
 

 

 )کنکور( آزمون سراسری  سواالت عمومی

 3131رشته ی علوم تجربی 
 

 درصدتعداد/پایه :  –زبان و ادبیات فارسی 
 درصد تعداد پایه

 00.33 8 چهارم

 00.33 8 سوم

 03.33 5 دوم

 00.33 4 دوم و سوم

 011011 52 جمع

 

 درصدتعداد/:  موضوع –زبان و ادبیات فارسی 

 درصد تعداد موضوع

 00.33 0 لغت

 8.33 0 امال

 00.33 0 تاریخ ادبیات

 00.33 0 آرایه های ادبی

 00.33 4 دستور

 4.33 0 زبان شناسی

 08.33 7 تناسب معنایی

 4.33 0 قرابت مفهومی

 4.33 0 تقابل مفهومی

 011 52 جمع

 

در  با تشکر از همکاران عزیز درس زبان وادبیات فارسی

 آقایان امامی و یعقوبی

 درصدتعداد/پایه :  – عربیزبان 

 درصد تعداد پایه

 3.43 03 مشترک

 3.03 5 سوم

 3.43 03 دوم

 0011 52 جمع

 درصدتعداد/:  موضوع – عربیزبان 

 درصد تعداد موضوع

 03.33 5 ترجمه عربی به فارسی

 4.33 0 مفهوم مناسب

 8.33 0 ترجمه فارسی به عربی

 00.33 4 درک مطلب

 8.33 0 حرکت گذاری

 00.33 0 تجزیه و ترکیب

 00.33 8 قواعد

 011 52 جمع

 

 آقای حسینی درس عربی عزیز با تشکر از همکار

 درصدتعداد/پایه :  – فرهنگ و معارف اسالمی

 درصد تعداد پایه

 08.33 7 چهارم

 00.33 9 سوم

 00.33 9 دوم

 011011 52 جمع

 
 

 درصدتعداد/:  موضوع – فرهنگ و معارف اسالمی

 درصد تعداد موضوع

 08.33 07 پیام آیات

 4.33 0 معاد

 4.33 0 توکل

 8.33 0 عصر ائمه

 4.33 0 احکام

 4.33 0 تداوم رسالت

 4.33 0 جایگاه امامت

 4.33 0 قضا و قدر

 011 52 جمع



 

 

 درصدتعداد/:  درس – فرهنگ و معارف اسالمی

 درصد تعداد درس

 00.33 0 حکمت الهی

 4.33 0 معاد

 4.33 0 فرجام کار

 8.33 0 عصر ائمه

 4.33 0 احکام

 8.33 0 تداوم رسالت

 4.33 0 جایگاه امامت

 4.33 0 اعتماد بر او

 4.33 0 دوستی با حق

 4.33 0 امر به معروف

 4.33 0 وحدت ادیان

 4.33 0 مرجعیت و والیت فقیه

 4.33 0 عزت نفس

 4.33 0 کانون مهر

 4.33 0 هستی بخش

 4.33 0 اخالص

 4.33 0 قدرت پرواز

 4.33 0 سنت های الهی

 4.33 0 پایه های استوار

 4.33 0 برنامه ای برای فردا

 4.33 0 یگانه بی همتا

 011 52 جمع
 

 فرهنگ و معارف اسالمیبا تشکر از همکاران عزیز درس 

 حسینی و جوازآقایان 

 درصدتعداد/:  پایه – زبان انگلیسی

 درصد تعداد پایه

 00.33 8 چهارم

 00.33 4 سوم

 50.33 00 مشترک

 011011 52 جمع

 درصدتعداد/:  موضوع – زبان انگلیسی

 درصد تعداد موضوع

 00.33 4 گرامر

 00.33 8 لغت

 cloze 5 03.33متن 

 00.33 4 0متن خواندنی -مطلب  درک

 00.33 4 0متن خواندنی -درک مطلب 

 011 52 جمع

 

 رجاییآقای  زبان انگلیسیدرس  عزیز با تشکر از همکار

 

  :سواالت فوق مربوط به آزمون سراسری )کنکور( یادآوری

می باشد اما بر اساس نظر 0131در سال رشته ی علوم تجربی 

نیز در  گروه ههای آزمایشیسایر سواالت کاران محترم هم

 حد می باشد.همین 

 

 مشاور تحصیلی -تنظیم : رزاق خواجه زاده 

 غزال )ابن سینا(نمونه دولتی مجتمع آموزشی و فرهنگی 

 شیراز 0ناحیه آموزش و پرورش 

 

 

www.eqiq.ir 


