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 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 باشد تعداد داده ها کدام است؟ 2/0و فراوانی نسبی آن  7ای برابر اگر فراوانی دسته -1
1 )35   2 )28   3 )25   4 )14 
 

می  110نیم حاصل برابر ک عدد دو رقمی را در نظر بگیرید، اگر جای ارقام آن را عوض کنیم و سپس دو عدد را با هم جمع کی -2

 ارقام عدد کدام است؟ شود، مجموع
1 )10   2 )11   3 )12   4 )18 
 

 ( می گذرد کدام است؟-2،  2ها که از نقطه )xمعادله خط موازی محور  -3
1 )2-  =y  2 )2  =y  3 )2 = x  4 )2-  =x 
 

 .در استدالل استقرایی از یک حکم ...... یک نتیجه ...... می گیریم -4

 ( کلی، کلی4  ( جزئی، جزئی3  ( جزئی، کلی2  ( کلی، جزئی1
 

 گرم از یک عنصر یک ساعت بعد یک گرم باقی مانده است، نیمه عمر این عنصر برحسب دقیقه چقدر است؟ 4از  -5
1 )10   2 )20   3 )30   4 )40 
 

𝟓√𝟒حاصل کسر  -6

𝟏−√𝟓
 کدام است؟ 

1 )√5 − 5  2 )5− √5  3 )√5 + 5  4 )−√5− 5 
 

𝒂𝟐+𝒃𝟐باشد، حاصل  ab  ,2  =a – b=  1اگر  -7

𝟐
 کدام است؟ 

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

 شامل چند عدد طبیعی است؟ -x 2 ≥ - 1 > 2مجموعه جواب نامعادله  -8
1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 
 

چند باشد تا میانگین  4است، نمره درس چهارم او با ضریب  16رابر ب 2آموز هر کدام با ضریب درس یک دانش 3میانگین نمره  -9

 گردد؟ 15 درس او 4

1 )5/12   2 )13   3 )5/13   4 )16 
 

 است کدام است؟ 3و جمله اول آن  -2مجموع ده جمله اول یک تصاعد هندسی که قدر نسبت آن  -10
1 )3069  2 )3069-  3 )1023  4 )1023- 
 

 کدام است؟ 125/0logشد آنگاه با a  =2logاگر  -11
1 )log a2  2 )a3-   3 )2-a   4 )a2- 
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 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 باشد چقدر است؟ 11احتمال اینکه در پرتاب دو تاس اعداد رو شده برابر یا مجموع آن ها  -12

1 )
3

10
   2 )

2

12
   3 )

4

11
   4 )

2

9
 

 

k5  ,𝒌که عضوهای آن به صورت  Aاز  ایمجموعه اعداد صحیح دو رقمی باشد آنگاه زیرمجموعه Aاگر  -13 ∈ 𝑨  است چند عضو

 دارد؟
1 )9   2 )10   3 )18   4 )20 
 

 (Log 2/5=  716/0بل است؟ )وات بر مترمربع، چند دسی 2/5×10-11صدایی با شدت  -14
1 )16/7   2 )16/17  3 )2/17   4 )19/17 

 

𝒎𝟐𝒙𝟐ریشه مضاعف معادله  -15 + (𝒎 − 𝟏)𝒙 +
𝟏

𝟒
=  کدام است؟ 𝟎

1 )1   2 )
1

2
   3 )−

1

2
   4 )

1

4
 

 

𝒙𝒊∑=  4160و  4انحراف معیار برابر  19x ، ... ،11x ،10xاگر برای داده های  -16
 باشد، میانگین داده ها کدام است؟ 𝟐

1 )400   2 )192   3 )20   4 )8/13 
 

 کدام است؟ "انارتشی"حرفی از حروف کلمه  3تعداد جایگشت های  -17

1 )120   2 )125   3 )135   4 )210 
 

است، قدر نسبت این تصاعد چقدر  5/3و مجموع جمالت سوم و چهارم  5/5در یک دنباله حسابی مجموع دو جمله اول برابر  -18

 است؟

1 )−
1

2
   2 )

1

2
   3 )

3

4
   4 )−

3

4
 

 

𝒇(𝒙)دامنه تعریف تابع  -19 =
𝟑𝒙

√𝟐−𝒙
 م است؟کدا 

1 )2 ≤ x  2 )2 x <  3 )2 x >  4 )2 ≥ x 
 

 رنگ انتخاب کرد؟مهره هم 3مهره آبی،  4مهره قرمز و  5به چند صورت می توان از بین  -20

1 )4   2 )10   3 )14   4 )40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 تاریخ و جغرافیا   
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 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 ه در موزه ایران باستان نگهداری می شود، مربوط به کدام عصر می باشد؟مجسمه گاو بالدار با گردن شیر ک -21
 ( ایالمی4  ( سومری3  ( آشوری2  ( آکدی1
 

 است، این تمدن در کدام سال ها وجود داشته است؟« تمدن ایالم»کی از تمدن های مهمّ و تاریخی ی -22
 ق.م 3000-654( 4  ق.م 3000-645( 3  ق.م 3000-666( 2  ق.م 555-3000( 1
 

 ؟نیستشمسی  1332مرداد  28گیری کودتای کدام گزینه جزء عوامل شکل -23
 ( نقش شاه و دربار4  ( حزب توده3  ( حزب سومکا2  ( عوامل خارجی1
 

حل بحران نفت از طریق اعمال قدرت نظامی و توسل به کودتا، از سوی انگلیس برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق تحت  -24

 طراحی شد؟ چه عنوانی

 ( عملیات چکمه4 ( عملیات اینتلیجنس3  ( عملیات خاکستری2  ( عملیات آژاکس1
 

 اولین نشانه های اندیشه نوین در ...................... عهد قاجار مشاهده می شود؟ -25
 زادگان( تحصیل نجیب4  ( فرهنگ غربی3  ( سفرنامه ها2  ( سفرهای فرنگ1
 

 پس از شکست کدام غائله، برای رسیدن به قدرت مقدمات سلطنت خود را فراهم کرد؟ 1304رضاخان در سال  -26
 ( سرکوب شیوخ خوزستان4  ( حزب توده3  طلبان( سلطنت2  خواهان( جمهوری1
 

 مکتوبات در تاریخ شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟ -27
 ( کتاب، روزنامه، مجله2    ( کتاب، روزنامه1

 ( کتیبه، سند، روزنامه4   ه، کتیبه( کتاب، سفرنام3
 

 در کدام منطقه کشف شده است؟« تروا»خرابه های شهر  -28
 ( آسیای صغیر4  النهرین( بین3   ( هند2   ( یونان1
 

 ترین پول فلزی جهان در کدام منطقه پیدا شده است؟کهن -29
 ( موهنجودارو4  النهرین( بین3  ( شوش2  ( تخت جمشید1
 

 نوشته چه کسی است؟« التواریخجوامع» -30

 ( ابن اثیر4  اله همدانی( فضل3  ( آشتیانی2  ( جوینی1
 

 هر نسل تاریخی شامل یک دوره چند ساله است؟ -31
1 )25   2 )40   3 )50   4 )30 
 

 ر کدام دوره از حکومت های ایرانی، تشیع مذهب رسمی ایران اعالم شد؟د -32
 ( زندیه4  ( سامانی3  ( صفوی2  ( قاجار1
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 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 فالت ایران که میانه رود سند در خاور و رود دجله در باختر قرار می گیرد، چه نامیده می شود؟ -33
    ( فضا2  ( موقعیت1

 ( مرز فرهنگی4  ( مرز جغرافیایی3
 

 عبد آناهیتا از شاهکارهای تاریخی دوره اشکانی در کدامیک از شهرهای ایران قرار دارد؟م -34
   شیراز -( مرودشت 2  فارس -( پاسارگاد 1

 کرمانشاه –( کنگاور 4  کردستان -( پاوه 3
 

 گذار این سلسله محسوب می شود؟کدامیک از پادشاهان هخامنشی بنیان -35
 ( کمبوجیه4   ( کوروش3  ( داریوش2  ( خشایارشاه1
 

 د.مهاجرت بدون میل و تصمیم شخصی را مهاجرت ...................... می گوین -36

 ( اجباری4  ( فصلی3  ( دائمی2  ( داخلی1
 

 مردم مسلمان ژاپن به کدام سمت جغرافیایی کشورشان نماز می خوانند؟ -37
 ( شرق4  ( شمال3   ( غرب2  ( جنوب1
 

 پی در کجای جهان قرار دارد؟سیسیجلگه می -38
 ( آمریکای جنوبی4  ( آمریکای التین3  ( آمریکای شمالی2   ( اروپا1
 

 جزایری که در دهانه تنگه هرمز نقش دفاعی را ایفاء می کنند، عبارتند از: -39
 ( تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، هرمز2   ( هرمز، قشم، الرک، هنگام1

 ( الوان، فارو، کیش، قشم4   ( سبری، هرمز، کیش، هنگام3
 

ترین ان های آلپ کشورهای ............ و ............ از مهمبه علّت ایجاد امکانات خدمات و رفاهی ورزش های زمستانی در کوهست -40

 زمستانی اروپا هستند. مراکز توریسم
 سوئیس –( اتریش 4  پرتغال -( اسپانیا 3  سوئیس -( سوئد 2  دانمارک -( هلند 1
 

 بندی می گردد:قسیمبا توجّه به ارتباط متقابل سیستم های کره زمین با یکدیگر زیست کره زمین در کدام سیستم ت -41
 ( لیتوسفر4   ( اتمسفر3   ( بیوسفر2  ( هیدروسفر1
 

 جزء گام ............ می باشد.« بیان مسئله»جهت انجام یک پژوهش علمی جغرافیایی  -42
 ( چهارم4   ( سوم3   ( دوم2   ( اول1
 

 دانند؟ گذار علم تهیه نقشه میکدامیک از دانشمندان زیر را بنیان جغرافیدانان -43
 ( تالس4  ( بطلمیوس3  ( اقلیدس2  ( ارشمیدس1
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 رسوبات رودخانه دانوب به کدام دریا می ریزد؟ -44
   ( دریای مانش2  ( دریای بالتیک1

 ( دریای سیاه4  ( دریای مدیترانه3
 

 دامیک از عالئم قراردادی زیر جهت نشان دادن مناطق مسکونی و صنعتی در نقشه بکار می رود؟ک -45
 ( عالئم سطحی4  ( عالئم هندسی3  ای( عالئم نقطه2  ( عالئم خطی1
 

 ........... و ............ می باشد. ترین پدیده در مناطق کوهستانیمهم -46
 ( پشته ها و گردنه ها2    ( دره ها و یال ها1

 ( گودال ها و دره ها4   ( شیب ها و ضدشیب ها3
 

قشه های شهرسازی، شبکه های انتقال نیرو، مسیر لوله های آب، نفت و گاز از نقشه های جهت پروژه های عمرانی مثل ن -47

 استفاده می شود. ......................
 ( بسیار بزرگ مقیاس4  ( بزرگ مقیاس3  ( متوسط مقیاس2   ( کوچک مقیاس1
 

 را کدامیک از گزینه های زیر می دانید؟با توجه به آمایش سرزمین در جغرافیا شما بهترین سطح برای آمایش سرزمینی  -48
 ای( سطح قاره4  ( سطح ملّی3  ای( سطح منطقه2  ( سطح محلی1
 

 کدامیک از تأثیر باد بر سطح آب اقیانوس ها و دریاها به وجود می آید؟ -49
 ( امواج4  ( فرسایش امواج3  ( فرسایش ساحلی2  ( سکوهای ساحلی1
 

 است؟کدام واژه به معنای آبدره  -50
 ( یاردانگ4   ( مورن3   ( فیورد2   ( کارست1
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کم کل آن جهان اجتماعی ای که در الیه های اجتماعی جهان می تواند وجود داشته باشد و اگر تغییر کند، کمترین عقیدهعمیق -51

 تغییر می کند، چیست؟

 ( نمادها4  ( ارزش ها3  ( هنجارها2  ا( آرمان ه1
 

هر جامعه ارزش ها، هنجارها و آرمان های فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می »له زیر چیست؟ منظور از جم -52

 «دهد.
 ( نظام اجتماعی4  ( جهان اجتماعی3  پذیری( جامعه2  ( بازتولید فرهنگی1
 

 یق و پاداش، تنبیه و مجازات از مراتب ...................... است.شیوه های تبلیغ و اقناع، تشو -53
 ( کنترل اجتماعی4 اجتماعیهایروی( کج3  ( هویت اجتماعی2  پذیری( جامعه1
 

 ؟نباید بپیمایندزده برای دستیابی به تعامل فرهنگی با جهان غرب کدام مسیر را جوامع غرب -54
 میراث فرهنگی خود ( شناخت2    ( بازگشت به خویشتن1

 ( شناخت نیازهای مادی و معنوی خود4    ( خودباختگی فرهنگی3
 

هایش حق است ولی هنجارها و رفتارهایش موافق با آن عقاید و ارزش ها نباشد ای که عقاید و ارزشاز نظر فارابی جامعه -55

 مدینه ............ نامیده می شود.
 اهله( ج4  ( تغلب3  ( فاضله2  ( فاسقه1
 

 چالش های بلوک شرق و غرب از نوع چالش های ............ محسوب می شد. -56
 ( عارضی2    ( جهانی و تمدنی1

 فرهنگی و عارضی( جهانی و تمدنی، درون4    فرهنگی( درون3
 

شورهای مرکز و ک»، «کشورهای توسعه یافته و عقب مانده»، «جهان اول، دوم و سوم»، «جنوب -شمال »اصطالحات سیاسی  -57

 ی ............ است.نشان دهنده« کشورهای استعمارگر و استعمارزده»، «کشورهای پیرامون
   ( چالش بین کشورهای غنی و فقیر1

 ( جهانی شدن2

    پیرامون -( رابطه بین مرکز 3

 ( چالش بین بلوک غرب و شرق4
 

فرصت می دانستند و خواستار اصالح رفتار دولت های  کسانی که نسبت به غرب احساس خطر نداشته، حضور آنان را -58

گرایی( را به جای امت و کشورهای مسلمان بوده و این اصالح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند و مفهوم ناسیونالیسم )ملی

 ملت اسالمی به کار می گرفتند ...................... نامیده می شدند.
 ( ناسیونالیست ها4  ( منورالفکرها3 زدهغربمنورالفکران (2  ( بیدارگران اسالمی1
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توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی و مکانی را کوچک کرده و مرزهای جغرافیایی را فرو ریخته، کشورهای غربی و در  -59

وامع خودباخته غیرغربی رأس آن ها آمریکا با موقعیت قدرت و ثروت برتر با تولید و پخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی ج

 پرداختند. این مفهوم کدامیک از گزینه های زیر را توضیح می دهد؟
 ای( امپریالیسم رسانه4 ( امپراتوری رسانه ها3 ( امپریالیسم فرهنگی2     ای( قدرت رسانه1
 

 ... .........ی فردی از ذهن به عمل درآید و دیگران را متأثر سازد ...........وقتی اندیشه -60
 ( جهان اجتماعی )فرهنگی( با جهان فردی رابطه برقرار کرده است.1

 ( جهان انسانی با جهان فردی رابطه برقرار کرده است.2

 ( جهان فردی با جهان انسانی رابطه برقرار کرده است.3

 ( جهان فردی با جهان اجتماعی )فرهنگی( رابطه برقرار کرده است.4
 

اندوزی را در مسیر ارزش های الهی قرار اسالمی ایران، نهاد اقتصادی فعالیت های اقتصادی و ثروتاین مثال که در فرهنگ  -61

گرایی و کسب سود بیشتر داری غرب، چون ارزش جامعه لذتمی دهد، بنابراین ربا حرام است و برعکس در فرهنگ دنیوی سرمایه

 شود؟شناسی میاست، ربا حرام نیست، مربوط به کدام موضوع جامعه
 ( تأثیر نهادهای اجتماعی در فرهنگ2  ( تأثیر فرهنگ در نهادهای اجتماعی1

 ( تأثیر جهان اجتماعی در نظام اجتماعی4 ( تأثیر نهادهای اجتماعی در نهادهای فرهنگی3
 

 ای اشتراک دارند؟انواع استعمار )قدیم، نو و فرانو( در چه نکته -62

  هستند. ی غربی فرهنگ سلطه( هر سه فراورده1

 اند.( مجریان هر سه استعمار، بیگانه و خارجی بوده2

   ( استعمارگران و مجریان هر سه پنهانند.3

 ( هر سه گزینه درست است.4
 

 در چه جوامعی علوم اجتماعی عقلی نمی تواند وجود داشته باشد؟ -63
 هایی که شناخت عقل نظری جای شناخت عمومی و عملی را گرفته باشد.( در فرهنگ1

 هایی که شناخت عمومی جای شناخت نظری و عملی را گرفته باشد.( در فرهنگ2

 هایی که شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد.( در فرهنگ3

 ( در جوامعی که علوم اجتماعی انتقادی وجود داشته باشد.4
 

 چگونه می توان پدیده های جهان طبیعی و فراطبیعی را جزء جهان اجتماعی به کار برد؟ -64

 ( تا زمانی که پدیده ها در زندگی اجتماعی انسان ها اثر داشته باشند، جزء جهان اجتماعی به کار می روند.1

 روند.( تا زمانی که پدیده ها موجب ارتباط انسان ها شوند، جزء جهان اجتماعی به کار می 2

 ی زندگی مردم می شوند، جزء جهان اجتماعی به کار می روند.( از جهتی که پدیده ها موجب برقراری ارتباط انسان ها و تغییر شیوه3

 ( هر سه گزینه درست است.4
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 انقالب اسالمی ایران چگونه حاصل شد؟ -65
هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود که به سبب خودباختگی فرهنگی  ( انقالب اسالمی ایران حاصل مقاومت هویت اسالمی جامعه در برابر1

 نخبگان و رجال سیاسی به مدت یک سده ادامه داشت.

( انقالب اسالمی مقاومتی در برابر خودباوری فرهنگی نخبگان بود که موجب بازگشت به خویشتن اسالمی، الهی و توحیدی بود نه خویشتن 2

 غربی.صرفاً تاریخی و جغرافیایی دنیوی 

 ( انقالب اسالمی ایران با فرار شاه از ایران حاصل شد.3

 ( هر سه گزینه درست است.4
 

 ؟نیستکدام گزینه درباره تأثیر و ارتباط نظام فرهنگی با سیاست درست  -66
 بندی می کند.( نظام فرهنگی، ارزش ها و عقاید نظام سیاسی را تعیین و اولویت1

 م سیاسی به آن مقبولیت می دهد.( نظام فرهنگی، با تأیید نظا2

 ( نظام فرهنگی، با تأیید نکردن نظام سیاسی آن را از مقبولیت می اندازد.3

 بندی می کند.( نظام سیاسی ارزش ها و عقاید نظام فرهنگی را تعیین و اولویت4
 

 ؟نیستکدام گزینه درباره مفهوم لیبرالیسم درست  -67
 اح دانستن همه امور برای انسان است.( لیبرالیسم به معنی اباحیّت و مب1

 ( در لیبرالیسم، آزادی انسان ها مرجع تمام ارزش ها و آرمان های اجتماعی است.2

 ( در اندیشه لیبرال دموکراسی مشروعیت وجود دارد.3

 ( لیبرالیسم با فرهنگ غرب و رویکرد دنیوی به عالم هستی سازگار است.4
 

 ؟درست نیستنگری کدام گزینه درباره فلسفه روش -68

 ( سکوالریسم به وجود آمد و فلسفه روشنگری را نهادینه کرد.1

ی پیدایش علومی را فراهم آوردند که مستقل از وحی و صرف نظر از ابعاد متافیزیکی و ( فیلسوفان روشنگری با انکار ارزش علمی وحی، زمینه2

 طبیعی عالم به تفسیر این جهان می پرداختند.فوق

 ه روشنگری، ارزش های بنیادین غرب در عرصه علم و فناوری خود را ظاهر ساخت.( در دور3

 ( گزینه های دوم و سوم درست است.4
 

 گیری نظام جهانی نوین شد؟چه عواملی و مراحلی موجب شکل -69
 ملت ها( و ادغام جوامع در نظام جهانی استعماری. -( پیدایش قدرت های سیاسی سکوالر )دولت 1

 با تجارت، سرمایه و صنعت پیوند خود را از دست داد.( قدرت 2

 ( مبلغان مسیحی و فراماسونری به خدمت گرفته شدند.3

 ( گزینه های اول و سوم درست است.4
 

 کدام گزینه بیانگر نسبت هویت فرهنگ و هویت اجتماعی است؟ -70
 و هویت پیدا می کند. ( هر فردی با زندگی اجتماعی به تدریج نسبت به توانایی های خود شناخت1

 ( اگر اجتماع نبود افراد نمی توانستند هویت خود را شناسایی کنند.2

 ( برخی ابعاد هویت ما در جامعه به وجود می آید.3

 هر سه گزینه درست است. 4
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 با افراد معین و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد چه نامیده می شود؟ی نزدیک تمایل کودک به برقراری نوعی رابطه -71
 ( سازگاری4  ( آشنایی3   ( عشق2  ( دلبستگی1
 

 شناسی کیست؟ای در روانگذار حرکت مشاورهبنیان -72
 ( جان بالبی4  ( زیگموند فروید3  ( ابراهام مازلو2  ( کارل راجرز1
 

 رزند وجود دارد و از پدر و مادر به او رسیده است چه نام دارد؟هر نوع صفت خاصی که در ف -73
 ( رشد4  ( ژنوتیپ3  ( فنوتیپ2  ( هویت1
 

 ریزی می شود؟براساس نظریه پیاژه در کدام یک از دوره های رشد شناختی تفکر منطقی پایه -74
 عملیاتی( پیش4 حرکتی -( حسی 3  ( عملیات عینی2  ( عملیات ذهنی1
 

 ظر ساختمان بدنی در چه افرادی بلوغ زودتر شروع می شود؟از ن -75
 ( کوتاه و چاق4  ( کوتاه و الغر3  ( بلند و الغر2  ( بلند و چاق1
 

 کدام لوب قشر خاکستری ادراک اطالعات شنوایی را به عهده دارد؟ -76
 ای( آهیانه4  سری( پس3  ( گیجگاهی2  ( پیشانی1
 

 ب، نگهداری و کاربرد اطالعات را چه می نامند؟ی فرایندهای اکتسامجموعه -77
 ( تکلیف4  ( مهارت3  ( یادگیری2  ( حافظه1
 

 هایی هستند تا بتوانند عوامل ریسک رفتاری را به حداقل برسانند؟شناسان در پی یافتن راهکدام گروه از روان -78
 ( صنعتی4  ( سالمت3  ( بالینی2  ( عمومی1
 

نگام مواجه شدن با مشکالت زندگی، به جای کنار کشیدن، با آن روبرو شده و درصدد حل آن سبک شخصیتی که فرد ه -79

 آید چه نام دارد؟برمی
 ( استقامت4  ( فشار روانی3  ( ناکامی2  ( تعارضی1
 

 ترین نوع تعارض کدام است؟ساده -80
 ( ناکامی4  گرایش -( گرایش 3  اجتناب -( اجتناب 2  اجتناب -( گرایش 1
 

 مراحل سندرم انطباق عمومی به ترتیب عبارتند از: -81
 فرسودگی -هشدار -( مقاومت2   فرسودگی -مقاومت -( هشدار1

 هشدار -فرسودگی -( مقاومت4   هشدار -مقاومت -( فرسودگی3
 

 درمانی در واقع چه نوع درمانی است؟صحبت -82
 زدایی( حساسیت4  ( پزشکی3  ( بینشی2  ( رفتاری1
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 شناسان در حوزه درمان مسائل و مشکالت سازگاری و کمک و راهنمایی به افراد فعالیت می کنند؟گروه از روان کدام -83
 ( تربیتی4  ( بالینی3  ( مشاوره2  ( عمومی1
 

 ریافت اطالعات حسی از طریق گیرنده های حسی چه نامیده می شود؟د -84
 ( شناخت4  ( احساس3   ( ادراک2  ( اطالعات1
 

 ی قراردادی رشد اخالقی به چه صورت است؟اساس نظریه لورنس کلبرگ در دورهبر -85
 ( استدالل اخالقی براساس اصول اخالقی2 ( استدالل اخالقی براساس منفعت اجتماعی1

 ( استدالل اخالقی براساس احساس همدردی4 ( استدالل اخالقی براساس منفعت شخصی3
 

 گرایی بود؟رویکرد انسانشناسان زیر پیرو کدام یک از روان -86
 ( هانس سلیه4  ( هارلو3  ( ابراهام مازلو2  ( زیگموند فروید1
 

 کودک در چه سنی می تواند بدون کمک دیگران راه برود؟ -87
 سالگی 1( 4  ماهگی 8( 3  ماهگی 18( 2  ماهگی 6( 1
 

 ر زمان تولدش است؟سالگی میزان رشد وزن و قد کودک به ترتیب چند براب 2از زمان تولد تا  -88
 3و  5( 4  2و  4( 3  2و  3( 2  3و  2( 1
 

 وجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین را چه می گویند؟فرایند جست -89
 ( کنترل4  ( تعریف عملیاتی3 آوری اطالعات( جمع2  ( روش علمی1
 

 وزشی و مدرسه است؟شناسی مربوط به مسایل آمحوزه فعالیت کدام یک از شاخه های روان -90
 ( عمومی4  ( سازمانی3  ( تربیتی2  ( سالمت1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 
 

 اقتصاد   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
  

20 

 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

در ارتباط با نامحدود بودن نیازهای انسان ها می توان گفت؛ جامعه غیراسالمی، مصرف بیشتر و جامعه اسالمی، ............ بیشتر  -91

 براین نامحدود بودن نیازهای انسان با الگوی مصرف اسالمی لزوماً ............ نیست.را می خواهد بنا

 ناسازگار -( عدم مصرف 2   سازگار -( تعالی فکری 1

 سازگار –( عدم مصرف 4   ناسازگار -( تعالی فکری 3
 

 وگیری از اشتباه اقدام نمود؟محاسبه تولید کل جامعه به چند روش می تواند انجام شود و چگونه می توان برای جل -92
 محاسبه میانگین جواب های سه روش -( سه روش 1

 مقایسه جواب های دو روش -( دو روش 2

 مقایسه حداقل جواب های دو روش -( سه روش 3

 محاسبه میانگین جواب های دو روش -( دو روش 4
 

باشند. وضعیت عرضه و تقاضا نسبت به هم و جهت تغییر  تومان مقدار عرضه و تقاضای کاالیی با هم برابر 2000اگر در قیمت  -93

 قیمتها در سطح قیمتهای:
 تومان به ترتیب عبارتست از: 1500 -ب  تومان 2500 -الف 

 مازاد تقاضا نسبت به عرضه و کاهش قیمت -ب  مازاد عرضه نسبت به تقاضا و افزایش قیمت -( الف 1

 مازاد عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قیمت -ب  ش قیمتمازاد تقاضا نسبت به عرضه و افزای -( الف 2

 قیمتمازاد تقاضا نسبت به عرضه و افزایش -ب  مازاد عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قیمت -( الف 3

 قیمتمازاد عرضه نسبت به تقاضا و افزایش -ب  مازاد تقاضا نسبت به عرضه و کاهش قیمت -( الف 4
 

درآمد افراد جامعه پایین باشد دچار فقر ............ می باشد. فقر مورد بحث در توسعه اقتصادی فقر  اگر درآمد فردی از میانگین -94

 ............ است.
 نسبی –( نسبی 4  نسبی -( مطلق 3  مطلق -( مطلق 2  مطلق -( نسبی 1
 

 در ارتباط با مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی می توان گفت: -95
   توسعه کیفی است.( رشد کمی ولی 1

 ( رشد کمی و کیفی ولی توسعه کیفی است.2

  ( رشد کمی ولی توسعه کمی و کیفی است.3

 ( رشد و توسعه هم کمی و هم کیفی هستند.4
 

ی نوع گسترده 1از دیدگاه اقتصاددانان ... راهی برای گسترش ... و نیز حرکتی در جهت تسریع روند آن در جامعه است. زیر -96

 جانبه جوامع باشد.واند مانعی بر سر راه پیشرفت همهآن می ت

 ظرفیت های تولیدی -( ایجاد اشتغال و رفع بیکاری 1

 توسعه اقتصادی -درآمد ( رفع فقر و حمایت از اقشار کم2

 رشد اقتصادی -ی اقشار جامعه ( ارتقای سطح زندگی کلیه3

 تصادیپیشرفت اق -( جلوگیری از افزایش قیمت ها و مهار تورم 4
 

 

 

 



 

 
  

21 

 (علوم انسانی)رشته  93ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

در شرایط رکود اقتصادی چه نوع سیاست پولی استفاده می شود؟ در این شرایط تغییر در نرخ تنزیل مجدد چگونه خواهد  -97

 بود؟

 ( سیاست پولی انبساطی، کاهش نرخ تنزیل مجدد1

 ( سیاست پولی انقباضی، کاهش نرخ تنزیل مجدد2

 ( سیاست پولی انبساطی، افزایش نرخ تنزیل مجدد3

 ( سیاست پولی انقباضی، افزایش نرخ تنزیل مجدد4
 

 تاکید دارند؟ حفظ محیط زیستو  رفع تبعیض بین مناطقکدام یک از اصل های قانون اساسی به ترتیب بر  -98
 ( اصل چهل و هشتم، اصل پنجاهم2  ( اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم1

 ل و هشتم( اصل پنجاهم، اصل چه4  ( اصل چهل و هشتم، اصل چهل و سوم3
 

 مراحل چهارگانه بودجه از زمان تهیه تا اجرا به ترتیب به عهده کدام قوه است: -99

 ( مقننه، مقننه، مجریه، مجریه2   ( مجریه، مقننه، مجریه، قضائیه1

 ( مجریه، مقننه، مجریه، مقننه4   ( مجریه، مجریه، مقننه، مقننه3
 

 4هزار تومان،  600تا  400درصد و از  2هزار تومان،  400تا  200معاف است و از  هزار تومان 200فرض کنید مالیات بر درآمد -100

درصد می باشد.  10درصد و از یک میلیون به باالتر،  8تا یک میلیون تومان،  800درصد و از  6هزار تومان،  800تا  600درصد و از 

 و مالیات نامبرده چند تومان است؟ هزار تومان باشد. این نوع مالیات چه نام دارد 840اگر درآمد شخصی 
 تومان 67200ای، ( تصاعدی طبقه2  تومان 27200ای، ( تصاعدی طبقه1

 هزار تومان 84( ثابت، 4   تومان 27200( تصاعدی کلی، 3
 

شود طرفداران ............ معتقدند که دولت با دخالت در اقتصاد باعث گسترش ناکارایی و کاهش تحرک بخش خصوصی می  -101

 زمانی که دولت به جای مردم تصمیم می گیرد. این امر ............ را برهم می زند.
 ریزی متمرکز، رشد و توسعه( اقتصاد برنامه2  ( مداخله دولت، نظم اقتصادی جامعه1

 ( اقتصاد آزاد مشروطه، نظم اقتصادی جامعه4  ( اقتصاد آزاد، نظم اقتصادی جامعه3
 

گذاری ... در طرح ت بانکی بدون ربا، بانک های فعال در جمهوری اسالمی درآمد خود را از طریق سرمایهطبق قانون عملیا -102

گذاری های ... کسب کنند و همچنین تحت عقود اسالمی به اشخاص تسهیالت مالی اعطا کنند و از این طریق به طور ... در سرمایه

 ت ... خارج می شود.ها شرکت جویند؛ به این ترتیب، بانک اسالمی از حال
 گری( غیرمستقیم، تولیدی و عمرانی، مستقیم، واسطه1

 گری( مستقیم، تولیدی و عمرانی، غیرمستقیم، واسطه2

 ( مستقیم، سودآور، غیرمستقیم، رکود3

 ( غیرمستقیم، سودآور، مستقیم، رکود4
 

کاکائو، قهوه، فرش و نیشکر توسط کدام کشورها المللی به ترتیب محصوالت نفت، پنبه، براساس تخصص و تقسیم کار بین -103

 بایستی تولید گردد؟

 ( ایران، کوبا، غنا، برزیل، نیجریه، مصر2  ( ایران، مصر، برزیل، غنا، نیجریه، کوبا1

 ( نیجریه، کوبا، غنا، برزیل، ایران، مصر4  ( نیجریه، مصر، غنا، برزیل، ایران، کوبا3
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 و شروع برنامه طرح مارشال چه بود؟ 1948بعد از سال ترین وظیفه بانک جهانی مهم -104
 ( اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه1

 ( گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه2

 گذاری در بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بدون کسب سود( سرمایه3

 ( رسیدگی به وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه4
 

 سازمان فائو در چه سالی تاسیس گردید و هدف اصلی آن چه بود؟ -105
 ، امنیت غذایی1345( سال 2   ، امنیت غذایی1346( سال 1

 ، جبران خرابی های ناشی از جنگ1346( سال 4 ، جبران خرابی های ناشی از جنگ1345( سال 3



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
جهت تهیه فایل کامل سواالت آزمون جذب دانشگاه های افسری ارتش به همراه 

 یر مراجعه بفرمایید:پاسخنامه به آدرس ز

 اینجا کلیک نمایید

https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
https://iranestekhdam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C/


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 عه اخبار شغل و استخدامسرویس خصوصی خدمات عام المنف

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

  خود در مورد مطالب آن شنهادیلطفاً هرگونه انتقاد و پ فایل؛ نیا تیفیدر جهت بهبود ک ؛یخواننده گرام

 :دیینما مطرح ریزو یا با شماره تلفن  لیمیاآدرس گزارش مشکل را به یا و 

   soal@iranestekhdam.irآدرس ایمیل:                       041-42273673 شماره تلفن تماس: 

 

 مهم اخطار
 

وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده ؛ لذا  نزد 978-600-258-851-7شابک به شماره  فایلاین محتوای 

نها مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا هرگونه کپی برداری یا فروش؛ تغییر و دستکاری در محتوای آ

اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛ غیر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی تحت پیگیرد 

 قرار خواهد گرفت.

 

http://www.iranestekhdam.ir/

