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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  15 1-20 20  رياضي نهم

  15  21- 30 10  )1رياضي و آمار (

  15  31- 40  10  اقتصاد

  15  41- 50  10  )1علوم و فنون ادبي (

  51- 60  10  منطق
20  

  61- 70  10  »)گواه«(شاهد منطق

  دقيقه 80  1- 70  70  جمع كل
  

  :سؤالطراحان    

  
  

  :و و يراستارانگزينشگران 

  

  

  

 اطمه منصورخاكيف مدير گروه

  زيدي فاطمه رئيس  مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: مازيار شيرواني مقدممدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  021-6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -انقالبآدرس دفتر مركزي: خيابان 

  رياضي نهم
پور سرابي،  ، علي غالممحمد بحيرايي ،پور خان سهيل حسن،محمد منصوري،شكيب رجبي،محمديخانعاطفه

  زاده، علي ارجمند حكيمه جعفري، سعيد آذرحزين، سهند ولي

  ، امير محموديانگودرزي حامدنيان، هاشم زمابحيرايي، محمد  شهرام آموزگار،  )1رياضي و آمار (

  ديناني ، سيد محمد مدنيفاطمه صفريسارا شريفي،   اقتصاد

  ياسين مهديان، محمد نورانيافشين كياني،  سعيد جعفري، ابراهيم رضايي مقدم،  )1علوم و فنون ادبي (

  نژاد، كيميا طهماسبي ، فرهاد عليهسا عفتيم  منطق

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

  محمدي عاطفه خان  محمدي عاطفه خان  رياضي نهم
 زادهفرشاد حسن،مهرداد ملوندي

  سيدعلي موسوي
  الهه شهبازي  ـــــــــ

  سميه اسكندري  ـــــــــ  محمد بحيرايي  كفش حميد زرين  كفش حميد زرين  )1رياضي و آمار (

  زهره قموشي  ـــــــــ  ـــــــــ  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  اقتصاد

  الناز معتمدي  ـــــــــ  الهام محمدي  افشين كياني  افشين كياني  )1علوم و فنون ادبي (

  زهره قموشي اميركيا باقري  ـــــــــ  مهسا عفتي  مهسا عفتي  منطق

?
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xحاصل تقسيم عبارت - 1 y z− 2 3 xyبر 42 z2   كدام است؟ 52

1( xy
z

− 2     2( xyz− 2   

3( xyz−
1
2

     4( xy
z

−
1
2

   

xطول مستطيلي به عرض - 2 x+ −2 2 xو مساحت 1 x− +4 26   كدام است؟ 1

1( x x+ +2 2 1     2( x x+ −2 2 2     

3( x x− −2 2 1     4( x x− −2 2 2   

P(x)اگر عبارت  - 3 x ax x= + − −3 212 7 xبر 6   است؟، خارج قسمت كدام پذير باشد بخش 1+

1( x x− +212 6     2( x x− −212 6 2   

3( x x+ −212 6 2     4( x x− −212 6   

xاگر در تقسيم عبارت - 4 x x b− − +3 24 xبر 6 −2 xه ازايمانده ب قسمت و باقي ضرب خارج ، حاصل9 =
1
كـدام   bباشـد،   70−برابر با 6

  است؟

1( 32    2( 214    

3( 52    4( 121  

1اگر اضالع مكعبي - 5
  شود؟ برابر شود، سطح كل آن چند برابر مي 9

1( 1
24     2( 1

81     

3( 1
36     4( 1

72   

دقيقه 15

  رياضي نهم
  ي گوياها عبارت

  حجم و مساحت
  143 صفحة تا 126 ةصفح

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف نهمرياضي 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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aهرمي با قاعدة مربع را كه ضلع قاعدة آن - 6 كنيم و سـپس در يـك    االضالع است پر از آب مي هاي متساوي هاي جانبي آن مثلث و وجه 2

aمخروط با شعاع قاعدة )كنيم. براي پر شدن مخروط چه ميزان آب كم داريم؟ خالي مي aو ارتفاع 2 )π = 3   

1( a33
2     2( a31

3     

3( a34
  صفر )4     3

  دهيم، حجم حاصل كدام است؟ هاي آن دوران كامل مي را حول يكي از ارتفاع 6االضالع به ضلع  يك مثلث متساوي - 7

1( π2 3     2( π9 3     

3( π27     4( π81   

  حجم فضاي بين كره و استوانه كدام است؟اي محاط شده است.  در استوانه 12اي به قطر  كره - 8

1( π72     2( π81    

3( π121    4( π144  

3با - 9
اي است كه قطر آن برابر بـا شـعاع قاعـدة     دست آمده، چند برابر حجم كره خروط بهسازيم. حجم م ، مخروطي ميRاي به شعاع دايره 4

  مخروط ساخته شده است؟

1( 2 7     2( 2 7
3     

3( 7
12     4( 8

3   

10- π243 باشـد،   درجه بوده و قاعدة آن منطبق بـر سـطح زمـين مـي     090آب در گودالي به شكل مخروط قائم كه زاوية رأس آنمتر مكعب

  ايم. حداكثر عمق آب در اين گودال چند متر است؟ ريخته

1( 8     2( 9     

3( 8 2     4( 9 3   
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xاگر در تقسيم  -11 x x b− − +3 24 3 xبر  6 −2 xمانده به ازاي  ضرب خارج قسمت و باقي ، حاصل9 = 1
كـدام   bباشـد،   70−برابر  6

  است؟ 

1 (32  2 (52  3 (30  4 (8  

axاي  در تقسيم چندجمله -12 x x bx c+ − + +4 3 xبر  22 xمانـده برابـر صـفر و در تقسـيم بـر       بـاقي  ،1+ −2 مانـده برابـر    بـاقي  ،4

x +7 aاست.  13 b c−   كدام است؟  2+

1 ( 4    2 (1   

3 (2-     4 (2  

xدر تقسيم عبارت  -13 x x− +3 28 xاي  بر دو جمله 2 −2  قسمت كدام است؟ اي خارج  مجموع ضرايب چندجمله 3

1 (11    2 (13    

3 (15    4 (17  

xحجم يك جعبه به شكل مكعب مستطيل برابر  -14 x x+ + +3 26 11 x)بـه ترتيـب برابـر    است. اگر طول و عرض اين مكعب  6 )+ و  3

(x  باشد، ارتفاع آن كدام است؟  1+(

1 (x + 2     2 (x −1     

3 (x + 4     4 (x +1   

شود. قطر هر  تر و مساوي هم تبديل مي قطرة كروي كوچك 8متر وجود دارد. در اثر يك ضربه، اين قطره به   ميلي 27يك قطرة كروي آب به شعاع  -15

  متر است؟   قطرة جديد چند ميلي

1 (27     2 (/13 5     

3 (/1 5     4 (3   
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B C

D

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

a

a
a a

h
h

h h

2

  باشد، مساحت جانبي اين مكعب كدام است؟  1اگر نسبت حجم به مساحت كل در مكعبي برابر  -16

1 (34     2 (36     

3 (144     4 (216   

واحـد،   2. حجم حاصل از دوران قسمت هاشورخورده چند واحـد مربـع اسـت؟ (ضـلع مربـع      دهيم دوران مي BCشكل زير، را حول ضلع  -17

π 3  وBCD اي به مركز  ربع دايرهC (.است  

1 (10   

2 (6  

3 (12  

4 (8  

π16اي مفروض است. اگر مثلث را حول وترش دوران دهيم، حجم حاصل از دوران برابر  الزاويه مثلث قائم -18 3
شود. ابعاد مثلـث كـدام    مي 9

  تواند باشد؟  يك مي

1 (, ,5 4 3      2 (, ,2 2 6 2    

3 (, ,2 7 5 3      4 (, ,2 3 2 2 2   

3با  -19
اي است كه قطر آن برابر با شعاع قاعـدة   سازيم. حجم مخروط به دست آمده، چند برابر حجم كره ، مخروطي ميRاي به شعاع  دايره 4

  مخروط ساخته شده است؟ 

1 (2 7     2 (2 7
3     

3 (7
12     4 (8

3   

  ، در كدام شكل از همه كمتر است؟ hو ارتفاع  aلي استوانه به استوانه به شعاع نسبت حجم شكل داخ -20

   1) شكل 1

  2) شكل 2

 3) شكل 3

  ) در هر سه شكل يكسان است. 4
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3 حميدسن  سال ديگر4 -21
 سال از برادرش بزرگتر است. حميد چند سـال 6شود. حميد  سن برادرش مي2

 دارد؟ سن

1 (8    2 (14    

3 (22    4 (26  

  حت مثلث كدام است؟ باشد، مسا آنمحيط عدد نصف مثلث مساحت  اندازةشكل زير اگر  ةالزاوي قائمدر مثلث  -22

1 (4    2 (3  

3 (12    4 (6 

وره بدهند. اگر در توانند مشا آموز مي زمان به پنج دانش مشاوران ارشد هم و آموز زمان به دو دانش در يك دفتر مشاوره، مشاوران معمولي هم -23

 آموز مشاوره دهند، تعداد مشاوران ارشد كدام است؟ دانش 190مشاور حداكثر به  50اين شركت 

1 (15    2 (20    

3 (25    4 (30 

x)ةهاي معادل جواب مجموع -24 )x (x )x− + − =21 3 1  كدام است؟0

1 (4     2 (−3     

3 (−2     4 (1   

 داشته باشد، علي چند سال دارد؟سال  14آيد. اگر برادر علي  دست مي برابر سن علي به 5سن علي، سن برادرش را كم كنيم،  مجذوراگر از  -25

1 (9    2 (2     

3 (7     4 (5 

 رس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر د هدف
  خود را بنويسيد: 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 10 چند از

   

دقيقه 15     
  )1رياضي و آمار (

  معادلة درجة دوم
  (معادله و مسائل توصيفي، 

حل معادلة درجه دو و 
هاي  كاربردها، معادله

 گويا)هاي  شامل عبارت
، تابع (تا پايان )1كل فصل (

  )1درس 
  49صفحة تا  10صفحة 
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axدومة درج ة، معادلaاز مقاديريبه ازاي چه  -26 x a+ − + =2 1  دارد؟ ة مضاعف، يك ريش0

1 (1
2    2 (±1 2

2    

 ) صفر4    1) 3

xةهاي معادل هاي آن، معكوس جواب جواب كهاي  معادله -27 x− + =2 4 3   باشد، كدام است؟ 0

1 (x x− + =2 3 4 0    2 (x x− + =23 4 0   

3 (x x− + =23 4 1 0     4 (x x− + =24 3 1 0   

 ةمعادل -28
x x x

+ =
− + −

1 2 3
23 3 9

 چند جواب دارد؟ 

1 (1    2 (2     

  ) جواب ندارد.4     3) 3

x ةهاي معادل ضرب ريشه مجموع و حاصل اختالف -29
x x
+ =
− −
1 4

2 1  كدام است؟ 3

1 (10    2 (9    

3 (1    4 (11   

a يك تابع است. حاصل fةرابط -30 b+ كدام است؟ 

{ }f (a , ) ,( ,a ),( , b ),(a ,b)= − +2 3 1 3 2 1 

1 (8    2 (4-     

3 (8-    4 (4   
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  ؟هاي توليد است وري در كاهش هزينه مصداق افزايش بهرههاي زير  يك از گزينه كدام - 31
  فروش كاالها با قيمت مناسب )2    استخدام نيروي كار غيرالزمپرهيز از  )1
  ها در بازار جلوگيري از كاهش قيمت )4    بازاريابي محصوالت )3
 ؟شود هريك از موارد زير مربوط به كدام نوع كسب و كار مي - 32
  كنند. با اقدامات جمعي منفعت خود را بيشينه مي - 
  .غير سودآور هستندهاي  هاي قانوني براي انجام مأموريت نهاد - 
  در همه نوع فعاليتي از كشاورزي تا صنعت به ويژه خدمات حضور دارند. - 
  ها، مؤسسات غيرانتفاعي و خيريه شركت، تعاوني) 2  ها، كسب و كار شخصي ها، تعاوني تعاوني )1
  كسب و كار شخصي ،ها، مؤسسات غيرانتفاعي تعاوني) 4    شركت، مؤسسات خيريه، شركت )3
  .است …صورت  بهمالكيت  ها و در آن هستند …هاي  ها، شركت نوع شركتترين  مهم - 33
  سهم هركس ة، نسبي و به اندازخيريه) 2  سهم هركس ةسهامي، نسبي و به انداز )1
  تعاوني، مطلق و براساس رأي افراد) 4    سهامي، مطلق و براساس رأي افراد )3
  د.صحيح يا غلط بودن عبارات زير را بررسي نمايي ترتيب به - 34
  گيري دارد. تصميم در رايج اتزياد از اشتباه صبري هاي پرخطر بدون آمادگي الزم اشاره به بي گذاري در زمينه سرمايه -
  ها و منابع توليد پنجمين قانون اصول انتخاب درست است. مقايسة هزينه -
  باشند.  داشته ما تصميم و انتخاب در تأثيري هاي هدر رفته نبايد هزينه -
   كنند. مي بندي طبقه سرمايه و نيروي كار زمين، ةدست سه در كلي طور به را توليد منابع دداناناقتصا -
  ص -غ -غ -ص )2    ص -ص -غ -غ  )1
  غ -غ -ص -) ص4    غ -ص -ص  -غ )3
 براي فرد نمايش داده شده است. در اين صورت: Bو  Aدر نمودار زير نحوة انتخاب بين دو كاالي  - 35

 ؟ند تومان استبودجة اين فرد چالف) 
  ؟است نادرستبا توجه به اين نمودار كدام گزينه ب) 

�االي �االيتعداد تعداد

تومان) 1000 (هر�دام

تومان) 2000 (هر�دام

الف

ب

�االي �االيتعداد تعداد

1 42 5 6 7 8 9 103

2

1

3

5

4

B

A

 
 واحد از اين كاال را خريداري كند. 5تواند  اختصاص دهد، ميAاگر فرد تمامي بودجة خود را به خريد كاالي  هزار تومان، ب) 20) الف) 1
  .خريداري كنيم Bواحد كاالي  8توانيم  كثر ميدر نقطة (ج) حدا  هزار تومان، ب) 10) الف) 2
  در مقايسه با نقطة (ب) خريداري كنيم.Bواحد بيشتر از كاالي 2توانيم  در نقطة (الف) مي  هزار تومان، ب) 20) الف) 3
  .نظر كنيم صرفBااليواحد ك 1براي حركت از نقطة (الف) به (ب) بايد از خريد   هزار تومان، ب) 10) الف) 4
  ؟اي دارند چيست و نواحي خارج از مرز امكانات توليد چه ويژگي ةدهند هر نقطه در زير مرز امكانات توليد نشان - 36
  ها داريم. منابع كافي براي توليد آن – .است  ترين منابعش استفاده نكرده اقتصاد از بيش )1
  .غيرقابل دستيابي هستند – .است  ابعش استفاده نكردهترين من اقتصاد از بيش) 2
  .غيرقابل دستيابي هستند – .هزينة فرصت توليد كاالها اقتصادي نبوده است )3
  ها داريم. منابع كافي براي توليد آن – .هزينة فرصت توليد كاالها اقتصادي نبوده است) 4

دقيقه 15
  اقتصاد

  اصول انتخاب در كسب و كار 
بازيگران اصلي در ميدان اقتصاد

  (كسب و كار و كارآفريني /
  انتخاب نوع كسب و كار/ 

مرز امكاناتاصول انتخاب درست / 
بازار چيست و چگونه توليد / 

   )كند؟ عمل مي
 6ل دوم درس كل فصل اول و فص

  66تا 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؟ 10ز عملكرد شما در آزمون قبل چند ا
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

 ج
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 است؟  نادرستدر مورد آن كند، كدام گزينه  را توليد مي Bو Aت كه دو كاالي منحني مرز امكانات توليد زير مربوط به يك شركت فرضي اس - 37
B

تول�دي �الاي تول�ديتعداد �الاي تعداد

تول�دي �الاي تول�ديتعداد �الاي تعداد

0 400
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  شود. توليد مي Bواحد كاالي  200و  Aواحد كاالي  700ترتيب حداكثر  ) در نقطة (هـ) به1
  يابد.واحد كاهش مي 100به ميزان  A) با انتقال از نقطة (و) به نقطة (هـ)، توليد كاالي 2
  ) توليد در نقطة (ي)، ناكارا است.3
  است. Aواحد كاالي  100نظر از توليد  بيشتر، صرف Bواحد كاالي  400) با توجه به نقاط (د) و (ب)، هزينة فرصت توليد 4
 هاي زير است؟ ، كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسشزير» تقاضا، عرضه، قيمت«با توجه به جدول  - 38

17,الف) ميزان مازاد يا كمبود عرضه در سطح قيمت    تومان، چند كيلو است؟ 000
20,سطح قيمت  ب) ميزان مازاد يا كمبود تقاضا در   تومان، چند كيلو است؟ 000

  تقاضاكيلو مازاد  20، ب) عرضهكيلو كمبود  15) الف) 1
  كيلو مازاد تقاضا 25عرضه، ب)  مازادكيلو  10) الف) 2
  كمبود تقاضاكيلو  25، ب) كمبود عرضهكيلو  10) الف) 3
  تقاضاكمبود كيلو  20كيلو مازاد عرضه، ب)  15) الف) 4
  
 است.  …و  … ترتيب بهو مقدار تعادلي داريم و قيمت تعادلي  …و  …ترتيب  ريال، به 250و  1000هاي  در شكل زير در قيمت - 39

  
 كيلو 45ريال ـ  750ـ كيلو  50اي معادل با كيلو ـ مازاد عرضه 20اي معادل با ) كمبود عرضه1

 كيلو 30ريال ـ  1000ـ كيلو  50ي معادل با كيلو ـ مازاد تقاضاي 20اي معادل با ) مازاد عرضه2

  كيلو 30ريال ـ  1000 ـكيلو  60اي معادل با كيلو ـ مازاد عرضه 30اي معادل با ) كمبود عرضه3
  كيلو 45ريال ـ  750 ـكيلو  60كيلو ـ مازاد تقاضايي معادل با  30اي معادل با ) مازاد عرضه4
  است؟ ادرستنهاي مستقيم  كدام گزينه در مورد ماليات - 40
  ي است.دؤمدارايي، ثروت  برمبناي ماليات  )1
  ماليات، ماليات بر ارث است. اين ترين نوع مهم) 2
  شود. ماليات بر درآمد از هر كدام از انواع درآمدها جداگانه دريافت مي )3
  .گيرد دولت از دارايي و ثروت در حال انتقال نيز ماليات مي) 4

  رديف
  قيمت

  (به تومان)
  مقدار تقاضا
  (به كيلو)

  مقدار عرضه
  (به كيلو)

1  ,15 000 40  20  
2  ,17 000  35  25  
3  ,18 000  30  30  
4  ,20 000  20  45  
5  ,23 000  15  50  
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  :جزبهدرست است، » كامالً«روي همة ابيات ي روبهويژگي زباني يا ادب -41
  ساز فعل)انديشيد از شاه (جدانويسي نشانه منفي ) چه سگ بود آنكه گل را برده از راه / نترسيد و نه1
  »)براي«در معناي » را«) از جود تو جهان را خير است و نفع و راحت / گويي كه هست جودت خورشيد و ابر و دريا (كاربرد 2
  هاي مجاز و تشخيص)شكست / آه اگر خار انتقام خود كشد از پاي ما (استفاده از آرايهبي» صائب«) پاي ما يك خار را نگذاشت 3
 ) خود گرفتم كه نظر بر رخ خوبان كفر است / من از اين باز نگردم كه مرا اين دين است (قالب شعري مثنوي)4

  ؟است نادرستم و اوايل قرن پنجم عبارات كدام گزينه در مورد ادبيات قرن چهار -42
  هاي ملي به زبان فارسي در اين دوره گذاشته شد كه زبان فارسي را با ادبيات غني آن به اوج رساند. الف) پاية حماسه

  شود. ، ديني و سياسي جديد از راه ترجمه متون عربي وارد فارسي دري نمييب) در اين دوره هيچ اصطالح علمي، ادب
  اي از هويت فرهنگي را ترويج كنند. النهر و خراسان بزرگ تركيب تازه با تشويق شاعران و نويسندگان در ماوراءكوشند  ميي ج) امراي سامان

  د) در اين دوره ترقي فقط در زمينه علوم ادبي بود و مردان مشهوري سرگرم تأليف آثار ادبي بودند.
  الف، د )4  الف، ج )3  ب، ج )2  د  ب، )1
  كار رفته است؟به» و«و هم صامت » ي«مصوت  در كدام بيت، هم -43
  بين استست به صورت كه تو معلوم كني / كه بلند از نظر مردم كوته) نه بلندي1
  تر استتر است / دل به روي تو ز روي تو طربناك) اي كه از سرو روان قد تو چاالك2
  خن شيرين استدهد از بس كه س) من دگر شعر نخواهم كه نويسم كه مگس / زحمتم مي3
  گريست / جان بياسايد كه جانان قاتل استگفت و خوش خوش مي) عاشقي مي4
  كار رفته است؟تري به در كدام بيت، هجاي كوتاه كم -44
  رسد سيب درخت قامتشدهد به كس باغ تفرّج است و بس / جز به نظر نمي) ميوه نمي1
  رة او دل شكرآكندة او) اي تن و جان بندة او بند شكرخندة او / عقل و خرد خي2
  چنان بر سر آنم كه وفادار تو باشم) نه در اين عالم دنيا كه در آن عالم عقبي / هم3
  مرادي) بت من ز در درآمد به مباركي و شادي / به مراد دل رسيدم به جهان بي4
  كدام گزينه با عبارت زير، ارتباط معنايي دارد؟ -45
  » خروشد.بيند و مييه نميپوشد، همسابيند و ميحق، جل و عال مي«
  اش حفظ خدا / به تجمل بنشيند، به جاللت برود) كارواني كه بود بدرقه1
  المستقيم / به ز دو راه تردد اي كريم) جذب يك راه صراط2
  ) اي كارگشاي هر چه هستند / نام تو كليد هر چه بستند3
  ر (مجير: فريادرس)) پرده اي ستار از ما برمگير / باش اندر امتحان ما را مجي4

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (
  مباني تحليل متن

ها و عوامل تأثيرگذار در شعر فارسي سازه
  آرايي آرايي، واژه واج

  تاريخ ادبيات پيش از اسالم و
  اي اولية هجريه قرن

  هاي كالم هماهنگي پاره
  سجع و انواع آن

  6تا پايان درس  1درس 
  58 صفحة تا 12صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( علوم و فنون ادبي 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 
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  بيت كدام گزينه، حماسي است؟ -46

  ) از شمار دو چشم يك تن كم / از شمار خرد هزاران بيش1

  ) بيفتاد زو ترگ و زنهار خواست / تهمتن ورا كرد با خاك راست2

  نامهربان خونخوارت / چه خون كه در دل ياران مهربان انداخت ة) بالي غمز3

  ري را بهار خواهد كرد) در خزان از بهار رخسارش / كشو4

  ؟وجود دارد »آرايي و تشخيصآرايي، واژهواج«هاي آرايهدر كدام بيت، تمام  -47

   حافظ / هر چند كه نايد باز تيري كه بشد از دست ة) باز آي كه بازآيد عمر شد1

 نبيني كه دد را و دام / نينداخت جز حرص خوردن به دام مگر مي) 2

 روم آن جا كه مرا محرم اسرار آن جاست/  ا كه خورم) درد دل پيش كه گويم غم دل ب3

  تقدير چه آهنگ برآرد ةبوس تو دارد / تا پرد ) تدبير من آهنگ زمين4

  است ؟  نرفتهدر كدام جمله سجع به كار  -48

 ) چون از عقد نماز فارغ گشت، گفتم اين چه حال است؟ خار در ديده شكسته و جاي نماز به خون چشم رنگين گشته.  1

 گشتن حال؛ در ملك ايمن از زوال، در ذات و نعمت متعال.  احتيال، قيوم است بيادر است بي) ق2

 ) ملكا، آب عنايت تو به سنگ رسيد، سنگ برگرفت، از سنگ ميوه رست، ميوه طعم و خوار گرفت. 3

  ) الهي نه ديدار تو را بهاست و نه رهي را صحبت سزاست. 4

  ؟ستا متفاوتدر كدام گزينه » سجع«نوع  -49

  يكي بر سر دو راهي مست خفته بود و زمام اختيار از دست رفته )1

  اجل بر خشك نميرد صياد بي روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي )2

  اند دولت نه به كوشيدن است چاره كم جوشيدن است بزرگان گفته )3

  درهاي آسمان بر زمين بسته و فرياد اهل زمين به آسمان پيوسته )4

  ؟است نادرستتاريخ ادبيات قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم  ةه درباركدام گزين -50

  همراه با شكوفايي روح ايراني بود كه با دانشمند بزرگي چون محمدبن زكرياي رازي آغاز شد. طالييِة الف) قرن چهارم، دور

  ني را رواج داد.هاي فرهنگي كهن ايرا ها و سنّت روي كار آمد و رسم غزنويب) در آغاز اين دوره، دولت 

 آراسته بود. ناصرخسروگوي؛ مانند فرخي و  به وجود شاعران بزرگ فارسي غزنويانپ) دست كم تا پايان سلطنت مسعود، دربار 

 ت) وجود سخنوراني چون رودكي، فردوسي، عنصري، بيانگر اهميت اين دوره است.

   پ -) ب 2   پ -) الف 1

  ت -) الف 4   ت -) ب 3
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 ؟ين موارد زير، چند تصور وجود دارددر ب -51

  »توانا بود هر كه دانا بود. –امروز  -زمين  -واقعيت داشتن  -كشورهاي اسالمي  ة ميانرابط«

1 (3    2 (4    

3 (2    4 (5  

 زيرا ... ؟اند چرا علم منطق را به شاقول بنايي تشبيه كرده -52

  آورد. علوم را فراهم ميساير اي ) ماده و محتو2  ) تبحر در آن به تمرين و ممارست نياز دارد.1

  ) علم سود و زيان است.4  پردازد. ) به توضيح صورت انديشيدن مي3

 ؟نداردوجود » توسل به معناي ظاهري«در كدام گزينه امكان وقوع مغالطة  -53

  ) اين كتاب پر از ضد و نقيض است.2    اي بگيري مردي ) گر دست فتاده1

  مهسا را به استادش داد. كيف) سارا 4    ) سقراط پرچم فضيلت را برافراخت.3

 ؟وجود دارد» اشتراك لفظ«در كدام گزينه امكان ايجاد مغالطة  -54

  ) فردريك كاپلستون مورخ فلسفه مسيحي است.1

  ) آن فرد فرهيخته چند غزل از حافظ را بدون اشكال خواند.2

  ) وقتي پليس متهم را ديد پشت ديوار مخفي شده بود.3

  ضوع واقعاً سخت است.) درك شما در اين مو4

 ؟رو انطباق دارند هاي چهارگانه، رابطة مفاهيم ذكر شده در كدام گزينه با شكل روبه با توجه به نسبت -55

  سرا ) الف: عارف، ب: شاعر، ج: غزل1

  سرا ) الف: شاعر، ب: عارف، ج: غزل2

  ) الف: شاعر، ب: مسلمان، ج: نويسنده3

  ) الف: شاعر، ب: مسلمان، ج: حافظ4

  منطقدقيقه 15
  منطق، ترازوي انديشه

  لفظ و معنا
  مفهوم و مصداق

  ايط تعريفاقسام و شر
  اقسام استدالل استقرايي

  5تا پايان درس  1درس 
  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؟ 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 20     
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 ؟دام گزينه مفهوم جزئي وجود دارددر ك -56

  استداللي ضعيف است و نتايج آن احتمالي است. ،) استدالل تمثيلي1

  اند و نتيجة عادت و تعصب هستند. ) باورهاي ما گاهي بر اساس دليل شكل نگرفته2

  توانند انتظار فردايي بهتر داشته باشند. كنند مي ) تنها كساني كه به اندازة كافي تالش مي3

  .ه استدست آورد ، براي سومين بار كاپ قهرماني مسابقات را بهاين تيم )4

 ؟كدام تعريف متفاوت از ساير تعاريف است -57

  ) مثلث: شكلي كه سه ضلع دارد.2    ) لوزي: منسوب به لوز1

  ) شكل: به معناي هيكل يك شيء است.4  ) مربع: از ربع، به معناي چهار، مشتق شده است.3

 ؟چه ايرادي دارد» رنگ ميوة آبدار سرخ«به » هندوانه«چه نوع تعريفي است و تعريف » خودرو و سواري«به » اتومبيل«تعريف  -58

  ) تعريف لغوي ـ مانع نيست.2    ) تعريف مفهومي ـ جامع نيست.1

  ) تعريف لفظي ـ واضح نيست.4    ) تعريف مصداقي ـ مانع نيست.3

  ر چيست؟هاي استقرايي و استدالل تمثيلي د وجه مشابهت استدالل -59

    ) كلي بودن نتيجه2    ) جزئي بودن نتيجه1

  ) جزئي بودن مقدمات4    ) كلي بودن مقدمات3

 ؟در كدام گزينه يك استنتاج بهترين تبيين نسبتاً قوي بيان شده است -60

  اند؛ پس امروز كسي در خانه نيست. ) همة اهالي خانواده به مسافرت رفته1

  تر است. سبك ) يك طرف ترازو سنگين است؛ پس طرف ديگر2

  ام. ؛ پس سرما خوردهام داشتهآبريزش بيني امروز ) از صبح 3

  بردار ركورد جهان را زده؛ پس احتماالً دوپينگ كرده است. ) اين وزنه4
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 ذكر شده است؟ نادرستيدر كدام گزينه گزارة  -61

  دهد. ) مغالطه هرگونه خطاي انديشه است كه عامدانه رخ مي1
  .را كاهش داددانان مشخص شده  ز سفسطه توسط منطقهاي جلوگيري ا ) راه2
  توان خطاي فكري نشد. ها مي ) قواعدي وجود دارد كه در صورت رعايت آن3
  دهد. هاي كنترلي خودرو اين است كه منطق در مقابل مشكالت به ما هشدار مي ) علت تشبيه منطق به سيستم4
 ؟يك، راه رسيدن به دانش جديد است از نظر منطقي كدام -62

 ) تجربه كردن2   ) انديشيدن1

  ) پرسش كردن4   ) مطالعه كردن3
 …شود، براي پاسخ  گاه كه از چيستي يك مفهوم سؤال مي آن -63

  پردازيم. ) به بيان معناي آن مفهوم مي2    ) ناچار به استفاده از تصديق هستيم.1
  كنيم. ه مي) از همة معلومات قبلي خود استفاد4  دهيم. ) به كمك تصورات به آن پاسخ مي3
 هايي وجود دارد؟ ترتيب چه نوع داللت به» هاي خود را بشوييد پيش از غذا دست«و » كشي كردم خانه«در عبارت  -64

    التزامي - ) تضمني2    تضمني - ) التزامي1
  التزامي - ) مطابقي4    مطابقي - ) تضمني3
   …هستند؛ مانند  …تمامي مفاهيم اند،  اين و آن مشخص شده ةجز اسامي خاص و مفاهيمي كه با صفات اشار به -65

  ) جزئي ـ اين جوراب4  ) كلي ـ اين جوراب3  ) كلي ـ جوراب2  ) جزئي ـ جوراب 1
 چگونه است؟ زيرشكل دايرة مصاديق مفاهيم  ترتيب به -66

 »ابر و باران ـ راننده و ماهر ـ انسان و متفكر« 

  ) منطبق ـ متداخل ـ متقاطع2    ) متداخل ـ متخارج ـ متقاطع1
  ) متخارج ـ متقاطع ـ متقاطع4    متخارج ـ متقاطع ـ منطبق) 3
 هاي زير چيست؟ تعريف اشكالترتيب  به -67

  جاندار: موجودي كه داراي حواس است. -
  متافيزيك: دانشي كه روش آن استدالل است. -
  ) دوري است. ـ مانع نيست.2    ـ مانع نيست .) جامع نيست1
  ـ نه جامع است و نه مانع .) جامع نيست4  ) نه جامع است و نه مانع ـ مانع نيست.3
 ؟كار رفته است بيان شود، چه نوع تعريفي به» تعريف لفظي«، »تعريف لغوي«اگر در تعريف  -68

  ) تعريف از طريق ذكر مصاديق2    ) تعريف لغوي1
  ها ) تعريف به سلسله اوصاف و ويژگي4    ) تعريف مفهومي3
 شود؟ اي از جمله كدام استدالل است و اين روش استداللي چه ناميده مي هبررسي احتماالت مختلف در وقوع يك تصادف جاد -69

  ) استدالل قياسي ـ توجه به وجوه اختالف2  ) استقراي تمثيلي ـ توجه به وجوه اختالف 1
  ) استقراي تمثيلي ـ استنتاج بهترين تبيين4  ـ استنتاج بهترين تبيين استدالل استقرايي) 3
ها نسبت به كل جامعة آماري متناسب و زياد  هاي متفاوت و تصادفي استفاده شود و تعداد اين نمونه ي از نمونهاگر در يك استدالل استقراي -70

 … باشد

  ) از مقدمات نسبت به نتيجه استفاده نشده است.2  ) اين استدالل قوي است اما احتمال كذب دارد.1
  وم تجربي هيچ كاربردي ندارد.) چنين استداللي در عل4  ) نتيجة اين استدالل قطعي و كلي است.3

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.            سؤاالت آشنا


