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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 نادرست است؟ مفهوم مقابل کدام گزینه-1
 نفی آزادی  -(بر دهانش زنجیر بستند2 آگاهانه جنگ را می بیند               -(با چشم هایش می جنگئ1

 شکنجه مبارزان –( دست هایش را به سنگ مردگان آویختند 4نفی استقالل             -تن پوش و پرچمش را ربودند –(غذا بتن 3
 

 معنی عبارت کدام گزینه درست است؟-2
 (تصدقت شود تو ولی نعمت ما هستی : فدای تو بشوم. تو که خدای ما هستی .1

 ( در ایوان بایستد و موعظه کنند. العباذ باهلل : در ایوان بایستدو به خدا قسم نصیحت کنند.2

 بهتر و تازه تر بود نشست.(جایی که گوشت نیکو و فربه تر بود بنشسب : جایی که گوشت 3

 (چندین نعمت های با لذت بی این همه مشقت ، نصیب می گیرم : نعمت های لذیذ بسیاری را بدون تحمل سختی به دست می آورم.4
 

 معنی عبارت در همه گزینه ها درست است به جز گزینه .........................-3
 مقداری هیزم خشک برداشت.  -(لختی سرگسن خشک برچید1

 همین خود توپولی را با فریب از من گرفتی. –(همین خود تو منو تلکه کردی 2

             کم کم سر حال شدم.  -(رفته رفته . سر دماغ آمدم3

 دیگر برایم فرقی نمی کند و ترسی ندارم. -(آب از سر من یکی که گذشته4
 

 است؟     نادرست در عبارت زیر امالی چند واژه -4
به خاطر مالحت، حُجب، وفار و طمانینه. همگان منابعب وی بر تعلق و تزویر ترجیح داده و خلقت زمامداری بر قامتش برازنده دیدند.بی »

 «بر عناب لنیمان دیدند.دغدغه الم حمایتش بر دوش گرفتند و ملجع وی را 

 ( چهارشنبه4  ( سه 3  (دو 2  یک  (1
 

 است؟ نادرستنام کتاب و نویسنده ی آن در کدام گزینه -5
 (آتش خاموش از جالل آل احمد                      1

 (سووشون از سیمین دانشور2

                     (ساالری ها از بزرگ علوی         3

 ( مسالک المحسنین از عبدالرحیم طالبوف4
 

 است؟ نادرستمعنی واژه مشخص شده در کدام گزینه -6
 کرد از او بر سر راهی سوال)بار خست(                                     حال                              تفتیش(کارشناس بی 1

 ردی گلبانگ ها بر رخش افالک)صدای اسب(  گاه جستن بر سر خاک                    شیهه( ز 2 

 مت دمید)درخشش(ولوله صبح قیا   جان تو عالم گرفت                       شعشعه ی(3

 گوهر عوض قطرهز دریا بستاند)فراموشی(             نیسان(سودای نریمان همه سودست که 4
 

 است؟ ادرستند واژه نچدر گروه واژه های زیر معنی -7
 «)چنبره: حلقه( )آذار: اذیت(: حیوان( )هم عنان : همراه ( یغما: غرات ( )کروج : انبار برنج( )مال »)

 ( چهار3( سه     3(  دو                     2(یک             1
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 است؟ نادرستمعنی واژه مشخص شده در بیت ، در کدام گزینه -8
 آمد : ستاره کوکبرحم به زوال  (  اشک از مژه بس که بی اثر ریخت                1

 است که با عقل استشاره کنید: نادانی سفاهت(در این قمار که یاران زدند بر سر جان              2

 گروه بستر را نیاید به کار : اهریمن   مردم شکار                    عفریت(چنین دیو و 3

 : غَصّه  استیصالنیافت آب و همه خشک شد ر   هب من که همی سایه بر جهان گسترد       (در 4
 

 معنی عبارت در کدام گزینه نادرست است؟-9

 (این حرف، در بادی امر بی پایه به نظر می آمد: این حرف در آغاز امر بی اساس به نظر می رسید.1

 (منتظر رسیدن تموز : و پای کوبی دبکه در موقع درو هستیم : منتظر آمدن تیر ماه و جشن در هنگام برداشت محصول هستیم.2

 (بر سبیل تلطف جوابش بارداد و آن شخص مسلم نداشت: با حوصله به او پاسخ داد و آن شخص توجهی نکرد.3

 بر طبق سرشت خود عمل می کند و از من این کار بر می آید. (از او آن صفت نمی آید و از من این صورت می آید : او4
 

 ناوک( به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ -فاسق-افگار -صواب -جرگه»معانی واژه های -10

 نگاه  -زشت کار –اندیشه ها  -یاداش -(صف2قایق              -خدمتکار-عاشق -راست -(گروه1

 تیر -بدکار -آزرده -درست -(گروه4غمزه           -تبه کار –مجروح  –نیکی  –(آیین 3
 

 وجود دارد.« حسن تعلیل»در همه گزینه ها به جز گزینه ی ................. -11
 او را کشش از چه سوی باال است؟)عراقی(         (ور سرو نه قامت تو دیده است                 1

 (شد مخزن گوهر، صدف از پاکی دهانی                یک چند در این بحر، تو هم پاک دهان باش)صائب(2

 (سرنوشت عاشقان خوش تر پذیرد رنگ خون        زان، پر پروانه را چون گل نگارین کرده اند)شهریار(3

 گفتند                   ز آن روی که هست، کس نمی داند گفت)خیام((هر کس سخنی از سر سودا 4
 

 ندارد؟شعر زیر از کدام آرایه را در بر -12
 «فریدون مشیری« »هر صبح و شام چهره نهان می کنم به اشک             تا ننگرم تبسّم خورشید و ماه را »

 ( اغراق4(لفّ و نشر                 3(حس تعلیل          2       ( حس آمیزی 1
 

 در گروه واژه های زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟-13
 «راه و نسق -پافشاری و سماجت -درخت صدر –خبط و خطا  –هور و ماه -حصب االمر -ضربه ی شالق –صنایع مستظرفه »

 ( چهار4             ( سه     3(  دو                     2(یک             1
 

 است؟ نادرستکدامیک از گروه واژه های زیر از نظر امالیی  -14
 (تلقی و اسستنباط4(حوزه آبریز          3          (اداره متبوع   2(صفیر گلوله              1
 

 سرنامه ابن بطوطه( در کتاب ادبیات سال دوم به چه شیوه ای نوشته»در کتاب ادبیات سال اول و « نقاشی کالس»درسهای -15

 شده اند؟
 ( هر دو تشریحی هستند .2                   (هر دو تحلیلی هستند .                       1

 (اولی تشریحی و دومی تحلیلی است.4                   ( اولی تحلیلی و دومی تشریحی است.      3
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

چگونه جمله ای « آرامش می کنم یکی از دالیل عالقه ی من به موسیقی کالسیک این است که با شندین آن احساس»جمله : -16

 است؟

 ( وابسته مرکب 4(وابسته ساده          3(مستقل مرکب       2(مستقل ساده               1
 

 ست؟در کدام واژه متفاوت ا« ان»نوع -17
 ( مهرورزان4             (بامدادان     3(بهاران            2(پائیزان              1
 

 اضافه شدن پیشوند به کدام مصدر معنایی تازه می دهد؟-18
 (گماشتن4(گذشتن               3(افراشتن                 2(آشفتن                 1
 

اکنون با بهره گیری از قدرتمندترین تلسکوپ ها ، ماهواره ها، فضاپیماها و حتی مشاهدات چشمی ، دانش »ی نهاد جمله -19

 کدام است؟« بیشترین جذابیت ها را به دست آورده است های آسمانی ،
 (ماهواره ها4                  دانش های آسمانی   (3( مشاهدان چشمی                  2(تلسکوپ ها                  1
 

 ................... شیوه بالغی است. به جزهمه گزینه ها -20

 ( به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم2(برخیز و محور غم جهان گذران                         1

 ( دیدی چگونه گور بهرام گرفت.4      (ساقی بده بشارت رندان پارسا را                  3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 عربیزبان    
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 «اهللُ ......................... درجات المومنین»عیّن الصحیح للفراغ، -21
 (یرفعن4(یرفعون            3(نرفع              2(یرفع                1
 

 «ـ..................... فیِ االمتحان.لاجتهدنا کثیراً »ما هو الصحیح،  -22
 ∙( ننجح4(ننجح                              3(ننجحُ               2(ننجح                1
 

 االفعال المجزومه.عیّن « . ال تحسب نحن نسنطیع ان نصل الی المجد بدون صبر و جهد! فلنجنهد للوصول!»-23

 نجتهد –(نستطیع 4نصل          –(نحسب 3نصل         –( نستطیع 2تجتهد                –(تحسب 1
 

 «.الم الجازمه»عیّن ما لیس فیف-24
 جمیع الکائنات خُلقت لخدمته(لیعلم انّ 2(لیتعمد المومن علی نفسک و ال یحاک االخرین.               1

 (النکتروا فیِ التناول لنمتّعوا بصحّه کامله.4(المسلمات لیواجهن حقائق الحیاه المره بالتفاول.        3
 

 عین الصحیح عن االفعال المضارعه.-25
 (علی المومنین ان یبنعدوا عن الکاذب!2   (المومنون ال یطلبوا العزّه من غیر اهلل!            1

 (المسلمون یسمحوا لالعداء اَن یفصبون بالدهم!4( اِنّ المسلمین یحاولو فی تحقیق االهداف العالیه!        3
 

قیم االسالمیه لیقوموا یامور عظیمه ولن یستسلمو االَعدا، سیهزمون الَنّ المسلمین استطاعوا اَن یُربّوا ابناء هم علی ال»-26

 کم فعالً مضارعاً منصوباً « امامهم!

 (خمسه4(اریمه                    3( تالتَه                  2(اِتنان            1
 

 «تُحبونحتی تُنفقوا ممّا  لن تنالوا»عیّن الصحیح فی ما اشیر الیه بخطّ -27
 منوب -مرفوع -(مجزوم2منصوب              -منصوب-(مجزوم1

 مرفوع-منصوب -(منصوب4مجزوم                -منصوب -(مرفوع3
 

 عیّن الخطاّ فی المضارع المجزوم.-28
 (انتم لم تجتهد و فی اعمالکم.2            (اِن تجتهدن فی اعمالکن ننجحن             1

 (الَّساعد اُخاک فی مشاکله4( الکسالم لم ینجحان فی الحیاه .                        3
 

 یمکن ان یکون جازمه.« من»عیّن -29
 ساعد المساکین و الفقراء فی حفله.(شاهدت من 2(من کان الذی دعاک الی اعمال حسنه ؟        1

 (اِنّ العاقل من یعتمد علی االَّعمال ال علی االَّقوال.4(من اجتهد فیِ انتصار المسلمین ینصره اهلل!      3
 

 عیِن الصحیح .-30
 یّه .حلغه  یفهمن(هنّ یتعلّمن اللغه العربیه لکی 2          العزّه من عنداهلل.               طلبون(علیکم اَن ن1

 اهدافهم.یُحقّقون  (المسلمون یُحاولون اَن4      جملها.    لبشاهدون(االُطفال یذهبون الی الصحراء 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 معارف اسالمی   
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

درکو فهم انسان از حقیقت هستی و چایگاه انسان در نظام آفرینش ، بیانگر ................... او است وعلی )ع( در اینرابطه می -31

 «خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده ، در کجا قرار دارد، و به کجا رهسپار می شود.»فرماید : 

 (رحمت4 (حکمت                3 ( ارزش          2(مقام خلفه الهی             1
 

 داوند با بخشیدن چه صفتی بر انسان ، او را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است؟خ-32
 (رحمت4         ( حکمت                   3 (کرامت                 2        (سعادت            1
 

 مفهوم ایاب ربر، ناظر بر کدام یک از وعده های الهی در انسان است؟-33
 «دوست نزدیک تر از من به من است           و ین محب تر که من از وی دورم»

 «  در کنار ن و من مهجورموان گفت که او                 چه کنم با که ت»

 (قوه تفکر و تعمل4(گرایش به نیکی و زیبایی   3جدان اخالقی         (و2(سرشت خدا آشنا      1
 

 دارد؟  تفاوتکدامیک از نظر مفهومی با بقیه -34
 ()انّه لکم عدوُّمُبین(2()وان تقولوا علی اهلل ما ال یعلمون(               1 

 بالسِّوء والفحشاء(()انما یامرکم 4()و نعلم ما توسوس به نفسه(                     3
 

 مطابق آیه شریفه )... فی حنّاتِ و نهرِ فی مقعد صدق عبد ملک مقدر( چه کسانی در چنین بهشت هایی جای دارند؟-35
 (مومنین و صالحین4(مومنین              3(عوفتین                 2(عنفین             1
 

 ...کدام یک نادرست است؟ شیطان ................-36

 (کارش وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین است.2   (سوگند باد کرده فرزندان آدم را فریب ذهذ.      1

 (عامل گمراه کننده است و خود را پست تر از آدمیان می داند.4(کارش زیباو لذت بخش نشان دادن گناه است.     3
 

 ر گروی کدام مورد است؟فهم زیبایی ها و زشتی ها و رفتن به سوی هر کدام ، د-37
 بنی آدم(                          () و لقد کرمنا1

 ()فاقم وجهک للذین حنصا(2

   ()فالهمها فحورها و نمواها(                   3

 ()الذین جاهدوا فسا لهدمنهم سبال(4
 

 پایان بداند ...................انسانی که ................... و خودش را فرا گرفته است. وقتی که مرگ را -38

 (سرشت خدا آشنا    همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود؟1

 (سرشت خداآشنا   قدم در راهی می گذارد که روز به روز از اضطرابش کم می شود؟2

 (میل به جاودانگی    همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود.3

 در راه هایی می گذارد که روز به روز از اضطرابش کم می شود.(میل به جاودانگی     قدم 4
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 عبارت شریفه ) و رزقناهم من الطیبات( از نظر مفهومی با کدام آیه مطابقت دارد؟-39
 (لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَوَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا ( )2         (      أَمْشَاجٍ  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ()1

 (وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ الْإِنْسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا( )4(       کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلًا وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى ()3
 

و هموار شدن راه رسیدن به کمال نتیجه .............. می  موجب ................ می گرددشناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها  -40

 باشد.
 (بهره مندی از طبیعت تنظیم رابطه ی انسان با جهان خلقت1

 (تنظیم رابطه انسان با جهان خلقت بهره مندی از طبیعت2

 (بهره مندی از طبیعت    بهره مندی از طبیعت3

 ان با جهان خلقت   تنظیم رابطه انسان با جهان خلقت(تنظیم رابطه انس4
 

................... اگر با شرایط واقعی آن انجام شود می تواند سبب بسیاری از خوبی ها و بال ها گردد. سنت تاثیر نیکی ها و بدی ها -41

 دارد مشمول .................. می گردد. یک سنت ................ است و جامعه ای که در مسیر خوبی ها گام بر می در سرنوشت،

 (صدقه   اجتماعی   غفران الهی2  (دعا  اجتماعی رحمت الهی                          1

 ( زکات فردی ،اجتماعی  غفران الهی4( تمار فردی  ، اجتماعی   رحمت الهی               3
 

 نت .... می باشد که خداوند درباره آنها می فرماید.....دو دسته شدن مردم در برابر دعوت انبیاء بیانگر س-42
 (توفیق الهی )و ما کان عطاء ربک محظوراً (2(امداد الهی )و ما کان عطاء ربک محظوراً (                  1

 (توفیق الهی )خیر النفسهم(4(آمداد الهی )خیر النفسهم (                                    3
 

 فه )و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون( با حدیث .............. ارتباطی دارد و بیانگر ....... می باشد.آیه شری -43

 تاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت«  بَالئِهِ کلَّما زیدَ فی ایمانِهِ زیدَ فی( » 1

 تفاوت در پاداش و کیفر«  بَالئِهِ کلَّما زیدَ فی ایمانِهِ زیدَ فی ( »2

 تاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت«    مَنْ یَمُوتُ بالذُنوب أَکْثَرُ مِمَّنْ یَمُوتُ باآلجال( » 3

 تفاوت در پاداش و کیفر«    مَنْ یَمُوتُ بالذُنوب أَکْثَرُ مِمَّنْ یَمُوتُ باآلجال( » 4
 

کدام عبارت قرآنی تناسب مفهومی  آیه ی شریفه )فاخذناهم بما کانوا یکسبون( بیانگر کدام یک از سنت های الهی است و با-44

 دارد؟
 (تفاوت در پاداش و کیفر )و املی لهم ان کبدی متین(1

 (تفاوت در پاداش و کیفر )فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقیه المکذبین(2

 (تاثیر نیکی با بدی در سرنوشت  )و املی لهم ان کبدی متین(3

 ی االرض فانظروا کیف کان عاقیه المکذبین((تاثیر نیکی یا بدی در سرنوشت )فسیروا ف4
 

 ت متفاوت است؟پیام کدام آیه با دیگر آیا-45
 «کَفُوراً إِمَّاشاکِراً وَ  لسَّبِیلَ إِمَّاإِنَّا هَدَیْناهُ ا ( »2(     هَا مُصْلِحُونَوَأَهْلُ بِظُلْمٍ ٰ  لِیُهْلِکَ الْقُرَى کَانَ رَبُّکَوَمَا  (»1

 «یْهَفَعَلَ عَمِیَ وَمَنْ ٰ  فَلِنَفْسِهِ  فَمَنْ أَبْصَرَ ٰ   رُ مِنْ رَبِّکُمْقَدْ جَاءَکُمْ بَصَائِ ( »4«     .فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ رَبُّکُمْوَ  رَبِّیإِنَّ اللَّهَ  (»3
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 بیت زیر بیان گر کدام یک از نشانه های روشن در تائید اختیار انسان است؟-46
 کلوخی را زند؟           هیچ با سنگی عتا بی کس مند؟(هیچ عاقل هر » 

 (مسئولیت پذیری4(احساس پشیمانی       3(خرسندی            2(تفکر و تامل             1
 

 کدام مرتبه ی وجود آدمی پدید آمده است ؟ اراده از-47
 (عقل4       (فکر                 3                  (اختیار      2   (نفس1
 

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« اولین قدم برای ورود به بندگی »و « اولین قدم در دوستی خالصانه با خدا»-48
 تقویت روحیه حق پذیری   –(رعایت حسن فعلی به دنبال حسن فاعلی 1

 تقویت روحیه حق پذیری –(رعیات حسن فاعلی به دنبال حسن فعلی 2

 رعایت حسن فعلی به دنبال حسن فاعلی -(تقویت روحیه حق پذیری3

 رعیات حسن فاعلی به دنبال حسن فعلی –(تقویت روحیه حق پذیری 4
 

 کدام گزینه، زمینه ساز شکوفایی اختیار است و اولین گام برای رسیدن به آن ، در کدام گزینه آمده است؟-49

 خداوندی حکیم، عادل و قادراعتقاد به -(مسئولیت پذیری و انجام عهد و پیمان های اجتماعی1

 اعتقاد به خداوندی حکیم، عادل و قادر -(درک صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت2

 اعتقاد به این قانون مندی و نظم جهان-(مسئولیت پذیری و انجام عهد و پیمان های اجتماعی3

 جهان اعتقاد به این این قانون مندی و نظم –(درک نظام صحیح نظام حاکم بر جهان خلقت 4
 

موضوع آیه )انا هدینائَ السبیل اِمّا شاکراً و اِمّا کفورا( چه کسانی هستند و تردید برای انتخاب راه صحیح از میان چند راه، -50

 نشانه چیست؟
 ضعف–(مومنین 4               اختیار  -مومنین( 3          ضعف   –(همه ی انسان ها 2اختیار       –(همه ی انسان ها 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م:چهاربخش 
 

 زبان انگلیسی   
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

51- The little child was overcome with ………….. and suddenly started to cry. 

1)expression           2)emotion            3)extinction        4)pollution 
 

52-prepression  two papers every other day will surely make the students ……… their confidence. 

1)lost                   2)loss                  3)lose         4)to lose 
 

53-during a …………. Speak slowly and eye contact bothers you , look just above their heads at a 

point such as a clock. 

1)creation             2)presentation            3)disturbance       4)contrast 
 

54-The article is about the different ………… of Turkish spoking in all parts of our country , Iran. 

1)varieties            2)mechanisms                 3)reflections    4)occasions 
 

55-To avoid speaking quickly emphasize some letters like d,k t and don, t look directly into someone,s 

eye, they could ………….. you. 

1)mention     2)protect       3)distract          4)involve 
 

56-some teacher have got a kind of powrful …………….. over their students specially destructive 

ones .  

1)influence               2)muscle                   3)support         4)brain 
 

57-children will hve to get opticins to test their …………. Before starting the primry school . 

1)observation           2)eyesight        3)relaxation          4)xplanation 
 

58-ali………… his head in embrrassment when he got his report. 

1)lowered         2)contacted              3)emphasized           4)bent 
 

59-The most urgent thing in the UN is to …………. Meting to provide necessry food and water for 

the african people. 

1)include              2)hit               3)hold          4)awrd 
 

60-A:You left the mting so early. 

B;I couldn,t help ……….. I had an important appointment. 

1)go        2)to go        3)going         4)went 
 

61- The techer ……… on my stying in the lboratory, he wanted a new experiment to be done. 

1)thanked          
2) insisted       
3)succeeded           
4)evaluated  
 

62-I will have to spend the next week or tow ………… wondering whether the exam rsults have been 

successful or not. 

1)anxiously         2)crtainly       3)rfficently     4)ignorantly  
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

63-I had a mechanic check my car the other day , but its nging is still making a strange ……….. noise. 

1)rattling          2)mild           3)exact       4)general 
 

64-when the brain tumour was taken away, professor brown checked on the patient …………. to 

comment on the operation result . 

1)efficiently         2) firmly         3) personally       4)mainly 
 

65-some scientists think fish farming could solve the problem of the rapid growth of population , but 

others ……….. that it could make serious regional problems . 

1)concntrate         2)are concerned              3)cause       4)create 
 

66-The solution to land pollution is: re-use and recycle. On the other hand we can try to save our 

environment by not leaving ……….. on it. 

1)dash                 2)crust                3)aid              4)trash 
 

67- The books ……………. In this library are all rare ones.  

1)which  used     2)which are using         3)which are used        4)use 
 

68-A lot of Europen researchers were invited to the kyoto protocol ……….. som gifted Irnian 

scientists. 

1)includes            2)Include              3)included       4)including 
 

69-some managers believe that a nice work place , positively influence employee productivity, in this 

way,employee effectiveness is ……….. . 

1)enhanced            
2)emphasized         
3)evaluated      
4)expressed 
 

70-In this sort of mental illness, the usual ………. Is a brief period of anxiety showing improvement 

in close future. 

1)projection         2)pattern          3)pause        4)posture 
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 هوش و استعداد تحصیلی   
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

 کدامیک از شکلهای زیر در جا های خالی قرارمی گیرد؟  -71

 
 

72- 
 

 
 

73- 
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 (تمام رشته ها) 96ورودی دانشگاه های افسری آجا سال آزمون  یسواالت عموم

74- 
 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
به همراه  رتشادانشگاه های افسری  زمون جذبآسواالت  ایل کاملفیه جهت ته

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید: پاسخنامه

 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/
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