They are different .......................... bacteria they cannot live on their 
own. Viruses need to be inside a living cell to live and grow. There aren't many 
good things about viruses they usually attack body and make you ................. ! 

37 	  a) rule  b) choice c) plain d) fact

38 	a) smaller than b) the smallest on  c) smallest in d) smaller of

39 	 a) with b) of c) from d) at

40 	 a) deep b) sick c) neat d) safe
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی )1و2(ـ 

	8	کارگر،	می	توانند	کاری	را	در	مدت	20	روز	به	پایان	برسانند.	بعد	از	گذشت	5	روز	از	 41 
شروع	کار،	برای	آن	که	کار	زودتر	تمام	شود،	4	کارگر	دیگر	به	تعداد	کارگران	اضافه	کردند.	
)سراسري 98( کار	چند	روزه	تمام	می	شود؟	

16 )4  15 )3  12 )2  10 )1

	در	یک	مسابقه	اتومبیل	رانی؛	وقتی	اتومبیل	برنده	مسابقه،	مسافت	60	مایلی	را	طی	می	کند	و	 42 
برنده	می	شود،	آخرین	اتومبیل،	مسافت	59	مایل	و	1600	یارد	و	2	فوت	را	طی	کرده	است.	مسافت	
)سراسري 98( باقیمانده	که	باید	اتومبیل	آخر	طی	کند	تا	به	خط	پایان	برسد،	چند	اینچ	است؟	

8604 )4  5736 )3  4302 )2  2868 )1

	ثابت	فنر	)K(،	کمیتی	است	که	از	تقسیم	نیروی	وارد	بر	فنر،	بر	میزان	کشیده	شدن	فنر	 43 

و	میزان	کشیده	شدن	فنر	را	با	
oT¶ ³o¬¼±Ã¨

(¾ÃºIY)
×

2 به	دست	می	آید.	اگر	واحد	اندازه	گیری	نیرو	را	با	

)سراسري 98( سانتی	متر	اندازه	گیری	کنیم.	K	با	چه	واحدی	اندازه	گیری	می	شود؟		

100 2×
³o¬¼±Ã¨

¾ÃºIY( )
 )2  100 2×

×oT¶ ÂTºIw ³o¬¼±Ã¨
¾ÃºIY( )

 )1

³o¬¼±Ã¨
¾ÃºIY100 2× ( )

 )4   
oT¶ ³o¬¼±Ã¨

¾ÃºIY
×

×100 2( )
 )3

	شعاع	بادکنکی	کروی	برابر	6	سانتی	متر	است.	بر	اثر	دمیدن	در	آن،	شعاع	بادکنک	به	21	 44 
)سراسري 98( سانتی	متر	می	رسد.	درصد	افزایش	حجم	بادکنک،	کدام	است؟		

4187/5 )4  4152/5 )3  41/875 )2  41/525)1

،	کدام	است؟  tan sinB C
∧ ∧
+ 	است.	مقدار	 cosE

∧
=
3
5 و	

AD
AB

AE
AC

= =
1
3 	در	شکل	زیر،	 45 

)سراسري 98( 31
20  )2  

7
5

 )1A
D

C B

E
 
33
20  )4  

8
5  )3
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Cاست.	اگر	اندازه	BC	برابر	10	سانتی	متر	باشد،	مقدار	
∧
= °30 Bو	

∧
= °60 	در	مثلث	زیر، 46 

)سراسري 98( AB	چند	سانتی	متر	است؟	
5 )2  4 )1

  4 3  )4  
10 3
3

 )3

A

D

CB
= °60 = °30

10

=است.	اگر	این	
5
6
π
و	جهت	مثبت	محور	طول	ها	برابر	 ax by− = 2 	زاویه	بین	خط	به	معادله	 47 

)سراسري 98( 	کدام	است؟		 a b+ خط	محور	طول	ها	را	در	نقطه	2-	قطع	کند،	مقدار	

3 3− )4  3 3−  )3  1 3−  )2  3 1−  )1

	در	دایره	ای	به	شعاع	r	،	نقطه	A	،	کمانی	به	طول	L	را	در	جهت	مثبت	طی	می	کند.	زاویه	 48 
چرخش	آن	نقطه	برحسب	درجه	کدام	است؟

)سراسري 98( 		
=

πr
L180  )4  =

πL
r180  )3  =

180r
Lπ  )2  =

180L
rπ

 )1

)سراسري 98( 		 (log / )2 0 3= 	کدام	است؟	
2

0 0005

2 2
5 1( log )

log /

+

	ساده	شده	عبارت	 49 

500
33  )4  

50
33  )3  

−50
33  )2  −

500
33

 )1

کل	 میانه	 با	 جعبه	 داخل	 داده	های	 میانگین	 اختالف	 زیر،	 داده	های	 جعبه	ای	 نمودار	 در	 	 50 
)سراسري 98( داده	ها	کدام	است؟	
10 16 17 20 15 18 16 18 16 12 17 13 17 18 15 18 16 19 14, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 4/  )4  1 3/  )3  0 4/  )2  0 3/  )1

)سراسري 98( 2،	کدام	است؟	 2 6
2

1
2

22
2

2sin cos (tan )α
α

α+








 + αباشد	مقدار	

π∧
=

6 	اگر	 51 

4 )4  3 )3  
3 2
2  )2  2 2  )1
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)سراسري 98( 	کدام	رابطه	درست	است؟	 logA A	باشد،	د	ر	مورد = ×1398 2019 	اگر	 52 

8 9< <logA  )4  7 8< <logA  )3  6 7< <logA  )2  5 6< <logA  )1

فیزیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرنده	ای	در	ارتفاع	10	متری	روی	شاخه	درختی	نشسته	است.	این	پرنده	در	راستای	 53 
قائم	پایین	آمده	و	روی	زمین	قرار	می	گیرد.	سپس	8	متر	به	سمت	شرق	می	رود	و	در	مرحله	
سوم	نیز	6	متر	به	سمت	شمال	می	رود.	اندازه	بردار	جابه	جایی	پرنده	در	کل	حرکت	چند	متر	

)سراسري 98( است؟	
24 )4  20 )3  80  )2  8 2  )1

0تند	 4 2/ m
s

50kgدرون آسانسور	ایستاده	است	و	آسانسور	با	شتاب	 شخصی	به	جرم	 54 

است؟	 نیوتن	 چند	 می	کند،	 وارد	 شخص	 به	 آسانسور	 که	 نیرویی	 می	آید.	 پایین	 شونده	

)سراسري 98( 						 (g / )= 9 8 N
kg

510 )4  470 )3  200 )2  20 )1

5حرکت	می	کند.	سرعت	متوسط	خودرو	در	4	ثانیه	 2
m
s
خودرویی	از	حال	سکون	با	شتاب	ثابت	 55 

)سراسري 98( اول	حرکت	چند	متر	بر	ثانیه	است؟			
20 )4  16 )3  10 )2  8 )1

ρ2را	با	هم	مخلوط	 31 20= / g
cm

ρ1و	 30 80= / g
cm

جرم	مساوی	از	دو	مایع	با	چگالی	های	 56 

می	کنیم.	اگر	تغییر	حجم	در	اثر	مخلوط	ناچیز	باشد،	چگالی	مخلوط	چند	گرم	بر	سانتی	مترمکعب	
)سراسري 98( است؟						

1/10 )4  1/00 )3  0/96 )2  0/92 )1

بادکنک	باد	شده	ای	را	که	دهانة	آن	بسته	است،	کاماًل	وارد	آب	دریا	کرده	ایم.	هر	چقدر	آن	 57 
را	به	عمق	بیشتر	ببریم،	فشار	گاز	داخل	آن	......................	و	احتمال	ترکیدن	آن	.............................	
)سراسري 98( می	یابد.			

2( کاهش ـ افزایش  1( افزایش ـ افزایش  
4( کاهش ـ کاهش 3( افزایش ـ کاهش  
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فشار	 13است.	 6 3/ g
cm

فشارسنج	 درون	 مایع	 چگالی	 50cmو	 برابر 	h زیر،	 شکل	 در	 58 

)سراسري 98( 			 ( )g N
kg

=10 پیمانه	ای	گاز	مخزن	چند	پاسکال	است؟	

3/4 )1
6/8 )2

34000 )3
h

 68000 )4

گرمایی	که	دمای	مقدار	معینی	آب	را	10	درجه	سلسیوس	افزایش	دهد	دمای	همین	مقدار	 59 
			 )سراسري 98( آب	را	چند	درجه	فارنهایت	افزایش	می	دهد؟	

18 )4  15 )3  10 )2  9 )1

2است.	دمای	این	میله	را	چند	درجه	سلسیوس	 10 15×
°

−
C ضریب	انبساط	طولی	میله	ای	 60 

)سراسري 98( افزایش	دهیم	تا	طول	آن	0/1	درصد	افزایش	یابد؟		
500 )4  200 )3  100 )2  50 )1

اگر	در	یک	روز	 2	و	ضخامت	شیشه	3	میلی	متر	است.	 2m اتاقی مساحت	شیشه	پنجره	 61 

چند	 دقیقه	 هر	 در	 باشد	 درجه	سلسیوس	 	25 این	شیشه	 طرف	 دو	 دمای	 اختالف	 زمستانی	
کیلوژول	گرما	توسط	این	شیشه	منتقل	می	شود؟	)رسانندگی	گرمایی	این	شیشه	در	SI	برابر	
)سراسري 98( 4	است.(			

240000 )4  160000 )3  8000 )2  4000 )1

الکتریکی	 ثابت	است.	مقاومت	 B	در	دمای	 و	 	A به	دو	رسانای	 به	رو،	مربوط	 شکل	رو	 62 
				 )سراسري 98( رسانای	A	چند	برابر	مقاومت	رسانای	B	است؟			

1
5  )2  

1
3  )1

5 )4  3 )3

V
15

5

0

B

A

I
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الکتریکی	آن	ها	به	 اگر	توان	 B	هر	دو	با	برق	خانگی	کار	می	کنند.	 A	و	 دو	اتوی	برقی	 63 
باشد،	مقاومت	الکتریکی	اتوی	A	،	چند	برابر	مقاومت	اتوی	B	است؟		 300W 200Wو	 ترتیب	
)سراسري 98( 	

9
4  )4  

2
3  )3  

3
2  )2  

4
9  )1

دو	مقاومت	مشابه	را	یک	بار	به	صورت	متوالی	و	بار	دوم	به	صورت	موازی	به	دو	سر	 64 
یک	باتری	که	مقاومت	درونی	آن	ناچیز	است	وصل	می	کنیم.	جریان	الکتریکی	که	بار	دوم	از	

)سراسري 98( باتری	گرفته	می	شود،	چند	برابر	جریان	در	حالت	اول	است؟			 

4 )4  2 )3  
1
2  )2  

1
4  )1

شیمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)سراسري 98( ،	کدام	است؟			 21Sc آرایش	الکترونی	عنصر 65 
2 8 11) )  )4  2 8 8 2 1) ) ) )  )3  2 8 9 2) ) )  )2  2 8 8 3) ) )  )1

)سراسري 98( ،	کدام	است؟		 9 Z 13Xو	 فرمول	شیمیایی	ترکیب	پایدار	عنصرهای	 66 

XZ  )4  XZ3  )3  X Z2  )2  XZ2  )1

پس	از	موازنه	واکنش	شیمیایی	زیر،	ضریب	کدام	ماده	بیشتر	است؟				 67 
)سراسري 98( 		C H g g CO g H O g4 8 2 2 2( ) O ( ) ( ) ( )+ → +

C H4 8  )4  H O2  )3  CO2  )2  O2  )1

160g سوزاندن	 برای	 	،2 3 22 3S s O g SO g( ) ( ) ( )+ → شده	 موازنه	 معادله	 به	 توجه	 با	 	 68 
)سراسري 98( 	(S g.mol )= −32 1 گوگرد،	چند	مول	گاز	اکسیژن	نیاز	است؟	

10 )4  7/5 )3  5 )2  2/5)1

)سراسري 98( 	کدام	عبارت،	درست	است؟	 69 
1( برای حل شدن بهتر گازها در آب، افزایش دما، الزم است.

2( برخی از حالل های غیرآبی )آلی(، در آب به خوبی حل می شوند.
3( جهت گیری مولکول های آب در حل شدن کاتیون و آنیون یکسان است.

4( مواد یونی مانند نمک در هگزان یا بنزین، به خوبی حل می شوند.
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	در	ژله	یا	ژل	موی	سر،	فاز	پخش	شونده	و	فاز	پخش	کننده،	به	ترتیب	از	راست	به	چپ،	 70 
)سراسري 98( کدام	حالت	فیزیکی	را	دارند؟	

4( مایع، مایع 3( مایع، جامد  2( جامد ، مایع  1( جامد، جامد 

)سراسري 98( کدام	مورد	درباره	برقکافت	سدیم	کلرید	مذاب	درست	است؟	 71 
1( الکترود کاتد به قطب مثبت باتری وصل می شود.

2( در این واکنش، انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود.
3( همه فرآورده  های آن مایع اند و با تولید هر مول سدیم، دو مول کلر تولید می شود.

2است. 22Cl l Cl g e− −→ +( ) ( ) 4( نیم واکنش انجام شده در آند به صورت 

»برای	جلوگیری	از	زنگ	زدن	اشیای	آهنی،	به	آن	ها	ضدزنگ	می	زنند«	کدام	مورد	درباره	 72 
)سراسري 98( این	موضوع	درست	است؟	

1( با استفاده از ضد زنگ سرعت این واکنش از کند به معمولی تبدیل می شود.
2( این کار حفاظت کاتدی نام دارد و آهن نقش کاتد را دارد.

3( ضد زنگ نقش کاتالیزگر را دارد و سرعت واکنش را کاهش می دهد.
4( ضد زنگ از برخورد واکنش دهنده ها با یکدیگر جلوگیری می کند.

)سراسري 98( تفاوت	شمار	اتم	های	هیدروژن	در	فرمول	مولکولی	هپتان	و	نونان،	کدام	است؟		  73 
8 )4  6 )3  4 )2  2 )1

متیل	متانوآت،	دارای	کدام	گروه	عاملی	است	و	کدام	عبارت	درباره	مواد	دارای	آن	گروه	 74 
)سراسري 98( عاملی،	درست	است؟	

1( استر ـ طعم و بوی خوش میوه ها و گل  ها به دلیل وجود این مواد است.
2( کربوکسیلیک اسید ـ طعم و بوی خوش میوه ها و گل به دلیل وجود این مواد است.

3( استر ـ در لیمو، پرتقال و سرکه وجود دارد.
4( کربوکلسیلیک اسید ـ در لیمو، پرتقال و سرکه وجود دارد.

،	دارای	چند	مول	اتم	هیدروژن	است؟							 (H PO )3 4 9از	فسفریک	اسید	 8/ g 75 

)سراسري 98( 		 (P , , : . )= = = −31 16 1 1O H gmol

0/4 )4  0/3 )3  0/2 )2  0/1 )1
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الزامات محیط کار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	»کوششی	آگاهانه	با	هدف	تعامل،	تبادل	اطالعات،	انتقال	تجارب،	نفوذ	در	دیگران،	هدایت	تفکر	 76 
)سراسري 98( و	باور	افراد	انجام	می	شود«	چه	نامیده	می	شود	و	با	کدام	روش	برقرار	می	گردد؟		
2( ارتباط ـ سلسله مراتب و فعالیت مستمر 1( محیط کار ـ سلسله مراتب و فعالیت مستمر 

4( محیط کار ـ کالمی و غیرکالمی 3( ارتباط ـ کالمی و غیرکالمی 

)سراسري 98( 	خدمات(	اشاره	دارد؟			 	کدام	مورد	به	تغییرات	اهداف	فناوری	های	تولید	)محصولـ	 77 
1( مشورت با افراد خبره در مورد روش های فراگیری شایستگی 
2( افزایش دقت و کاهش خطا در تولید و لذت بخش شدن کار

3( عضویت در کانال های فنی مربوط به رشته تحصیلی در شبکه های مجازی 
4( اخذ گواهینامه تأیید صالحیت از موسسه یا مرجع معتبر در سطح کشور

)سراسري 98( 	در	کدام	شغل،	اصلی	ترین	مخاطره	شغل	به	درستی	مشخص	شده	است؟	 78 
2( رانندگی ـ بیولوژیکی  1( بنایی ـ فیزیکی  

4( نجاری ـ روانی 3( شیرینی پزی ـ ارگونومیکی 

	در	هنگام	مصاحبه	فنی	از	چه	موضوع	هایی	سوال	می	شود	و	آزمون	با	کدام	روش	گرفته	 79 
)سراسري 98( می	شود؟		

1( حقوق و دستمزد، مهارت های فنی و توانمندی ـ عملی و شفاهی 
2( حقوق و دستمزد، مهارت های فنی و توانمندی ـ شفاهی و کتبی
3( سوابق و تجربیات کاری، تحصیالت و مهارت ها ـ عملی و شفاهی 
4( سوابق و تجربیات کاری، تحصیالت و مهارت ها ـ شفاهی و کتبی

	برای	ساخت	100	عدد	صندلی،	قراردادی	بین	مسئول	کارگاه	و	مشتری	تنظیم	شده	است.	 80 
کدام	یک	از	قراردادهای	زیر،	برای	انجام	این	کار	مناسب	تر	است؟		  )سراسري 98(

2( قرارداد کار تمام وقت 1( قرارداد کار پاره وقت  

4( قرارداد کار موقت  3( قرارداد کار معین  



 آزمون جامع آنالین عمومی و پایه 15
کاربرد فناوری های نوین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

		 )سراسري 98( 	با	توجه	به	آینده	شناسی	فناوری،	کدام	گزینه	صحیح	است؟				 81 
1( آمایش سرزمینی کشور ایران نشان می دهد که استفاده از انرژی خورشیدی باید بیش از انرژی بایومس 

مورد توجه قرار گیرد.
2( با توجه به حرکت جامعه جهانی به سمت انرژی های نو و کاهش وابستگی به نفت، باید تالش کنیم تا 
با افزایش تولید نفت، قیمت نفت را پایین نگه داریم تا جهان همچنان مشتری خرید نفت از ما باقی بماند.

3( با توجه به اینکه در برخی فناوری ها از فناوری روز دنیا فاصله داریم و دستیابی به آن ها هزینه بر است، 
بهتر است تمرکز خود را بر تأمین و واردات این فناوری ها قرار دهیم.

4( با توجه به افزایش جمعیت شهرها، باید ساخت خیابان ها و بزرگراه ها را توسعه دهیم تا در آینده شاهد 
مشکل ترافیک نباشیم.

)سراسري 98( 	کدام	گزینه	صحیح	است؟	 82 
1( رشد یک محصول در چرخه عمر آن به معنی به حداکثر رسیدن فروش آن در بازار است.

2( حمل و نقل درون شهری کشور ایران با دگردیسی دیجیتالی مواجه شده است.
3( تجارت الکترونیک مفهومی کالن تر از کسب و کار الکترونیک است.

4( دستگاه شبیه ساز پرواز نمونه ای از واقعیت افزوده است.

از	 بهتر	 ایده	پردازی	طوفان	فکری	 از	مشکالت	و	مسائل	زیر	تکنیک	 	برای	حل	کدام	یک	 83 
روش	»5	چرا«	است؟	   )سراسري 98(

2( ترافیک در عوارضی اتوبان 1( آفت زده شدن درختان یک باغ 
4( روشن نشدن خودرو 3( گرم شدن کره زمین  

	)سراسري 98( 	کدام	گروه	از	کلمات	جاهای	خالی	عبارت	زیر	را	به	طور	صحیح	کامل	می	کند؟	 84 
بنابراین	 کرد.	 توجه	 منطقه	 	............................ به	 باید	 خورشیدی	 سامانه	های	 نصب	 برای	
شمالی	 نواحی	 به	 نسبت	 جنوبی	 نواحی	 در	 زمین	 با	 فوتوولتائیک	 سلول	های	 نصب	 زاویه	

		.	.............................
2( طول جغرافیایی ـ فرقی ندارد 1( طول جغرافیایی ـ بیشتر است 
4( عرض جغرافیایی ـ کمتر است 3( عرض جغرافیایی ـ فرقی ندارد 
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کارگاه نوآوری و کارآفرینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)سراسري 98( 	نقش	کدام	یک	از	اصول	تریز	(TRIZ) در	محصوالت	زیر	پررنگ	تر	است؟	 85 

»اسپری	زعفران	ـ	چراغ	چشمک	زن	ـ	آچار	فرانسه	ـ	دوچرخه	تاشو«

1( ترکیب / پویایی / جامعیت / اقتباس 
2( تغییر ویژگی / اقدام تناوبی / جامعیت / پویایی

3( ترکیب / اقدام تناوبی / تغییر شکل / پویایی 
4( تغییر ویژگی / اقتباس / تغییر شکل / جامعیت

	برای	فردی	که	در	نظر	دارد	کسب	و	کاری	را	راه	اندازی	کند،	کدام	یک	از	موارد	زیر	نقش	به	 86 
	  )سراسري 98( سزایی	در	افزایش	خودکارآمدی	دارد؟	

1( رویارو نشدن با موقعیت های دشوار و تهدیدآمیز در کسب و کار 
2( انجام فعالیت های مشخص و اجتناب از چالش های جدید

3( بررسی زندگی یک کارآفرین موفق و الگوپذیری از آن
 4( ارتقای تحصیالت دانشگاهی  

	وجود	اعتماد	و	تخصص	در	یک	تیم	کاری،	به	ترتیب	کدام	نوع	از	منابع	کلیدی	کسب	و	 87 
کار	است؟	   )سراسري 98(

2( منابع اجتماعی و معنوی 1( منابع معنوی و انسانی  
4( منابع اجتماعی و انسانی 3( منابع معنوی و اجتماعی  

	به	نوع	قیمت	گذاری	موارد	زیر،	در	کدام	گزینه	به	درستی	اشاره	شده	است؟	  )سراسري 98( 88 

ـ	اتاق	های	هتل	در	فصل	زمستان
ـ	عرضه	گوشی	جدید	با	قابلیت	مکالمه	تصویری

ـ	عرضه	خودروی	ارزان	قیمت	جدید

2( اقتصادی / فرصت طلبانه / بلندپروازانه 1( اقتصادی / بلندپروازانه / نفوذی 
4( نفوذی / فرصت طلبانه / اقتصادی 3( نفوذی / بلندپروازانه / اقتصادی 
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)سراسري 98( 	کدام	گزینه	در	ارتباط	با	کسب	و	کارهای	کوچک	صحیح	است؟	 89 
1( با منابع محدود قادر به شکل گیری و گسترش هستند.

 2( به ندرت به سرمایه مجریان متکی هستند.
3( اکثراً به منابع خارجی متکی هستند.  

4( از درجه اشتغال زایی باالیی برخوردار نیستند.

اخالق حرفه ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	در	ضمانت	نامه	باید	کدام	مورد	مشخص	باشد؟	 )سراسري 98( 90 
2( شماره سریال قطعات 1( تاریخ شروع و اتمام  

4( شماره تلفن و آدرس نمایندگی 3( نام قطعات مشمول گارانتی 

)سراسري 98( 	برچسب	کیفیت	کاال،	نشان	دهنده	کدام	مورد	کارگاه	تولیدی	است؟	 91 
2( بهره وری  1( امانت داری  

4( مسئولیت پذیری 3( رعایت انصاف  

	کدام	یک،	از	مصادیق	کم	فروشی	است؟	 )سراسري 98( 92 
1( انحصار تولید محصول در مقایسه با محصول خارجی 

2( استفاده از مواد اولیه نامرغوب در بخش تولید
3( دالل بازی در بخش تولید و فروش  

4( فاکتورسازی در قیمت تمام شده

	کدام	یک	از	مالک	های	وفاداری	به	عهد	و	پیمان	از	نظر	مشتری	نمی	تواند	باشد؟	 )سراسري 98( 93 
2( افزایش قدرت رقابت 1( احترام به ارباب رجوع  

4( نظارت برحسن انجام کار 3( تعیین زمان برای ارباب رجوع 

	  )سراسري 98( 	آثار	و	نتایج	مدیریت	منابع	در	ارتباط	با	خود	کدام	است؟	 94 
2( رضایت خداوند 1( پاداش در قیامت  

4( صرفه جویی در منابع 3( کسب روزی حالل  


