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 فاطمه منصورخاکی مدير گروه

 زیدی فاطمه رئیس مسئول دفترچه

 لیال ایزدی، مسئول دفترچه: مازیار شیروانی مقدمدیر: م مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 زهرا تاجیک آرا نگار و صفحه  حروف

 سوران نعیمی نظارت چاپ
 

 گروه آزمون

 چی )وقف عام( بنياد علمی آموزشی قلم

 120-4649تلفن چهار رقمي:   - 329پالك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

 اسماعیل میرزایی ،نیما خانعلی پور ،زاده احسان غنی ،امیر محمودیان ،مهدی تک، عاطفه خان محمدی ریاضی نهم

 ، مهدی تکمحمد گودرزینیان، هاشم زمامحمد بحیرایی،  شهرام آموزگار، (1ریاضی و آمار )

 ، میعاد پورناظریدینانی ، سید محمد مدنیفاطمه صفریسارا شریفی،  اقتصاد

 ، اسما منتظری، شبنم رمضانینیا ، اعظم نوریمحمد نورانیافشین کیانی،  سعید جعفری، ابراهیم رضایی مقدم، (1علوم و فنون ادبی )

 نژاد، کیمیا طهماسبی ، فرهاد علیهسا عفتیم، محمود فخوری منطق

 هاي مستندسازي مسئول درس ويراستار دانشجو ويراستار استاد گزينشگر مسئول درس نام درس

 الهه شهبازی ـــــــــ علی مرشد ،رضا سیدنجفی ـــــــــ محمدی عاطفه خان ریاضی نهم

 سمیه اسکندری ـــــــــ محمد بحیرایی کفش حمید زرین کفش حمید زرین (1ریاضی و آمار )

 زهره قموشی ـــــــــ ـــــــــ آفرین ساجدی آفرین ساجدی اقتصاد

 الناز معتمدی ـــــــــ الهام محمدی افشین کیانی افشین کیانی (1علوم و فنون ادبی )

 زهره قموشی ـــــــــ ـــــــــ مهسا عفتی مهسا عفتی منطق
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Bبناميم،  Bرا مجموعة 18هاي طبيعي عدد  و شمارنده Aرا مجموعة 24هاي طبيعي عدد  اگر شمارنده - 1 A− كدام است؟  
1 ({ , }9 18     2 ({ , }3 6   
3( { , , , }4 8 12 24     4( { , , , }1 2 3 6   

چرخانيم. احتمال  هاي مربوط به هر صفحه را مي اند. عقربه تقسيم شده 4و  3، 2، 1هاي  قطاع برابر با شماره 4دار، هر يك به  دو صفحة عقربه - 2
  ست؟، چقدر انگيرنددر نواحي با شمارة فرد قرار  طور همزمان به كه هر دو عقربه اين

1(1
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xاگر  - 3 < )باشد، حاصل 4− x) ( x x )− + −2 2 22 3 2 3   كدام است؟ 2
1 (x + 2 3     2 (x−2 3 11   
3( x−2 3 3     4( x −3 2 3   

  ت؟كدام اس xمتشابه است. كوچكترين مقدار ممكن براي yو 5/13، 18با مثلثي به طول اضالع  xو 11، 9مثلثي به طول اضالع  - 4
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  آن كدام عدد است؟ 10صورت نماد علمي بنويسيم، توان  را به 

1 (3  2 (2  3( 3-  4( 2-  
xدر تجزية عبارت - 6 x− +4 22 26   ؟ندارد، كدام عامل وجود 72
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aهاي  با توجه به نامعادله - 7 a+ > −3 2 3 bو 5 b− < − − < − −1 6 6 13   م گزينه درست است؟كدا 7
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πبرابر شود. در اين شرايط مساحت كره كدام است؟ ( 8ايم تا حجم آن  ، شعاع كره را تغيير داده3در يك كره به شعاع  - 10 =   در نظر گرفته شود.) 3
1 (216  2 (432  3( 72  4( 864  

دقيقه 15

  رياضي نهم
  كل كتاب

 143 صفحة تا 1صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف رياضي نهمهاي درس  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخلطفاً 

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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xجواب معادلة -11 ( x)− + = −5 2 1  كدام است؟23

1(9
11     2(− 9

11     

3(21
11      4(− 21

11   

 ؟واحد باشد، اختالف طول و عرض آن كدام است 56ر محيط آن تر است. اگ عرض يك مستطيل از نصف طول آن يك واحد بيش -12

1( 6    2 (8    

3( 10     4( 12  

 ؟ترين عدد كدام است است. كوچك 550برابر  11مجموع چهار عدد متوالي مضرب  -13

1( 110    2( 121    

3( 132     4( 143     

در پايان روز چهارشنبه، اگر توليد كـل هفتـه از شـنبه تـا      كند. برابر مي 5/2يك كارگاه توليدي پوشاك از روز شنبه هر روز توليد خود را  -14

 شنبه چه تعداد بوده است؟ باشد، توليد روز سه 5155چهارشنبه برابر 

1( 80     2( 200  

3( 500    4 (1250    

xهاي معادلة ريشه -15 x x( x)− = −25 7 2  اند؟ كدام 3

−صفر و )1 13
13صفر و  )2      7

7   

3(1
13و3

7        4(7
−و 3 1

3    

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  ا بنويسيد:خود ر 10گذاري چند از  هدف ،)1رياضي و آمار ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 15     
  )1رياضي و آمار (

  معادلة درجة دوم
  تابع

  49صفحة  تا  10صفحة 
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xهاي معادلة قدرمطلق اختالف جواب -16 x− + =29 21 10  كدام است؟0
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xبراي حل معادلة درجة دوم -17 x− − + =23 5 8 چه عددي را بايد به طرفين معادله اضـافه  x2به روش مربع كامل بعد از يك شدن ضريب0

 كنيم؟
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xمعادلة mبه ازاي كدام مقدار -18 m x
m (x )

− +=
−

4 3
21

xداراي جواب   =  است؟2−

    mازاي هيچ مقدار  به )4      6− )3    4− )2    2−) 1

)اگر دو زوج مرتب -19 ,a b)−11 )و2 a b, )+ −3 aصورت با هم برابر باشند، در اين8 b+كدام است؟ 

1( 3-      2( 3     

3( 7-        4 (7  

 گر يك تابع است؟ يك از روابط زير بيان كدام -20

  دهد. اي كه به هر شخص غذاي مورد عالقة او را نسبت مي رابطه )1

  دهد. هاي رايج آن كشور را نسبت مي اي كه در آن به هر كشور، گويش رابطه )2

  دهد. متحان مشخص نسبت ميآموز نمرة رياضي او را در يك ا اي كه به هر دانش رابطه )3

  دهد. اي كه به هر استان شهرهاي آن را نسبت مي رابطه) 4
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 هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش ترتيب به -21
  دارد؟ اقتصادي را براي كارآفرينان زنده نگه مي  چه چيزي انگيزة الزم براي شروع فعاليت -
  روند؟ سالگي از بين مي و كارها قبل از شش چه مقدار از كسب  -
 هاي ابتكار عمل چه كاربردي براي كارآفرين دارد؟ مهارت -
  توليد كاال –و كارها  اغلب كسب  –پذيرش خطرات  )1
  توليد كاال –و كارها   نيمي از كسب – احتمال موفقيت و سودآوري )2
  گذاري محصول قيمت –و كارها  اغلب كسب  – احتمال موفقيت و سودآوري )3
  گذاري محصول قيمت –و كارها  نيمي از كسب  –پذيرش خطرات  )4
 ؟درستي مشخص شده است صحيح يا غلط بودن موارد زير در كدام گزينه به ترتيب به -22
  هاي كسب و كار شبيه به بقية افراد است. بينش كارآفرينان براي ديدن فرصت -
  بخشد، كارآفرين نام دارد. بود ميكسي كه با نوآوري و خطرپذيري محصوالت قديمي را ارتقا و به -
  دارد. كارآفريني به تالش و كار زيادي نياز دارد تا كسب و كار را زنده نگه -
 شود. رو مي كارآفرين بايد بداند كه در آغاز كارش حتماً با عدم موفقيت روبه -
  غ –غ  –ص  –ص  )2     غ –ص  –غ  –غ  )1
  ص –غ  –ص  –غ  )4     غ –ص  –غ  –ص  )3
 نوع كسب و كار خودش هويت قانوني دارد و اين موضوع به چه معناست؟كدام  -23
  كند. قانون با آن مشابه با يك فرد و يا انسان رفتار مي –شركت  )1
  شود. حقوق، تسهيالت و مزاياي خاصي را شامل مي –تعاوني  )2
  كند. قانون با آن مشابه با يك فرد و يا انسان رفتار مي –شخصي  )3
  شود. وق، تسهيالت و مزاياي خاصي را شامل ميحق –شخصي  )4
 ؟كدام گزينه در ارتباط با كسب و كار شخصي صحيح است -24
  اند و در همه نوع فعاليتي از كشاورزي تا صنعت به ويژه خدمات حضور دارند. ها بزرگ مقياس تر آن بيش )1
  ستند.هاي تخصصي مانند پزشكي و حسابداري، همة كسب و كارها شخصي ه در زمينه )2
  امكان افزايش سهامداران و تأمين مالي بانكي، از مزاياي اين نوع كسب و كار است. )3
  دهيد. در اين نوع كسب و كار، فقط يك بار ماليات بر درآمد مي )4
 كدام عبارت صحيح است؟ -25
  هاي محدودي دارند. ها انتخاب معموالً انسان )1
  ر است.هاي ديگ هزينة فرصت همان ارزش يكي از گزينه )2
  سازد. كميابي منابع هر جامعه را با مبادله مواجه مي )3
  شود. ها ايجاد مي انتخاب به دليل تعدد امكانات و داشته )4
هزار تومـان   70تواند اين زمان را به ترجمه كردن مقاله اختصاص دهد و  به باشگاه برود، او مي 17الي  15شنبه ساعت  خواهد يك علي مي -26

 30دست آورد يا جلد كتابي را طراحي كنـد و   هزار تومان به 50تواند در اين زمان يك متن خبري بنويسد و  چنين مي كسب درآمد كند؛ هم
 ؟هزار تومان دريافت كند؛ هزينة فرصت باشگاه رفتن علي است

  هزار تومان عايدي نوشتن متن خبري 50 )2    هزار تومان عايدي ترجمة مقاله 70 )1
  ساعت باشگاه رفتن 2شهرية  )4  طراحي جلد كتاب هزار تومان عايدي 30 )3
  

دقيقه 15
  اقتصاد
  كسب و كار اصول انتخاب در 

بازيگران اصلي در ميدان اقتصاد
  68تا صفحة  2صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،اقتصاد هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10در آزمون قبل چند از  عملكرد شما
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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 كند؟ درستي تكميل مي جاهاي خالي زير را به  كدام گزينه ترتيب به -27

  ترين منابعش استفاده نكرده است. دهندة اين است كه اقتصاد از بيش امكانات توليد، نشان …الف) هر نقطه در 

  كه از توليد كاالهاي ديگر كاسته شود. تر از يك كاال توليد شود، بدون اين بيش باشد اين امكان وجود دارد كه حداقل …ب) وقتي توليد 

 باشد. ها را داشته  تواند آرزوي رسيدن به آن فقط نقاطي هستند كه كشور مي …ج) ناحية 

  داخل مرز –ناكارا  –خارج مرز ) 2    داخل مرز –كارا  –زير مرز ) 1

  خارج مرز  –كارا  –ج مرز خار) 4    خارج مرز –ناكارا  –زير مرز ) 3

  با توجه به نمودار زير كه مربوط به عرضه و تقاضاي نوعي كاالي خاص است:  -28

  رو است و ميزان آن كدام است؟  ريال بازار با چه وضعيتي روبه 200الف) در قيمت 

  يابد.  مي …ب) با افزايش قيمت، مقدار تقاضا 

  كدام است؟» عرضة تعادلي«قدار و م» تقاضاي تعادلي«،  مقدار »قيمت تعادلي«ج) 

 از مقدار تقاضاي تعادلي است. …از مقدار عرضة تعادلي و ميزان تقاضا  …ريال، ميزان عرضه  350) در سطح قيمت د

  ) بيشتر ـ بيشتردكيلو،  700كيلو ـ  300ريال ـ  300 ، ج)) افزايشبكيلو،  400) الف) كمبود عرضه ـ 1

 ) بيشتر ـ كمتردكيلو،  500كيلو ـ  500ريال ـ  250 ، ج)) كاهشبو، كيل 400) الف) مازاد تقاضا ـ 2

  ) كمتر ـ كمتردكيلو،  500كيلو ـ  500ريال ـ  250 ، ج)) افزايشبكيلو،  200) الف) كمبود تقاضا ـ 3

  ) بيشتر ـ كمتردكيلو،  700كيلو ـ  300ريال ـ  300 ، ج)) كاهشبكيلو،  200) الف) مازاد عرضه ـ 4

 يك از انواع ماليات اشاره دارد؟ ، هريك از موارد زير به كدامترتيب به -29

  ترين نوع ماليات بر دارايي الف) مهم

  هاي كالن بازرگاني و شرايط اقتصادي كشورها ب) تابع سياست

 ج) كاهش فرار مالياتي با ايجاد شفافيت

  ماليات بر مصرف –ماليات بر مصرف  –ماليات بر درآمد  )1

 ماليت بر ارزش افزوده –عوارض گمركي و خدماتي  –ماليات بر ارث  )2

  ماليات بر ارزش افزوده –ماليات بر مصرف  –ماليات بر درآمد  )3

 ماليات بر مصرف –عوارض گمركي و خدماتي  –ماليات بر ارث  )4

 ؟دو منبع اصلي تأمين منابع مالي دولت كدام است -30

  ماليات و استقراض از بانك مركزي )1

 هاي ملي وش داراييماليات و فر )2

  هاي ملي و ايجاد بدهي فروش دارايي )3

 هاي عمراني و استقراض از بانك مركزي شريك كردن مردم در طرح )4
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  درست آمده است. …گزينة  جزبهنوع ادبي همة ابيات  -31
  مار را آرد برون از آشيان (تعليمي) ) چيست از گفتار خوش بهتر كه او /1

  برد/ محراب ابروي تو حضور نماز من (غنايي)ي ايمان كه ميترسم از خراب) مي2

  تو خود به چشم و ابرو بر هم زني سپاهي (حماسي) ) با لشكرت چه حاجت، رفتن به جنگ دشمن/3

  (غنايي) زاري خوشافروز است و طرف اللهكه مهتابي دل/  شب صحبت غنيمت دان و داد خوشدلي بستان) 4

 ؟هاي زباني و فكري متن زير درست است در مورد ويژگي ترتيب بهعبارات كدام گزينه  -32
موش گفت مرا قضاي آسماني در اين ورطه (گرفتاري) كشيد و دانه را بر من و ياران من جلوه داد و در چشم و دلِ همه بياراست، تا غبار «

  »آن نور بصر را بپوشانيد.

  كند. ننده را به تالش و پويايي دعوت ميب) خوا      كار رفته است. به عربي در متنالف) واژة 

  شود. دريافت مياز اين متن، » جبرگرايي«د) مفهوم        است.» براي«به معني » را«ج) 

  ب، ج) 4  ب، د) 3  الف، د) 2  الف، ج) 1

 تري دارد؟ كدام بيت از نظر احساس و عواطف حاكم بر شعر با بيت زير هماهنگي بيش -33

 »پارمت / جانم بسوختي و به دل دوست دارمتس اي غايب از نظر به خدا مي«
  كشان / بگرفته ما زنجير او، بگرفته او دامان ما اي سرخوشان اي سرخوشان آمد طرب دامن )1
   درد فراق من كشم، ناله به ناي چون رسد / آتش عشق من برم، چنگ دو تا چرا بود )2
  پرست فيان بادهشكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست / صداي سرخوشي اي صو )3
   مروت نباشد بر افتاده زور / برَد مرغ دون دانه از پيش مور )4
 .شودديده مي» آراييآرايي و واژهواج« هر دو آراية … جزبههمة ابيات در  -34

1بديدي، چه حاجت به گفتار ماست؟/ خش را، ز ما هم مپرس) نديدي ر 

  ر كسي خورد؟كّچه پنداري كزين ش/ ر كاي جوانمرد) جوابش داد شك2ّ
  درياي چين/ رخ آريم چون خور به خاور زمين چو خور برزند سر ز) 3
  نه تابستان رسيدي نه زمستان/ هاي سال گردان) نبودي فصل4
  اند؟را به وجود آورده» آراييواژه«شده در چند بيت، آراية هاي مشخصواژه -35

   چينه / بر ابروي پرچين برافكندچينالف) به ايوان در آمد شهنشاه 
  ما روانايم/ باشد روان به پاي وي اكنون اگرچه به پايش فشانده روانب) اشك 

  ندارد هيچ مهرب (مهرب: راه فرار) افسونديوان/ وزين  افسونپ) دعاي مير شد 
  شاعران ثناگوي رو بيار  ديوانشاعران مقدم، بر اين گواست/  ديوانت) 

  نگارپردة ديده / نقش او بر نگارث) خوش خيالي نقش بسته آن 
  ) يك4  ) دو 3  ) چهار  2  ) سه   1

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (

  دوم كل فصل يكم و
  58 صفحة تا 12صفحة 

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10ند از گذاري چ هدف ،)1( ادبي علوم و فنون هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  است؟ نادرستپنجم، كدام گزينه قرن با توجه به تاريخ ادبيات قرن چهارم و نيمة اول  -36

  خود زبان فارسي را رواج دهند. نوپايغزنويان مجبور شدند براي ماندگاري حكومت  )1

بـه  بغـداد   خالفـت توانستند در برابر  ،گذشتة ايرانيو گردآوري تاريخ و روايات  دريزبان فارسي  بهت تأليف وررض ) امراي ساماني با تأكيد بر2

  هويتي مستقل دست پيدا كنند.

  ي برگرداندند.س) اصل تفسير طبري را محمدبن جرير طبري به عربي نوشته است اما جمعي از دانشمندان آن زمان، اين كتاب را به فار3

ابوعلي بلعمـي   .الرسل و الملوك طبري است كه جمعي از دانشمندان آن زمان ترجمه كردند  كتاب تاريخ ) كتاب تاريخ بلعمي در واقع ترجمة4

 آن اضافه كرد و به صورت تأليفي مستقل درآورد. بهف و مطالبي حذمطالبي از آن 

 ؟كار رفته است در هر دو شكل صامت و مصوت به» و«هاي زير حرف  يك از گزينه در كدام -37

  ها كرد در اين كوه كه فرهاد نكرد د صدايي كه مگر در تو رسد / نالهدل به امي )1

  پرور شيرين روان پرورده گير چو فرهاد از غم شيرين به تلخي جان بده / وز لب جان هم )2

  ارزد تو را آن به كه روي خود ز مشتاقان بپوشاني / كه شادي جهانگيري غم لشكر نمي )3

  اي / در بيابان فنا آوارهاي  ام؟ سرگشتة بيچاره من كي )4

 ؟درستي آمده است تقطيع مصراع زير در كدام گزينه به -38

 »اال اي باد شبگيري! بگو آن ماه مجلس را«

1( U  - - -  /U   - - -  /U   - - -  /U   - -  

2( U - - U / U -  - U  /U - - U  /- - U  

3( U  - - -  /U   - - -  /U   - - -  /U   -  - -  

4( U  - -  /U   - -  /U   - -  /U   - -  

 ؟در كدام گزينه فقط يك نوع سجع وجود دارد -39

  چو شه عشق كشيدش ز همه خلق بريدش / نظر عشق گزيدش همه حاجات روا شد )1

  ام تا با تو طراري كند ام / گفتا منَش فرموده زان طرّه تا من بوده ام، گفتم گره نگشوده )2

  رود ماند كه خون بر آستانم مي هان كنم ريش درون / پنهان نميگفتم به نيرنگ و فسون، پن )3

  دلبر كه جان فرسود از او كام دلم نگْشود از او / نوميد نتوان بود از او باشد كه دلداري كند )4

 ؟در كدام گزينه آمده است ترتيب بهكار رفته در متن زير،  هاي به نوع سجع -40

  وت نداشتم و روي از محادثة او گردانيدن مروت ندانستم كه يار موافق بود و ارادت صادق. الجمله زبان از مكالمة او دركشيدن ق في«

 »كنان بيرون رفتيم، در فصل ربيعي كه صولت برد آرميده بود و اوان دولت ورد رسيده. به حكم ضرورت سخن گفتيم و تفرج

  رفمط -مطرف  –متوازن  –متوازي  )2  متوازي –مطرف  –مطرف  –متوازي  )1

  متوازي -متوازن  –متوازي  –مطرف  )4    مطرف -متوازي  –مطرف  –مطرف  )3
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   …توان گفت  شود كه در رابطه با مورد اول مي تقسيم مي …و  …دانش بشري به دو حيطة  -41
  ود دارد.در آن حكم و قضاوت وج –استدالل  –تعريف  )2  دهيم. در آن اوصافي را به چيزي نسبت مي –تصديق  –تصور  )1
  قابليت صدق و كذب دارد. –استدالل  –تعريف ) 4  قابليت صدق و كذب ندارد. –تصديق  –تصور  )3
 ؟نيستنددر كدام گزينه، هر دو مورد مربوط به يك قسم از علم  -42
  كارگردان ايران) جامعة متمدن ـ بهترين 2    ) مثلثي كه دايره نباشد ـ ديو سه سر1
  خوابم ميداران را چه شد ـ  ) دوست4  هستم خستهـ  كني فايدگي مي اگر درس بخواني، احساس بي) 3
  ، كدام است؟ »اشكال خواند احمد چند غزل حافظ را بي«مغالطة موجود در عبارت  -43
  مغالطة ابهام در عبارات) 2    مغالطة توسل به معناي ظاهري )1
  مغالطة نگارشي كلمات )4    مغالطة اشتراك لفظ )3
   …گويند؛ مانند  مي …متعددي است  به لفظي كه داراي معاني -44
  ) الفاظ مترادف ـ امالء و ديكته2    ) مشترك لفظي ـ معلم و مدرس1
  ) مشترك لفظي ـ تير و تير  4    ) الفاظ مترادف ـ شير و سير3
  شود؟ يم افتي يجزئ يمفهوم نهيدر كدام گز -45
  اژدها –كتاب داستان ) 2    جزء –كل ) 1
  يالبار كريش –خداوند ) 4    افرد – نجايا) 3
 …داشته باشند  يگريمصداق د يروز ستيمصداق در خارج دارند و ممكن هم ن كيكه فقط  يميمفاه -46
  هستند. يكل حتماً) 2    هستند. يحتما جزئ) 1
  .ها وجود ندارد قابليت تعيين جزئي و كلي بودن آن) 4    باشند. يممكن است جزئ )3
 ؟اندازد نميواضح نبودن تعريف  از كدام يك از موارد زير فرد را به تلة استفاده -47
 تناقض) 4  نوسأ) الفاظ نام3  ) استعاره2  ) ايهام1
 ؟نداردهاي تعريف لغوي اشاره  كدام عبارت به ويژگي -48
 شود. ) در اين شيوه، معناي لغوي يك مفهوم بيان مي1
 كنيم. ) در اين شيوه، لغات مترادف مفهوم مورد نظرمان را مطرح مي2
 ي كلمه مربوط به اين شيوه است.گيري لغو ) نحوة شكل3
 دهيم. هايي از مصاديق مفهوم مورد نظرمان، اين تعريف را شكل مي ) با ذكر نمونه4
  در كدام گزينه استدالل تمثيلي، منجر به مغالطة تمثيل ناروا شده است؟ -49
  ) عالئم بيماري من مانند بيماري كرونا است پس بهتر است داروهاي كرونا را مصرف كنم.1
 توانم با خودنويس هم به راحتي بنويسم. نويسم پس مي چون با خودكار به راحتي مي) 2
  ) نمك و گچ هر دو سفيد هستند پس گچ نيز مانند نمك شور است.3
  لرزد. ) تهران مانند يك بيمار است، لذا هر چند وقت يك بار به خود مي4
 مصداقي از خطاي انديشه باشد؟ تواند نميكدام گزينه  -50
كدام از والديني كه شاغل هستند صالحيت نگهـداري و حضـانت    ايم. به نظر من هيچ كاري از طرف مادران شاغل بوده ما بارها شاهد كم) همة 1

  فرزندان خود را ندارند.
   ر كشور است.) هشتاد درصد از مردم ايران موافق قطع شدن يارانة نقدي هستند و مبناي اين آمار، نظرسنجي به عمل آمده از دانشجويان سراس2
  توان از داروهاي مؤثر بر آنفوالنزا براي درمان اين بيماري نيز استفاده كرد. ) عالئم بيماري كرونا بسيار شبيه به بيماري آنفوالنزا است؛ بنابراين مي3
كند پس سيم برق با  تقل ميتر آب بيشتري من ) جريان الكتريسيته در سيم برق همانند جريان آب درون يك لوله است. يك لوله با قطر بزرگ4

  كند. قطر بيشتر هم حجم باالتري از الكتريسيته را منتقل مي

  منطقدقيقه 15
  بخش نخست تا پايان بخش چهارم

  52تا صفحة  1صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ چند سؤال ميسؤال به  10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15     


