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  :گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ
 

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

  15  21-30 10  )1رياضي و آمار (

  15  31-40  10  اقتصاد

  41-50  10  )1علوم و فنون ادبي (
20  

  51-60  10  »)هگوا«(شاهد )1( يعلوم و فنون ادب

  15  61-70  10  منطق

  دقيقه85  1- 70  70  جمع كل
  

  :سؤالطراحان   

  
  

  :گزينشگران و و يراستاران

  

  

  

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

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

  زهرا تاجيك  آرانگار 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 -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  رياضي نهم
حامد گودرزي،كفش، هاشم زمانيان،حميد زرينمحمدي،خانپور، عاطفه خانسهيل حسنشهرام آموزگار، محمد بحيرايي، هادي پالور،

  مداحي، ابراهيم نجفيداد خاجي، حامد خاكي، سيدسروش كريميپورسرابي، علي ارجمند، مهر، علي غالمسيدمحمدعلي مرتضوي

  گودرزيحامدنيان،هاشم زماهادي پالور،محمد بحيرايي،شهرام آموزگار،  )1رياضي و آمار (

  ، سيد محمد مدني دينانيفاطمه صفريسارا شريفي،  اقتصاد

  ياسين مهديان،محمد نورانيني،افشين كياسعيد جعفري، ابراهيم رضايي مقدم،  )1علوم و فنون ادبي (

  نژاد، فرهاد عليمهسا عفتيموسي سپاهي،  منطق

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

  الهه شهبازي  ـــــــــ  ، سيدعلي موسويمهرداد ملوندي محمديعاطفه خان محمديعاطفه خان  رياضي نهم

  سميه اسكندري  ـــــــــ  زادهمحمد بحيرايي، احسان غني  كفشحميد زرين  كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (

  زهره قموشي  ـــــــــ  ـــــــــ  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  اقتصاد

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

  زهره قموشي اميركيا باقري  ـــــــــ  مهسا عفتي  مهسا عفتي  منطق

?



   3: ةصفح        (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                1401مرداد28آزمون -تابستان ةپروژ

 

/به طولمستطيليكمساحت - 1 −× 30 0073 /متر و عرض10 −× 41 2   متر، برحسب مترمربع با نمايش نماد علمي كدام است؟سانتي10

1( 138 76 10/ −× 2 (128 76 10/ −×  

3 (118 76 10/ −×    4 (108 76 10/ −×  

  ترين عدد كدام است؟در بزرگ10صورت نماد علمي بنويسيم، تواناگر اعداد زير را به - 2

3 5 3 2302 7 10 2 31 10 0 02 41 02 10 100/ , / / , / −× × × × ×  

1( 52 (6  3 (4  4 (3  

/حاصل عبارت - 3 / /
/

− − −3 3 3
3

4 1 6 2 5 4 6 12 8
0 2

  كدام است؟

1( 2-2 (5  3 (10-  4 (5-  

xشدةگويا شدة عبارت تعريف - 4
x3

6
9

  ، همواره كدام است؟

1( 36 3x 2 (3 22 3x x  

3 (3 22 3x    4 (3 26 3x x  

0xاگر - 5 >،y < Aباشد، حاصل0 / x / y / y= − + +3 3 3 230 125 0 008 0   ست؟كدام ا01

1( 0 5 0 3/ x / y+ 2 (0 5 0 3/ x / y− +   

3 (0 5 0 1/ x / y+    4 (0 5 0 1/ x / y− +   

دقيقه15

  رياضي نهم
هاي جبريتوان و ريشه + عبارت

از ابتداي نماد علمي و 4فصل
  5فصل

  94صفحةتا65 ةصفح

درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدفرياضي نهمهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفون قبلآزم10چند از
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aدر تجزية عبارت - 6 b ab a b3 − + −3 2 23 12   ؟نداردكدام عامل ضرب وجود4

1( 2a b− 2 (ab −3 1  

3 (3 1ab +    4 (2a b+  

xاگر تساوي - 7 x a(x ) b( x ) c3 − + = + − − +34 2 1 3 aيك اتحاد باشد، حاصل1 b c+   كدام است؟2−

1( 11
3   2 (5

3    

3 (3    4 (1   

aاگر - 8 = −4 4 bو3 = − +48 aباشد، حاصل2 b ab− − +2 2   كدام است؟2

1( 4   2 (9    

3 (9-    4 (4-  

ه زبان رياضي كدام است؟ب» شودتومان مي600000تومان كم كنيم، حاصل حداقل20000برابر نصف پول مريم،50اگر از«بيان عبارت - 9

x   فرض كنيد)(پول مريم را

1( 1 50 20000 6000002 [ x ]− ≥2 (25 20000 600000x − ≥   

3 (25 20000 500000x − >     4 (1 50 20000 5000002 [ x ]− >  

صورتتوان بهمجموعه جواب كدام نامعادله را مي -10
0 1 2

نمايش داد؟

2كه نقطةaمجموعة مقاديري از )1 6
3 6
a
a

+ 
 − 

  در ناحية سوم مختصات قرار بگيرد.

2 (4 0 23 15
x / x− ≤   

2كه به ازاي آن شيب و عرض از مبدأ خطa) مجموعة مقاديري از3 5 7(a )x y a− + = −   اشد.منفي ب −

4( 2 23 2 9 3 26( x ) x x− − ≤ − 
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  هاي زير همواره درست است؟چند مورد از عبارت -11

yالف) اگر رابطة ( y )= −2 yبرقرار باشد، 2 ≤   است. 0

1 −و3ب) اعداد 1
1ريشه3   هستند. 27هاي سوم عدد

  ج) اعداد منفي، ريشة دوم ندارند. 

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

  است؟نشدههاي زير، نماد علمي عدد داده شده به درستي نشان دادهيك از گزينهدر كدام -12

1 (/ / −× = × 62 0 000001275 2 55 10    2 (/ /× = × 40 12 100000 1 2 10  

3 (/ /− −× = ×4 2125 39 10 1 2539 10    4 (/ / /− −× × = ×5 60 02 0 9 10 1 8 10  

 ها برابر است؟حاصل عبارت زير با كدام يك از گزينه -13

2 26 3 2 6 10 12ax( x y) ay ax ay(x y)+ + − + +   

1 (23a(x y)+    2 (2 24a(x y )+    

3 (22 2 3a( x y)+    4 (23a(x y)−  

xهاي دو نامعادلةتراك مجموعه جواباش -14 x
x x

− < −
 − ≤ +

3 4 2 5
2 5   كدام است؟1

1 (x < −1    2 (x > 1    

3 (x ≤ 3    4 (x ≥ −2  

Aحاصل عبارت -15
( )( )

× − × ×=
− + +

3 318 2 32 2
2 1 2 1

  كدام است؟

1 (24      2 (12      

3 (−24      4 (−12  
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Aترين عضو مجموعهو كوچكترينبزرگ -16 , ( / ) , , ( / )
  − −= − − 
  

19 273 33 31 0 2 0 1627 125
 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به

1 (,− 2 125 (2 3 8    ,− 3 125  5 8  

3 (,− 2 5 53    4 (,− 3 5 55  

a)اضالع مجاور، بر هم عمود هستند. مساحت اين شكل كدام است؟در شكل زير، تمام -17 b)≠  

1 (b( b a)+4  

2 ((a b) ab− +2 3  

3 (a(a b)+ 4  

4 (b a+2 23 4  

yهاي زير را به عبارتكدام يك از عبارت -18 y xy2 + +9 6   اضافه كنيم تا حاصل مربع كامل شود؟12

1 (xy−9 12    2 (x y−24 6  

3 (1     4 (y x− +6 6  

8−عدد -19 83   اول دارد؟ ةچند شمارند2

1( 3    2 (4  

3 (5    4 (6  

xادله، با مجموعه جواب نامعادلةمجموعه جواب كدام نامع -20 x −− ≤1 1
3 2   برابر است؟6

1 (x ( x)− ≤ −3 2 5 3 2    2 ((x ) x− + ≤ −2 3 5 5    

3 ((x ) x+ ≥ +3 1 2 1      4 (x x+− − ≤ 12 4 3  
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 ؟آن عدد كدام است .احد كمتر استو25عدديك و نيم برابر عددي از چهار برابر آن -21

1(− 50
13  2(50

13  3(−10  4(10  
 1به 2ها را به نسبتالتها را به دوستش و باقيماندة شكتعدادي شكالت داشت كه نيمي را به برادرش و نيمي از باقيماندة شكالتفريد -22

كردبه نسبت مساوي تقسيم ميراهاصورت اگر شكالتشكالت به مادرش رسيده باشد، در اين 5اگر تعداد .بين خودش و مادرش تقسيم كرد
 ؟رسيدبه هر نفر چند شكالت مي

1 (15  2( 20  3( 25  4( 30  
 ؟محيط مستطيل كدام استصورتباشد، در اين 5هاي دو شكل زير برابراگر مجموع مساحت -23
1(6  

2(8                                                                                       r x=
π

1
2  

3(10  
4(12  

24- 1 صندلي از180كند، اين كارگاه در روز دوشنبه توليدشروز قبل مي3يك كارگاه نجاري در يك هفته از روز شنبه، هر روز توليد خود را
 ؟روز يكشنبه كمتر بوده است، مجموع توليد اين كارگاه از روز شنبه تا چهارشنبه چه تعداد صندلي بوده است

1(810  2(1620  3(1210  4(2420  
x)اگر معادلة -25 ) k+ = +27 2 x)هاي معادلةصورت ريشهداراي ريشة مضاعف باشد، در اين3 k) k+ = +2 6  ؟كدام است10

1(− 1
−و2 5

2  2(1
5و2

2  3(1
−و2 5

2  4(− 1
5و2

2  

mxهاي معادلةريشه -26 (m )x+ − − =2 4 1  ؟هاي معادله كدام استصورت ريشهقرينة يكديگرند، در اين0

1(± 1
4  2(±4  3(±2  4(± 1

2  

xبراي حل معادلة درجة دوم -27 x− =23 7 xبه رو5 برابر يك است، چه عددي را بايد به طرفين معادله2ش مربع كامل كردن، وقتي ضريب
 ؟اضافه كنيم

1(49
36  2(49

9  3(− 49
36  4(− 49

9  

xي معادلةهااگر يكي از ريشه -28 mx m− + =23 xبرابر0 = 2
 ؟باشد، ريشة ديگر معادله كدام است3

1(− 1
3  2(1

3  3(−2  4(2  

xهاي معادلةريشه -29 x− − =2 7  ؟كدام است0

1(±1 29
2  2(− ±1 29

  .معادله ريشة حقيقي ندارد )4  1−و7)3  2

kازاي چه محدوده به -30 xمعادلةاي از x k− + =23 2  ؟نداردريشة حقيقي0

1(k > − 1
3  2(k < − 1

3  3(k > 1
3  4(k < 1

3  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10ذاري چند ازگهدف،)1رياضي و آمار (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  

دقيقه15     
  )1رياضي و آمار (

  ة دوممعادلة درج
(معادله و مسائل توصيفي،

و 2درجةحل معادلة
  كاربردها

32صفحةتا10صفحة

+1

-1

x

r
x
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  كند؟درستي تكميل ميزير را بهكدام گزينه جاهاي خالي - 31

  بپردازند. خود هايفعاليت به ترآسان تا كنند كوچ… به دهندمي دارند، ترجيحافرادي كه به كسب و كارهاي حرام اشتغالمعموالًالف)

  .كارآفرينان موفق است …ويژگيعبارت زير مربوط بهب)

  .»كنند اندازي راه را جديدي اقتصادي فعاليت تا آورندمي ميدان به تدبير، و شجاعت با را شانناميخوش و اندازپس«

  …با است برابر نندهسود يك توليدك ج) ميزان

  .كندمي كشف توليد براي جديدي هاي راه يا كندمي عرضه و توليد جديدي محصوالت،…و …با كه است كسي د) كارآفرين

  خردمندي -ابتكار عمل هايهزينه د) مهارت ودرآمدتفاوتبزرگ ب) نوآوري ج)الف) شهرهاي )1

  خطرپذيري -نوآوريمجموع درآمد و هزينه د)ج)بينيخوشكوچك ب) هايمحله وروستاها) الف)2

  خردمندي -ابتكار عمل هايتفاوت قيمت محصول و هزينه د) مهارتب) نوآوري ج)كوچكهايمحله وروستاها) الف)3

  خطرپذيري -نوآوريهزينه د) ودرآمدتفاوتپذيري ج)بزرگ ب) ريسكالف) شهرهاي )4

 ؟شودامي محسوب ميكدام گزينه از معايب ايجاد شركت سه - 32

  دارانمسئوليت محدود براي سهام )2    تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام )1

  امكان رقابت باالتر )4    مشكل تأمين مالي )3

 ؟ها چگونه استد و نحوة اداره آنناندازي مشابهي با كدام نوع كسب و كار دارها مراحل راهتعاوني - 33

  يان دوره به نسبت برابر بين همة اعضا است.توزيع سود احتمالي در پا –هاشركت )1

2( –   قدر از سرماية تعاوني را تأمين كرده باشد، يك رأي خواهد داشت.كه چهنظر از اينهركدام از اعضا صرفمؤسسات غيرانتفاعي

–مؤسسات )3   توزيع سود احتمالي در پايان دوره به نسبت برابر بين همة اعضا است.غيرانتفاعي

  قدر از سرماية تعاوني را تأمين كرده باشد، يك رأي خواهد داشت.كه چهنظر از اينهركدام از اعضا صرف –اهشركت )4

دقيقه15
  اقتصاد

  اصول انتخاب در كسب و كار
  (كسب و كار و كارآفريني /

  /ارانتخاب نوع كسب و ك
  اصول انتخاب درست
   )مرز امكانات توليد

  42تا صفحة 2صفحة

ر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع ههدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،اقتصادهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفون قبلآزم10چند از
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  كار اشاره دارد؟يك از انواع كسب وبه كدام ،يك از موارد زيرهر - 34

  .دنكناندازي راه سالم غذايي مواد از ايزنجيره فروشگاه مجموعه گيرندمي تصميم دوستاناز جمعي -

  سيس كند.أمركز مشاوره براي ازدواج ت خواهدميمشاوره ةرشت آموختگاندانش از يكي -

 تقسـيم اعضـا بين در را هزينه و هزينه كنند عمده صورت به مرتبط مواد سايرخاك، دستگاه وخريد براي خواهندميسفالگراناز گروهي -

  .كنند

  كنند. سيس ميأجهت كمك به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه تو صرفًامركز آموزشي با هدف غيرتجاري، يكگروهي از مدرسان -

–ةسسؤم )1 –غيرانتفاعي –شركت   خيريهشركت

2( – –شركت –تشخصي     يرانتفاعية غسسؤمعاوني

3( – –شركت –شركت   خيريهتعاوني

–ةسسؤ) م4 –غيرانتفاعي –شخصي   شركتشركت

 ؟باشدنميرد منابع توليد صحيحهاي زير در مويك از گزينهكدام - 35

  محصول يا خدمت خود در اختيار داريد. ةمنابع توليد در حالت كلي، امكاناتي است كه شما براي ارائ )1

  باشند.كار ميانساني، كارگراني هستند كه در زمين كشاورزي مشغول به ةسرماي )2

  باشند.مينيروي انساني يك شركت تدريس خصوصي، كارمندان و معلمان آن )3

  آگاه شدن از منابع يا عوامل توليد است.يك كارآفرين و يا توليدكننده اولين كاري كه با ورود به ميدان اقتصادي بايد انجام دهد، )4

  گيري اشاره دارد؟هاي زير به كدام يك از انواع تصميمبه ترتيب هر يك از مثال - 36

  گردشگري ةنطقگيري در مورد تعداد روزهاي اقامت در يك متصميم -

  نام در كالس ورزشي يا هنري در تابستانگيري در مورد ثبتتصميم -

  روزانه ةآموز دوازدهمي در مورد ميزان ساعت مطالعگيري يك دانشتصميم -

  مختلفهايگزينهميانازانتخاب -مختلفهايگزينهميانازانتخاب -چيزهرمقدار از  چه) انتخاب1

  چيزهرمقدار از  چهانتخاب -مختلفهايگزينهميانازانتخاب -مختلفهايزينهگمياناز) انتخاب2

  چيزهرمقدار از  چهانتخاب -مختلفهايگزينهميانازانتخاب -چيزهرمقدار از  چه) انتخاب3

  مختلفهايگزينهميانازانتخاب -چيزهر زمقدار ا چهانتخاب -مختلفهايگزينهمياناز) انتخاب4
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 ؟گيري اشاره داردموارد زير به كدام اشتباه رايج در تصميمهريك ازترتيب هب - 37

انداز خود رااو مدرسه را ترك كرده و پسوسايل غواصي باز كند و پول در بياورد.  ةتواند مغازكه ميكندفكر ميغواصي را دوست داردچونعلي -
  كند.كار خرج ميبراي اين

  خرد.درصد تخفيف برخوردار بود، مي50كه ازباشد و صرفاً به علت ايننياز داشتهكهزهرا كفشي را بدون آن -
اي كه بابت خريد آنشود ولي به علت هزينهكند اما خيلي زود متوجه عدم كيفيت آن ميآموزش زبان انگليسي خريداري مي ةآال يك بست -

پردازد.بسته پرداخت كرده است، تا انتها به تماشاي آن مي
–  بي )1 –توجه به هزينهصبري زياد   چسبيدن به وضعيت فعليهاي هدر رفته
2( –   چسبيدن به وضعيت فعلي –هاگيريهاي فروش بر تصميماثرگذاري حقهاعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بودن
–  بي )3 –توجه به هزينهصبري زياد   ها يگيرهاي فروش بر تصميماثرگذاري حقههاي هدر رفته
4( –   هاي هدر رفتهتوجه به هزينه –هاگيريهاي فروش بر تصميماثرگذاري حقهاعتماد به نفس بيش از حد يا خودرأي بودن
38 - A توجه به آن:. باكندرا توليد ميBومنحني مرز امكانات توليد زير مربوط به يك شركت فرضي است كه دو كاالي

A Bالف) چند واحد كاالي   در نقطة (و) توليد شده است؟و چند واحد كاالي
300Bنقاط (و) و (هـ) هزينة فرصت توليدب) با توجه به    كدام است؟واحد كاالي

  ترين منابعش استفاده نكرده است؟از بيششركتين است كه اينج) كدام نقطه نشانگر ا
100Aـ صفر، ب) 500) الف) 1 نظر شده است. ج) زاست كه از توليد آن صرفواحد كاالي
400A، ب) 500) الف) صفر ـ2   است كه توليد شده است. ج) حواحد كاالي
100A، ب) 1000) الف) صفر ـ3   نظر شده است. ج) زيد آن صرفاست كه از تولواحد كاالي
300Bـ صفر، ب) 500) الف) 4   است كه توليد شده است. ج) حواحد كاالي
  در كدام گزينه بيان شده است؟ترتيب بههاي زيرصحيح يا غلط بودن گزاره - 39

 هم در اقتصاد نيازمند عوامل توليد است.تتوليد خدماالف) 

 .فرض موجود بودن منابع غيرقابل دستيابي استامكان توليد شركت شما بادهندة حداكثرب) مرز امكانات توليد نشان

 ج) بهتر است يك شركت، به جاي توليد در درون مرز امكانات توليد، در بيرون مرز امكانات توليد كند.

  كه روي مرز كارايي قرار داريم، بهتر شدن وضعيت ما مستلزم بدتر شدن وضع ديگري خواهد شد.هنگاميد) 
  ـ غ ـ ص غ) ص ـ4  ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3  ـ ص ـ غص) غ ـ2  غ ـ ص ـ غ ـ غ) 1
به سؤاالت زير پاسخ دهيد:ترتيب به،صورت سؤالبا توجه به نمودار مرز امكانات توليد - 40

  است؟ اناكار هالف) توليد در كدام نقط
  (د) چيست؟نقطةفرصت حركت از نقطة (ج) به ةب) هزين

Aج) اگر تعداد كارگران است   كند؟مييافزايش يابد، وضعيت نمودار مرز امكانات چه تغييرخدامي بخش توليد كاالي
200Bهـ، ب) نقطةالف)  )1   جا شدن در طول مرز امكانات توليدج) جابهكيلو كاالي
200Bو، ب) نقطةالف)  )2   ، ج) انتقال مرز امكاناتكيلو كاالي
400Aهـ، ب) نقطةالف)  )3   جا شدن در طول مرز امكانات توليد، ج) جابهكيلو كاالي
400A، ب) بنقطةالف)  )4   ، ج) انتقال مرز امكاناتكيلو كاالي
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  هستند؟نادرست،شدهذكرادبيات، چند مورد از موارداز منظر تاريخ -41

  ده است.شاست كه رنگ و بوي ديني دارد و به زبان پهلوي نگاشتهاز آثاري» يادگار زريران«الف) 
  شد.هاي فارسي ميانه، پارتي بود كه زبان رسمي دوران ساساني محسوب ميب) يكي از زبان

  ج) بعد از نفوذ اسالم در ايران، زبان فارسي با كنار گذاشتن برخي از الفباي زبان عربي، صداهاي آن را پذيرفت.
  ن پديد آمد.زمان با دولت طاهرياد) ادبيات فارسي دري، به مفهوم واقعي خود، هم

  اند.دليل اهميتي كه سنت شفاهي در ايران پيش از اسالم داشت، غالباً آثار زبان پارتي به كتابت در نيامدههـ) به
  ) سه4) دو                             3) يك                      2) صفر                   1
  كر شده است.در مقابل آن درست ذ…بيتجز بهلحن همة ابيات -42
  افزاي را برريز بر جان ساقيا (لحن شاد)جان) من از كجا پند از كجا باده بگردان ساقيا / آن جام1
  صبحدم از نرگس تر بگشاييد (لحن غمگين)ژالةر خوناب جگر بگشاييد / ) صبحگاهي س2
  ) شبي ياد دارم كه چشمم نخفت / شنيدم كه پروانه با شمع گفت (لحن تعليمي)3
  سنان (لحن حماسي)آيدشيدن ز دشمن نداند عنان / مگر پيش مژگانش) ك4
  ؟نداردوجود» آراييآرايي و واجتشبيه، واژه«هايدر كدام بيت، تمام آرايه -43
  ) اي درس عشقت هر شبم تا روز تكرار آمده / وي روز من بي روي تو همچون شب تار آمده1
  بامي كه پريديم پريديم ةش) دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند / از گو2
  ) در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است / خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي3
  ) شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست / افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست4
  است؟متفاوتويژگي فكري كدام بيت با ساير ابيات -44
برق است چون كُه سيناچون بهشت نعيم / هوا ز خندةر استاب) زمين ز گرية1
هاي ياقوت است / كه شد به جوي درون رنگ آن چون صهبا (صهبا: شراب)) كنار جوي پر از جام2
) زمين به خوبي چون روي دلبر گلرخ / هوا به خوشي چون طبع مردم دانا3
  ام چرا همي ننهي / زنجير دو زلف بر من شيدا) شيدا شده4
  مشهود است؟» آراييواژه«ر كدام بيت،د -45
  م شكسته باد / آن گيسويي كه بر سر سرو روان توستها به باد داد كه داي) جان1
  ) آنم كه بانگ من چو به گوش سخن رسد / اندر تن فصاحت گردد روان، روان2
  نبيني كه دد را و دام / نينداخت جز حرص خوردن به دام) مگر مي3
  ازم بر خاك سر كويت / گر بوسه زنم پايت، سر برنكني دانم) خيره چه سر اند4
-هاي ملي به زبان فارسي بنا نهادهحماسهني پديد آوردند و در چه قرني پايةهايي آثار فراوادر سه قرن نخست هجري ايرانيان به چه زبان -46

  ؟شد
  پنجم/ قرن، عربيفارسي ميانه) پهلوي،2    فارسي، پهلوي، عربي/ قرن چهارم) 1
پنجم، پهلوي، فارسي، / قرني) عرب4    ، عربي، فارسي / قرن چهارمپارتي) 3

دقيقه20     
  )1علوم و فنون ادبي (
  مباني تحليل متن

ها و عوامل تأثيرگذار درسازه
  شعر فارسي

  آراييآرايي، واژهواج
تاريخ ادبيات پيش از اسالم و

  هاي اولية هجريقرن
  46صفحةتا12صفحة

ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(ادبيعلوم و فنونهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 امروز چيست؟شما براي آزمونگذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 ؟تر استاول قرن پنجم مناسبفارسي در قرن چهارم و نيمة» شعر«براي تكميلترتيب بهكدام گزينه -47

  بود.» غنايي«را» …«،»حماسي«ترين انواع شعر فارسي در اين دوره،الف) رايج

  قوت و استحكام يافت.…مشهور، رودكي وب) شعر غنايي با دو شعر

  بود.» …«ج) كسي كه قصيدة تمام و كمال در موعظه و نصيحت سرود،

  معمول گشت. …د) شعر مدحي به پيروي از شعر

 ميانهمروزي، ناصرخسرو، فارسيعرفاني، كسايي )1

مروزي، عربيمدحي، شهيد بلخي، كسايي )2

 ميانهرسيعرفاني، ناصرخسرو، شهيد بلخي، فا )3

  مدحي، شهيد بلخي، ناصرخسرو، عربي )4

  .درست است… جز بهشكافي شعر زير همة نكاتدر كالبد -48

  آن طلب زو كه طبع و خاطر اوست/ دوست خواهي كه تا بماند دوست«

 زو بتر چون گرفت بگذارد/ بد كسي دان كه دوست كم دارد

  بوددشمن ارچه يكي هزار/ دوست گرچه دو صد دو يار بود

 »بهتر از دوستان همه كانا/ را خصم و دشمن داناومر ت

  ) كاربرد دستور تاريخي2       ) وجود واژه كهن1

  حذف فعل به قرينه معنوي )4    سازي) وجود تركيب3

  ؟ندارددر كدام گزينه مفعول وجود -49

)كمان را به زه كرد و بگشاد بر/ نبد مرغ را پيش تيرش گذر1

  اه زنخدان انداخت / وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفتها همه در چ) دل2

  از كيمياي مهر تو زرگشت روي من / آري به يمن لطف شما خاك زر شود) 3

) لذت هستي نمودي نيست را / عاشق خود كرده بودي نيست را4

  به چه زباني نوشته شده است؟ترتيب بهآثار زير -50

  »تاريخ الرسل و الملوك –تاريخ بلعمي –فسير طبريت ةترجم –تفسير طبري –شاهنامه ابومنصوري«

1– – –عربي) فارسي –فارسي   عربيفارسي

2– –) فارسي   عربي -فارسي –عربيفارسي

3– –) عربي –فارسي   فارسي –عربيفارسي

4– – –عربي) فارسي فارسي -فارسيفارسي
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 : جز بهها از نكات زباني شعر زير استهمة گزينه -51

  بايد كمالت / ببايد گشت دايم در سه حالتاگر در عشق مي«

  يكي اشك و دوم آتش سيم خون / اگر آيي از اين سه بحر بيرون

  »گرنه بس كه معشوقت دهد كاردرون پرده معشوقت دهد بار / و

  كار رفته است.) واژگان ساده و قابل فهم در شعر به1

قالب شعر مثنوي است. ،شود يها مشخص م) با توجه به قرار گرفتن قافيه2

  »اجازه دادن«در معناي» بار دادن) «3

  ها كوتاه است.) جمله4

    ؟نداردخوانيويژگي برابر كدام بيت با آن هم -52

  (: زهر)؟ (كاربرد تشبيه و تضاد)) لب اوست لعل و شكر من اگر نه شوربختم / شكرين چراست بر من سخنان چون شرنگش1

  رنگ در اين خاك / كاش اجل سنگ برزدي به سبويم (آرزوي مرگ)) تيره شد آبم ز بس د2

  ام (كاربرد تاريخي فعل ماضي)) گرچه آن خوش لب جهان خرمي را برفروخت / من به دندان محنت او را به جان بخريده3

  عر)) چه عذر آرم كه نگشايم زبان بسته چون بلبل / كه آن گلبرگ بي خارم چنان آمد كه من خواهم (سكوت شا4

 .درست است…جز بهو ادبيشعر زير همة نكات زبانيبا توجه به تحليل -53

يكن يم مو چون وا ؛و از وام كردن حذر كنر؛ام داده را به خواسته مشمو مو در ؛دادنآزار بازخواستن بتر از آزاِركهمده مم وارديو تا توان«

و فروخت مكن با مـردم  ديبا پنج گروه مردم خريرنج و غم باشيكه بياگر خواه و ؛دان(خواري) عظيميّلذ ،وام كردن؛ وارنده باشززود گ

  ».…و زيكم چ

  تضاد/ وجود آرايةوجود آراية كنايه) 2  ينيشپ ة/ وجود وابست »مال«به معناي» خواسته«) 1

حذف فعل/ تكرار واژه) 4  »را«حذف حرف/ كاربرد كهن واژگان) 3

شوند؟ا واژگان كدام گزينه پر ميبترتيب بهجاهاي خالي زير -54

  ندارد. وجود يابد،درمي را آن كه كسي از ذهن بيرون و است حسي امري…الف) 

  است. …شعر پيدايي ترين عاملب) اساسي

  سازد.مي ترآسان را محتوا درك و تردلنشين را خواندن متن، مناسب هر…ج) تشخيص

  ه) وزن، لحن، عاطف2    ) وزن، عاطفه، لحن1

  ) لحن، وزن، عاطفه4    ) لحن، عاطفه، وزن3

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.            سؤاالت آشنا
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وزن بيت كدام گزينه حالت شادي و نشاط دارد؟ -55

  ) رفتي و وفا نكرد عمرت / تا جان دارم وفات جويم1

پرورِ تو / به درِ كس مرانش از درِ تو) اي نظامي پناه2

  ) اي به ازل بوده و نابوده ما / وي به ابد زنده و فرسوده ما3

  دش كس شناخت نتوانست / ذات او هم بدو توان دانستبه خو )4

خورد؟آرايي در صامت و در كسرة اضافه بيشتر به چشم ميدر كدام بيت واج -56

  ) بلبلكان با نشاط، قمريكان با خروش/ در دهن الله مشك، در دهن نحل نوش1

  اي بدرخشيد و ماه مجلس شد/ دل رميدة ما را انيس و مونس شد) ستاره2

  خال تو خون، از چشم صياد آورد/ اين سپند شوخ آتش را به فرياد آورد) دانة3

  اندانگيز تو/ دانة خال سيه بر قرص سيمين بسته) زان نمكدان لب شيرين شور4

شود؟ديده مي» آرايي  واژه«در كدام بيت، در بيش از يك واژه -57

ت نه از خون شماست) چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم / باده از خون رزان اس1

) تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند / با صبا گفت و شنيدم سحري نيست كه نيست2

ام ديده چو باز از همه عالم / تا ديدة من بر رخ زيباي تو باز است) بر دوخته3

) صحبت يار عزيز حاصل دور بقاست / يك دمه ديدار دوست هر دو جهانش بهاست4

…هستند و در ميان اندرزنامهشعري اشعار پهلوي بازماندة اشعار…برخي از قطعات -58 كه هر…وهاي منثور جاي دارند. مانند آثاري چون

دو اصلي پارتي دارند.

  ) اخالقي ـ درخت آسوريك ـ يادگار زريران2  ) اخالقي ـ كليله و دمنه ـ هزار و يك شب1

  درخت آسوريك ـ يادگار زريران) ديني ـ4  ) ديني ـ كليله و دمنه ـ هزار و يك شب3

نويسند؟عربي مي بهراخودآثارضرورت، بهايرانيدانشمندانبيشترچرا اوايل قرن چهارم هنوز  -59

  ) پيدا كردن خوانندگان بيشتر در سرتاسر دنياي اسالم2  ) عدم تسلط دانشمندان به زبان فارسي1

  اسالم در ايران) نفوذ4  ) عدم حمايت حاكمان وقت از آثار زبان فارسي3

تاريخ الرسل و«يك از اقدامات فرهنگي سامانيان در ارتباط است و نويسنده يا نويسندگان كتاببا كدام» تاريخ بلعمي«تأليف كتاب -60

در كدام گزينه آمده است؟» الملوك

اي از دانشوران خراسانكردند ـ عدهگوي را تشويق مي) اميران ساماني، شاعران فارسي1

  كردند ـ محمدبن جرير طبريهاي معتبري به نثر فارسي ترغيب ميان ساماني، مترجمان را به ترجمة كتاب) امير2

كردند ـ محمدبن جرير طبرياميران ساماني، دانشمندان را به تأليف آثار فلسفي و طبي تشويق مي )3

  دانشوران خراساناي ازكردند ـ عده) اميران ساماني، آداب و رسوم ملّي ايران را ترويج مي4
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 كند؟كدام گزينه به فايدة ايجابي دانش منطق اشاره مي -61
) شناخت نحوة صحيح استدالل كردن2  هاي جلوگيري از مغالطات) آشنايي با راه1
) شناخت قواعد غيراكتسابي انديشيدن4  ) آشنايي با شرايط و قواعد تعريف صحيح3
  … .جز هب ،باشند يمدرستها نهيگز ةهم -62
  .كند يمرفتاريمنطقيعيطبطور بهانسانذهن) 2  .استمغالطهبهدانمنطقنسبتماننديماريببهپزشكنسبت) 1
  .داردقرارلغزشمعرضدرهموارهانسانذهن) 4  .برد يمكار بهخوديزندگدرراها آن ،قواعديها نامدانستنباانسانذهن) 3
  است؟تفاوتممغالطات ريسابامغالطهكدام -63
  .ختيانگيبازچهكهجادونرگسآنازآه) 2  .ستينهمراهمپولنگفتمستين مهمراهپولفيكگفتممن )1
  .سوختمنيملبانكياعتباركارت) 4   .ستمينمتبحريمشاورشمامثلمن) 3
  . …مغالطهبهمنجرشهيهملفظاشتراك واست…يداللتمعنابرلفظداللت ،لفظاشتراكدر -64
  شود يم –يمطابق) 2    شود ينم –يمطابق) 1
  شود يم –يتضمن )4    شود ينم –يتضمن )3
  …ظاهريمعنايبهتوسل ةمغالطدر -65
  .گيريممياشتباههمباراهستندمطابقيداللتدارايكهلفظمعاني )2  .شوندميگرفتهاشتباهكرمشتلفظاصليمعاني )1
  . شوندميگرفتهاشتباهمشتركلفظفرعي واصليمعاني) 4  .استلفظ ةديكتازناشيلفظ،ازشدهگرفتهاشتباهمعاني )3
  باشند؟ميصحيحكليمفهوممورددرزيرهايگزارهازتعدادچه -66

  .داردرامورديكازبيشبرانطباققابليت) الف
  .باشدداشتهخارجيمصداقيكفقطتواندمي )ب
  . باشدنداشتهرجيخامصداقاصالًتواندمي) ج
  3 )4   2 )3   1)  2       صفر) ا

  در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟» پايتخت چين، شانگهاي نيست«و» كفشي كه ديروز خريدم«تصور يا تصديق بودن عباراتترتيب به - 67
    ) تصور ـ تصديق2    ) تصور ـ تصور1
  ) تصديق ـ تصديق4    ) تصديق ـ تصور3
  هستند؟» مشترك لفظي«رچند مورد از موارد زي -68
  »عصر -روان -شتر -آسمان -شير -عهد -زيبا«
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
تواني مهرة سرباز را سه خانه جلوتر ببري! احمد سرباز ديگري راكني؟ تو نمياصغر هنگام بازي شطرنج به احمد گفت: چرا اينطور بازي مي« -69

اي رخ داده است؟در اين عبارت چه مغالطه». م!توانسه خانه جلوتر برد و گفت: ديدي كه مي
) توسل به معناي ظاهري2    ) اشتراك لفظ1
) مغالطة نگارشي كلمات4    ) ابهام در مرجع ضمير3
…گيرد، گروه اسمي حاصلاليه قرار ميهنگامي كه يك مفهوم كلي در جايگاه مضاف و يك مفهوم جزئي در جايگاه مضاف -70 شده در مجموع

 …به معناي كلي بودن اين مفهوم نيست، چون» علي«هاي گوناگون با اسمانساناست و وجود
1–   اين افراد تنها تمايز وجودي دارند و هيچ افتراقي در ذات ندارند.) كلي
2–   اين افراد تنها تمايز وجودي دارند و هيچ افتراقي در ذات ندارند.) جزئي
3–   شود.بستر متن و سخن مشخص ميكلي و جزئي بودن مفاهيم در اصل در) كلي
4–   شود.كلي و جزئي بودن مفاهيم در اصل در بستر متن و سخن مشخص مي) جزئي

  منطقدقيقه15
  منطق، ترازوي انديشه

  لفظ و معنا
  مصداقمفهوم و

  26تا صفحة 1صفحة

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،منطقهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
  

دقيقه15     


