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سؤاالت آزمون سراسری سال 1931
 -1وذام گشیٌِ هیتَاى هىول ایي هصزاع تاضذ؟ «ّست تِ تأییذ ٍ خصار اٍرهش»
 )1ػالن اس آى هیرٍدش در ػٌاى
ً )3شل تیفىٌذُ ٍ تٌْادُ خَاى
 -2هفَْم ایي تیت تز وذام گشیٌِ تىیِ دارد؟
«جَد هعزٍف اٍ تِ آب حیات
 )1اهز تِ هؼزٍف

 )2لاضی اس آى گطت تز اّل جْاى
ٍ )4یي جْال جولِ یَْدی گواى

خان تز تخل هٌىز افطاًذُ است»
 )3جاٍداًگی

 )2تخطٌذگی

ًْ )4ی اس هٌىز

 -3وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت ًویضَد؟
«ًِ درصذد عیَى اعوالن

ًِ اس عذد ٍجَُ اعیاًن»

 )2فزصت ًاطلثی
 )1گوٌاهی
 -4هفَْم ایي تیت تِ وذام گشیٌِ ًشدیه است؟
«گزچِ ًَخیش ٍ ًَ گزفت تَد

تط وطتی طلة ضگفت تَد»

 )1تط را س تَفاى چِ تان.
 )3تط سپیذ جاهِ تِ صاتَى سدُ است.
 -5وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«هطَ در ّن رخت گز ضذ وثَد اس سیلی اخَاى
 )1آًچِ اس دٍست رسذ ًیىَست.
 )3حىوت وارّا وس در ًوییاتذ.
 -6هفَْم ایي تیت اس وذام گشیٌِ حىایت هیوٌذ؟
«دل گفت فزٍوص ایي ضْز تِ تَیص

ّ )2زوِ گَیذ حذیث تط گَیذ.
 )4ضذُ تط س تطي خَد آؿطتِ خَى.
وِ تی ایي ًیل اس چطن خزیذاراى خطز داری»
 )2تحولِ رًج تیفایذُ ًیست.
 )4یار دلپسٌذ تایذ ًِ ضْز پسٌذ.

تیچارُ ًذاًست وِ یارش سفزی تَد»

 )1اهیذی وِ تِ تحمك ًپیَست.
 )3پیواًی وِ تِ اًجام ًزسیذ.
 -7وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«تز آهَس اٍل تِ هي رسن ٍ راُ

 )3تِ دٍلتوزداى تیاػتٌایی

 )4اًشٍاطلثی

 )2آرسٍیی وِ پایاى ًیافت.
 )4رفتٌی وِ تاسگطتص ًثَد.

پس آًگِ س هي راُ رفتي تخَاُ»
 )2پزٍرش همذم تز آهَسش
ً )4خست آهَسش آًگاُ اًتظار ػول

 )1اٍل اًذیطِ ٍ آًگْی گفتار
ً )3خست راّزٍی پس رّثزی
 -8هفَْم وذام تیت تا اتیات دیگز هتفاٍت است؟

 )1تز آى وس واسیا گزدی ًطاًذ ًواًذ گزد چَى خَد را فطاًذ
 )2س ضة چٌذاى تَاى دیذى سیاّی وِ تزًایذ فزٍؽ صثحگاّی
 )3چَ تز سثشُ فطاًذ تزف وافَر تِ تاد سزد تاضذ تاؽ هؼذٍر
وِ سثشی را سپیذی دارد آسرم
َّ )4ای تاؽ چٌذاًی تَد گزم
 -9هفَْم ایي تیت تز وذام گشیٌِ تىیِ دارد؟
«چَ دریا تِ سزهایِ خَیص تاش
 )1اس ّزچیش تْزُای یافتي
 )3سزهایِ را تز سَد تزجیح دادى

ّن اس تَد خَد سَد خَد تز تزاش»
 )2تٌْا تِ خَیص هتىی تَدى
ّ )4ستی خَیص را تشرگتزیي سَد پٌذاضتي
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 -10هفَْم ایي تیت وذام گشیٌِ را تَصیِ هیوٌذ؟
«صذ ّشاراى خیط یه تَ را ًثاضذ لَتی

چَى تِ ّن تزتافتی اسفٌذیارش ًگسلذ»
 )2تز سز پیواى خَیص هاًذى.
 )4ضؼار ٍحذت سز دادى.

 )1تِ پطتیثاًی وس دلگزم تَدى.
 )3دست اتحاد تِ یىذیگز دادى.
 -11هفَْم وذام گشیٌِ تا گشیٌِّای دیگز هتفاٍت است؟

 )2تَاضغ سز رفؼت افزاسدت
 )4س ضیة تَاضغ تِ تاال رسی

 )1تلٌذیت تایذ تَاضغ گشیي
 )3تَاضغ س گزدى فزاساى ًىَست
 -12وذام گشیٌِ هتٌاسة تا هفَْم ایي تیت است؟

«گزچِ لثن ًاهِ سزتستِای است ًاهِ ٍاوزدُ تَد رًگ هي»
 )1رًگ تشٍیز پیص ها ًثَد
 )3اس دٍ صذ رًگی تِ تیرًگی رّی است.
 -13هفَْم ایي تیت خَاّاى چیست؟
«هاوزم تَ تِ آفاق هیتزد ضاعز

 )2رًگ ٍ ریای خلك تِ یه سَد ًْادُاین.
 )4رًگ رخسار خثز هیدّذ اس سز ضویز.

اس اٍ ٍضیفِ ٍ ساد سفز دریك هذار»
 )3دریافت صلِ

 )4تَضِ راُ

ً )2طز افىار
 )1هىارم اخالق
 -14وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَ؟
لعثت چطن اس تزای لعثتی اس استخَاى»
«جاى هذُ در عطك سٍر ٍ سر وِ ًذّذ ّیچ طفل
ً )2گزاًست وِ هلىص تا دگزاى است.
 )1ػاضمی وجا ٍ ؿن جاى وجا
 )4دًیاپزست اس وَدن ًاداىتز است.
 )3سگ ًِای تز استخَاى چَى ػاضمی
 -15وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«گز تایذم ضذى سَی ّارٍت تاتلی صذ گًَِ جادٍیی تىٌن تا تیارهت»
 )2دست تْىاری سًن وِ ؿصِ سزآیذ.
 )1تا وِ لثَل افتذ ٍ وِ در ًظز آیذ.
 )4یا تي رسذ تِ جاًاى یا جاى س تي تزآیذ.
 )3دست اس طلة ًذارم تا وام هي تزآیذ.
 -16وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت ًویضَد؟
ستن تز خَیص ٍ تز هي ًیش هپسٌذ»
«ستن هپسٌذ اس هي ٍ س تي خَیص
 )4هثارسُ تا خَیطتي آساری
 )3هخالف تا هزدم آساری
 )2دٍری اس ستن اًذیطی
 )1پزّیش اس ستوىاری
 -17هفَْم ایي تیت وذام گشیٌِ را ًىَّص هیوٌذ؟
اتلِ چزا ًخفتی تز تَریای خَیص»
«خًَت تزای لالی سلطاى تزیختٌذ
 )4هال اًذٍسی
 )3ساّذًوایی
 )2دٍى ّوتی
 )1آسهٌذی
 -18هفَْم ایي تیت خَاّاى چیست؟
هگز اس ًمص پزاوٌذُ ٍرق سادُ وٌی»
«خاطزت وی رلن فیض پذیزد ّیْات
 )4فیض تخطی
 )3سالل اضه
 )2دل صافی
 )1آسَدُ خاطزی
 -19وذام گشیٌِ هفَْم ایي تیت را در تزدارد؟
«ّز ووزی واى تِ رضا تستِ ضذ اس ووز خذهت تي رستِ ضذ»
 )2خطٌَدی در خذهت تِ خلك است.
 )1رّایی در خطٌَدی است.
 )4رّایی ٍ خطٌَدی ػاهل رستگاری است.
 )3تزن خذهت ًطاى ًارضایی است.
 -20هفَْم ایي تیت وذام گشیٌِ را تَصیِ هیوٌذ؟
غٌچِ اس ٍا وزدى لة خزج گلچیي هیضَد»
«ًیست در داراالهاى خاهطی تین گشًذ
 )4لثخٌذ
 )3سىَت
 )2ایثار
 )1آراهص
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 -21وذام گشیٌِ تِ هفَْم ایي تیت ًشدیه است؟
ًٌگن آیذ وِ تِ اطزاف گلستاى ًگزم»
«خار سَدای تَ آٍیختِ در داهي دل
 )2داهي ػطك در وطیذى تِ وِ ًٌگ ٍ ًام خزیذى
َّ )1ای دٍست در سز تِ وِ دستِای اس گل در تز
 )4تالی یار خَضتز اس ػطای اؿیار
 )3خارخار هالهت تِ اس آراهص ٍ سالهت
 -22وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«حك هیاى داد ٍ هیاى تِ اس ووز گز وسی تاجی دّذ اٍ داد سز»
 )4تزتزی فضل خذا
 )3دضَاری درن ًؼوت
 )2ػٌایت تیػلت حك
 )1فضل تیپایاى دٍست
 -23وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت ًویضَد؟
تا سطواعاى گزیشم در غٌی»
«فمز فخزی تْز آى آهذ سٌی
 )2رٍی اس آسهٌذاى تزتافتي
 )1تیًیاسی را تز ًیاس تزگشیذى
 )4سز فخز تز آسواى سَدى
 )3دست ًیاس تِ درگاُ تیًیاس تزآٍردى
 -24وذام گشیٌِ هفَْم ایي تیت را در تزدارد؟
اٍ س داًصّا ًجَیذ دستگاُ»
«ّزوِ در خلَت تِ تیٌص یافت راُ
 )2ػلن جَیای یمیي تاضذ تذاى
 )1دیذ تز داًص تَد ؿالة فزا
ّ )4ز گواى تطٌِ یمیي است ای پسز
 )3هیوطذ داًص تِ تیٌص ای ػلین
 -25هخاطة ایي تیت وذام گشیٌِ است؟
چَى غفَر است ٍ رحین ایي تزس چیست؟»

«ای س غن هزدُ وِ دست اس ًاى تْی است

 )2سست تاٍراى
 )1افسزدُ دالى
 -26وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«وارگاُ ٍ گٌج حك در ًیستی است

 )3ضىن تارگاى

 )4وافز ًؼوتاى

غزُ ّستی ًذاًی ًیست چیست؟»

 )1گٌج را در ٍیزاًِّا تَاى یافت.
 )3ؿزٍر هاًغ اس جست ٍ جَی حمایك است.

ً )2یستی را در آییٌِ ّستی تایذ یافت.
 )4پای تٌذ ّستی اس دریافت هفَْم ًیستی ًاتَاى است.

 -27هفَْم وذام تیت تا اتیات دیگز هتفاٍت است؟
تزٌِّ تَاًی سدى دست ٍ پا
 )1گزفتن وِ هزداًِای در ضٌا
چَ پیًَذّا تگسلی ٍاصلی
 )2تؼلك حجاب است ٍ تیحاصلی
وِ سًار هؾ تز هیاًت ًثست
 )3تثٌذ ایي هسلواى تِ ضىزاًِ دست
وِ ػاجش تَد هزد تا جاهِ ؿزق
 )4تىي خزلِ ًام ٍ ًاهَس ٍ سرق
 -28هفَْم ایي تیت تز وذام گشیٌِ تىیِ دارد؟
«پزیطاى ضَد گل تِ تاد سحز

ًِ ّیشم وِ ًطىافذش جش تثز»

 )2آسَدُ خاطزی
 )1اثزپذیزی
 -29هفَْم ایي تیت اس چِ چیش حىایت هیوٌذ؟
«اس طعٌِ رلیة ًگزدد عیار هي

چَى سر اگز تزًذ هزا در دّاى گاس»

 )1دضٌام را تِ جاى خزیذى
 )3سختی وطیذى ٍ دم تزًیاٍردى
 -30وذام گشیٌِ اس هفَْم ایي تیت دریافت هیضَد؟
«جش آدهیاى ّزآًچِ ّستٌذ

 )3تأثیزگذاری

ٍ )4لتضٌاسی

 )2در ػاضمی ثاتت لذم تَدى
 )4هؼیار ػاضمی را اس وف ًٌْادى

تزضمِ لاًعی ًطستٌذ»

 )1آدهی پیَستِ در پیىسة ووال است.
 )3آسَدُ دلی جش در لٌاػت ًیست.

 )2آى خزسٌذ ًیست آدهی ًیست.
ّ )4وگاى خزسٌذًذ جش آدهی.
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پاسخنامه ی سؤاالت آزمون سراسری سال 1931
 -1گشیٌِ )2
 -2گشیٌِ )2
 -3گشیٌِ )3
 -4گشیٌِ )1
 -5گشیٌِ )2
اگز دٍست تَ تِ تَ سیلی سد اس ایي هسالِ اًذٍّگیي ًطذ چزا وِ حىوت سیلی اٍ اًذاختي تَ اس چطن خزیذاراًت است.
 -6گشیٌِ )1
 -7گشیٌِ )4
 -8گشیٌِ )1
سِ گشیٌِ دیگز تز هفَْم تسلین در تزاتز تمذیز تأویذ دارًذ ٍ گشیٌِ  1واهال ػىس آى است یؼٌی تطَیك تِ حزوت هیوٌذ.
 -9گشیٌِ )2
 -10گشیٌِ )3
خیطً :خ  /اسفٌذیار وٌایِ اس لذرت
 -11گشیٌِ )3
 -12گشیٌِ )4
 -13گشیٌِ )3
 -14گشیٌِ )4
 -15گشیٌِ )3
ّارٍت تاتلی اضارُ تِ داستاى ّارٍت ٍ هارٍت است ٍ هٌظَر جای دٍر است.
 -16گشیٌِ )2
تیت لف ٍ ًطز هزتة دارد تِ هؼٌی ستن اس هي تز خَیص هپسٌذ ٍ اس تي خَیص ًیش ستن تز هي رٍا هذار
 -17گشیٌِ )1
 -18گشیٌِ )2
 -19گشیٌِ )1
 -20گشیٌِ )3
 -21گشیٌِ )4
 -22گشیٌِ )4
فضل ٍ ػٌایت خذا تیطتز اس آى چیشی است وِ دیگزاى تِ تَ هیدٌّذ.
 -23گشیٌِ )1
 -24گشیٌِ )1
 -25گشیٌِ )2
هصزاع دٍم تاویذی تز ػفَر ٍ رحین تَدى حك دارد
 -26گشیٌِ )4
 -27گشیٌِ )3
سِ گشیٌِ دیگز تِ تزن تؼلك اضارُ دارًذ
 -28گشیٌِ )1
ّیشم ًواد اًساى سخت ٍ خطىی است وِ لطافت ػارفاًِ را دریافت ًویوٌذ.
 -29گشیٌِ )2
 -30گشیٌِ )4

